




 ��تار�
��ون   ��ت�ف، �سب �یر��ه � ا��صا�ی ���سات ���ت ��ت، گاز و ��رو���ی �ھای �ی����ت ابالغ و �دو�ن ���ه،

 ����ل زمان از � �وده ا�ت �ییوو��ت� ��  ��و �ی ���ت ��ت�ظام ��ی ا��ایی ��حو  ��ت وظا�ف و ا�تیارات وزارت
��ت، گاز و   ���ت �ی�وژه �ی�ه  �آوردی ی�سان سازی �با�ی و �ما���ی ا�جاد ���ور ، � ، �و�ش و �ناوری �عاونت ��ند�ی

 . ا�ت ��دیده �ی ابالغ ��رو���ی 
کاری و �سا�دت  با سا� � و ��دید ابالغ و ���ه ١٣٧٥ سال � �ھا �ی����ت���و� او��ن  صصان و کار�ناسان ا�ن �د�ان �� ��� ،

کاری  و ��ند�ی �ی���یان، ا���ن باز�ورد از �سب و  ���ت گام � ت���ل و �و��ه، �ورد ��ورپ�ما�  ��ار اصالح  و بازن��ی سازی، ��
ص�ی ��دیده � � از  �ھاردهبا�غ � �، �س از �ی ا�ن سالا�ن ���و� ارز��ند �م ا��ون  .ا�ت ����ه  �یجلد ����ت �ھای ��

ص�ی �ار رد�ف   .د�د�وشش ��ار �ی �م�یا�ی را �ورد��
کار��ری و ا��فاده از ا�ن ����تتالش �ورت ����ه، ا�ر آن �ی با �و� � � و اعالم �ھا � �ما�ی ��ا�ل �آوردی �وژهرود � با �

 .�� ��ودن آن یاری ��ما���ات و پ���ھادات ، ما را � �� کا�ل

 
 و�ید رضا زیدی ��د

�و�ش و �ناوری ،  �عاون ��ند�ی   

 
 
 
 



 ���� و �دردا�ی
�ت ��ن    �دو�ن ���ر ا�ن �دت � �ول � � ارز��ندی ���ان صا�ب و کار�ناسان �د�ان، �مام ز�مات و یاد ��ا�یدا

 ���وزی و سال��ی آرزو�ند ا�شان ���د، �ای��ی �قو� ا�ن � ��ان ا�ن �مام �م ����ع � آ�جا از ا�د،��وده �ھا تالش �ی ����ت
 .دار�م

ص�یکار��وه ���رم ���ان و ا�ضای صا�ب کار�ناسان، �د�ان، از �د��و�ی�ه �، �، رد�ف�دو�ن ��ل ��ی�ن و ��ا�ل � � �ی ��
روز ا��ون �ما�ی  �و��ق ��دیده و  ���� و �قد� دا�، �ھا �شار�ت ا�ن ����ت و ��ویب �، آ���ز و �ر�ی �ھایی��ت

 .م� آرزو�ند � راه ر�د و �و��ه ���ت ���م ��ت، �درکاران را ا د�ت
 کار��وه کار�نا�ی و �دو�ن ����ت �ھای  ����رات پاال�ه

ص�ی کاران کار��وه  �دو�ن  ����ت �ی �ھای �� اداره �ل �ظام ��ی و ا��ایی و ارز�یا�ی ��ح �  -��  
  �ی ���یت م�ی پاال�ش و ��ش ��آوره�مایندگان ���رم �د�یت �ما���ی و �ظارت � �و�ید �ر� 

 �ی پاال�ش ��ت �مایندگان ���رم �ر�ت
 �ی پاال�ش گاز �مایندگان ���رم �ر�ت
 م�ی �نا�ق ��ت ��ز ��وب �مایندگان ���رم �ر�ت

 

 

 ا�ید شا��ی 
 ��ظام ��ی و ا��ایی و ارز�یا�ی ��ح�د��ل 

 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

1 دستورالعمل كاربرد

2 كليات

4 شيرهاي كنترلي

5 شيرهاي اطمينان

6 شيرهاي خالء شكن

7 شيرهاي عمومي

8 آب نما

9 گيربكس (دستي و موتوري جهت ولو)

10 اجكتور

11 اكوموليتور

12 كپسول

13 تست شيرآالت

14 شيرهاي اوربيت اتوماتيك

3 فصل اول - شيرآالت

16 تراشكاري و واشربري(ساخت)

18 تراشكاري و واشربري(تعمير)

15 فصل دوم - تراشكاري و واشربري

21 فلزكاري و جوشكاري (ساخت)

22 فلزكاري و جوشكاري (تعمير)

23 جوشكاري و برشكاري

20 فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

25 زانوهاي مايتر - كربن استيل

24 فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

26 زانوهاي مايتر - فوالد ضد زنگ

27 زانوهاي مايتر - فوالد آلياژي

28  درجه - كرين استيل90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

29  درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

30  درجه - فوالد آلياژي90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

31 نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل

32 نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

33 نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد آلياژي

34  درجه - كرين استيل90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

35  درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

36  درجه - فوالد آلياژي90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه 

37 نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل

38 نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

39 نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد آلياژي

40 غالف لوله ها ( كربن استيل )

41  اينچ و باالتر2اسپول ها - كربن استيل -    

42  اينچ2اسپول ها - كربن استيل - كوچكتر از 

43 اسپول ها - فوالد ضد زنگ

44 اسپول ها - فوالد آلياژي

45 اسپول ها - كربن استيل با اندود سيماني

47 لوله كشي - كربن استيل(درون واحد)

48 لوله كشي - فوالد ضد زنگ (درون واحد)

49 لوله كشي - فوالد آلياژي(درون واحد)

50 لوله كشي - كربن استيل با پوشش داخلي سيماني(درون واحد)

51 لوله كشي - لوله هاي پايه فوالدي دنده اي (درون واحد)

52 لوله كشي - پليمري (درون واحد)

46 فصل پنجم - لوله كشي روزميني



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

53 STEAM TRACING) (درون واحد) لوله كشي - گرمايشي(

54 باز و بستن فلنج ها(درون واحد)

55 لوله كشي- كربن استيل(بيرون واحد)

56 لوله كشي - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)

57 لوله كشي - فوالد آلياژي(بيرون واحد)

59 لوله كشي-كربن استيل(درون واحد)

60 لوله كشي-فوالد ضد زنگ(درون واحد)

61 لوله كشي-فوالد آلياژي(درون واحد)

62 لوله كشي-كربن استيل با پوشش داخلي سيمان(درون واحد)

63 لوله كشي-گالوانيزه(درون واحد)

64 لوله كشي-پليمري(درون واحد)

65 لوله كشي-كربن استيل(بيرون واحد)

66 لوله كشي-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)

67 لوله كشي-كربن استيل با پوشش داخلي سيمان(بيرون واحد)

68 لوله كشي-پليمري(بيرون واحد)

58 فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

70 آزمايشات

69 فصل هفتم - عمليات تكميلي لوله كشي

72 فعاليت هاي عمومي

71 فصل هشتم - فعاليت هاي عمومي

74 برج ها

73 فصل نهم - برج ها



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

77 رآكتورها

76 فصل دهم - رآكتورها

79 مبدل ها

81 كولرهاي هوايي

78 فصل يازدهم - مبدل ها

83 مخازن

82 فصل دوازدهم - مخازن

85 كوره ها

84 فصل سيزدهم - كوره ها

88 ديگ هاي بخار

87 فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

91 آب شيرين كن ها

90 فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

94 برج هاي خنك كننده

93 فصل شانزدهم - برج هاي خنك كننده

96 ظروف

95 فصل هفدهم - ظروف

98 فلر

97 فصل هجدهم - ادوات متفرقه



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

99 فيلترهاي آب صنعتي

100 فيلترهاي هيدروكربني

102 روتاري

103 رفت و برگشتي

104 گريز از مركز

101 فصل نوزدهم - تلمبه ها

106 كمپرسورهاي روتاري

107 كمپرسورهاي رفت و برگشتي

109 گريز از مركز

105 فصل بيستم - كمپرسورها

111 توربين بخاري

113 توربين گازي

116 توربين انبساطي

110 فصل بيست و يكم - توربين ها

118 موتورهاي درون سوز

117 فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

121 فن هاي هوايي

122 دمنده ها

120 فصل بيست و سوم - فن ها

124 گيربكس ها

123 فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

125 كالچ ها

126 همزن ها

127 فيلترها

128 تسمه نقاله ها

129 دوده زداها

130 اسكراپرها و اسكيمرها

131 سيستم دانه بندي گوگرد

132 كاپلينگ ها

133 كارهاي عمومي

134 Tourqe Convertor تعمير 

136 LV-الكتروموتورها

137 MV-الكتروموتورها

135 فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

139 ترانسفورماتورها

140 رآكتورها

138 فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

142 ژنراتورهاي اصلي

145  سيستم ها و ژنراتورهاي تحريك

141 فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

149 تابلوها

150 كليدهاي برق

148 فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

152 سيستم هاي روشنايي

151 فصل بيست و نهم- سيستم هاي روشنايي

154 خطوط زيرزميني-كابل هاي كنترل

155 خطوط زيرزميني-كابل هاي قدرت

153 فصل سي ام - خطوط زيرزميني

157 باتري

158 UPS ، و چاپرباتري شارژر 

156 فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

160 شبكه هوايي

159 فصل سي و دوم - شبكه هوايي

162 ارت و برق گير

161 فصل سي و سوم - ارت و برق گير

164 تجهيزات متفرقه برق

163 فصل سي و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

166 سخت افزاري و نرم افزاري

165 ESD BMS PLC DCS FCS F&Gفصل سي و پنجم - تجهيزات كنترلي مربوط به سيستم هاي , , , , ,

168 positive displacement 

169 turbine meter 

170 coriolis meter 

167 فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

171 set stop valve -  

172 set stop counter -  

173 counter پرينتر مربوط به

174 Flow computer 

175 Mimic panel 

176 pulser

178 positive displacement 

177 فصل سي و هفتم - تجهيزات پرووينگ

180 Water Quality Monitoring  

181 F&G سيستم هاي

182 Gas Detection 

183 Gas Chromatograph 

184 Gas Analyzer 

185 Oil Analyzer 

186 Auto Sampling 

179 فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

188 تجهيزات الكترونيك

187 فصل سي و نهم- تجهيزات الكترونيك

190 تجهيزات نيوماتيك

189 فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيك

192 تجهيزات رايانه اي صنعتي

191 فصل چهل و يكم - تجهيزات رايانه اي صنعتي



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

194 رنگ زدايي - زنگ زدايي

195 رنگ آميزي

196 مصالح رنگ آميزي

193 فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

198 Refractory) تخريب رفركتوري (

199 ترميم و اجرا رفركتوري

0 رفع نشتي توسط مواد شيميايي

197 فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

201 رسوب زدايي

202 اليروبي

203 شستشوي صنعتي

204 تميزكاري

200 فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

206 عايق كاري

208 نوارپيچي

205 فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

210 داربست بندي

209 فصل چهل و هفتم - داربست بندي

214 تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان

215 تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران

211  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 



فهرست مندرجات
صفحهعنوان

1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

216 تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور

217 تامين ساختمان هاي پشتيباني, انبار مواد منفجره, محوطه سازي و ساختمان هاي عمومي

218 احداث چاه آب

219 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني, مخابراتي, برق, گازرساني و سوخت

220 تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي

221 اياب و ذهاب

222 تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت

223 داربست فلزي

224 آزمايشگاه و تاريكخانه

225 انحراف موقت نهرها

226 بيمه

227 برچيدن كارگاه

228  - شرح اقالم هزينه باالسري2پيوست 

229 - ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

233  - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

دستورالعمل کاربرد

١- دامنه کاربرد 
های نفت بهای تعميرات پاالیشگاه شود. فهرست های نفت و گاز، و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می بها برای برآورد هزینه تعميرات پاالیشگاه این فهرست

باشد: بها به شرح زیر می های فهرست ها و پيوست ها، شرح و بهای واحد ردیف و گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل
پيوست ١ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه

پيوست ٢ : شرح اقالم هزینه باالسری
ای های منطقه پيوست ٣ : ضریب 

پيوست ٥ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید
بها قيمت ندارد. ٢- تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست

بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و همراه با های این فهرست ١  هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ردیف–٢
شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای بها و مقادیر کار درج می عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست

شود، در صورتی که گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش اختصاصی صنعت نفت تعيين می
های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با بينی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیف پيش

بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه ميشود. های فهرست شود، مشابه ردیف شود. به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می عالمت ستاره اضافه می
شود. بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت * هستند نيز به شرح بند ٢-١، محاسبه می هایی از این فهرست ٢-٢ قيمت ردیف

٣- نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار 
زیر، مطابق روش تعيين شده در بند ٣-٢ های موضوع بند ٢، هزینه  بها و همچنين ردیف های این فهرست ١  هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف–٣

اعمال خواهد شد. 
١ هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤٨ (چهل و هشت) درصد و آارهایی آه به صورت–١–٣

های عمرانی برای شوند برابر ٣٦ (سی و شش) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٦ (سی و شش) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

شوند برابر ٢٥ (بيست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است.  مناقصه) واگذار می
ای مطابق پيوست ٣. ٢  ضریب منطقه –١–٣
٣  هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٤ درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ١)–١–٣
های این فنی و برحسب ردیف  های اجرایی و مشخصات  گفته، براساس نقشه ٢ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش–٣

شود. هاست تهيه می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می بها و ردیف فهرست
ها، های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف در این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل

ها به صورت خطی ضرب شده و آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف بهاء برای کار مورد نظر به دست می های فهرست جمع مبلغ ردیف
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای شود. مجموعه فهرست آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. به این ترتيب، بر هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می

شود و با اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيرد. کار به اسناد مناقصه الحاق می
بها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آن قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست اگر در نظر باشد کار به صورت یک

گيرد.  شود و مبنای پرداخت قرار می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می
عهده پيمانکار گذاشته شود، هزینه های مربوط های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما به تبصره: در مواردی که در نظر باشد هزینه

گردد. شود، اضافه می گفته محاسبه می جداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش
بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی های فهرست های ٢-١ و ٢-٢، با اعمال ضریب ٣  در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٣

های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت (٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیف
مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات

مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١٥) و ده (١٠) درصد خواهد بود.

ها  ٤- کد ردیف
های شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف شود. این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می بها توسط یک کد شناسایی می های این فهرست هر یک از ردیف

کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای برق های مختلف در گروه لولهSCHکشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا  گروه لوله
گردد. شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست آن اضافه می تکميل می

بها  ٥- ترکيب دو یا چند فهرست
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط بها مورد نياز است، فهرست آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست در کارهایی که برای بر

های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست
شوند. بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می منعکس است، به عنوان فهرست

بهای رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و بها، باید از فهرست برای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این فهرست
پتروشيمی استفاده شود.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

کليات
تفکيک و مکمل یکدیگر هستند.  بها اجزای غير قابل  های این فهرست های مختلف و شرح ردیف ١- مفاد این کليات و مقدمه فصل

های تعمير و به های نفت و گاز بوده و هزینه بها متوسط هزینه اجرای آارهای مربوط به رشته تعميرات پاالیشگاه های درج شده در این فهرست ٢- قيمت
آارگيری نيروی انسانی (نيروهای مستقيم کار) و ماشين آالت و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت

HSEباشد.   عمومی، می
بایستی توسط های مختلف تعميرات می ٣- هزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش

پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد.
بها منظور شده است. های این فهرست های تحویل کار و اخذ تایيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف ٤- هزینه

های مربوط به گروه لوله کشی: ٥- در ردیف
های موقت و گاه  های الزم برای اتصاالت تکيهGasketآالت و  ها و اتصاالت به عهده کارفرماست. هزینه آهن ١  تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله–٥

های مربوط منظور شدنی از قبيل گازهای مختلف و … در قيمت ردیف های فعاليت کارگاهی استفاده می گردد. اقالم مشابه مصرف هزینه اجرای آن از ردیف
باشد. رو، تامين آنها به عهده پيمانکار می شده است. از این

های فوالدی آلياژی با ١/٢٥ درصد کروم کشی، فوالدهای با کمتر از ١درصد  نيکل و لوله های گروه لوله دار درج شده و ردیف های با مصالح فوالد کربن ٢ لوله–٥
) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی (KILLED CARBON STEELباشد. در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال ( می

شود. در مواردی از کشی) محاسبه می گفته از فصل مربوط (عمليات تکميلی لوله ضخامت باالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش
) و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز بهCOPPER NICKEL) مانند (NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلياژهای غيرآهنی(

شود. های جوش با فرکانس باال و یا تجهيزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين می دستگاه
های  ها و یا کالسSCHها یا   و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارایه شده برای تمام ضخامتSCHهایی که بر حسب ضخامت جدار یا  ٣ در ردیف–٥

باشد. فشار می
های الزم برای تایيد صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل های گروه کارهای برق، هزینه آزمایش  در قيمت ردیف–٦

بينی شده باشد. اندازی » در گروه مربوط پيش اندازی و راه راه های یاد شده با عنوان « پيش های آزمایش موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف
دقيق: های گروه ابزار  در ردیف–٧

انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، و اندازه گيری بعهده پيمانکار بوده و این تجهيزات باید دارای گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
بها(در های این فهرست بها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست  در پيمان–٨

شود. ها، ضریب پيمان اعمال می صورت وجود) با رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استفاده شود. به این قيمت
 مبلغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان منظور شده باشد، قابل–٩

پرداخت است.
 کليه فعاليت های اجرایی پيمانکار باید براساس دستورالعمل های استانداردسازی شده صنعت نفت، مانند دستورات کارهای بازرسی، مهندسی، اجازه–١٠

 و ... باشدHSEکار سرد و گرم، 
 در صورتيکه در نرخ ردیف های فهرست بها ماشين آالت در نظر گرفته نشده باشد، هزینه آنها توسط کارفرما جداگانه برآورد و پرداخت می گردد.–١١
 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما–١٢
شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود. های پيمان اعمال نمی شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب عالوه  ١٤ درصد هزينه باالسری پرداخت مي به
های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است. بها بر مبنای قيمت  این فهرست–١٣
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

فصل اول – شيرآالت

مقدمه

.، تست فشارآارآرد و ... خواهد بودDie Check ها مانند  ١–عمليات تست شيرآالت عمومی وآنترلی، شامل تمامی تست
.٢–بر اساس استاندارد شيرها، تست شيرهای اطمينان شامل یك تست اوليه و یك تست نهایی پس از عمليات تعميرات خواهد بود

.٣–جوشكاری قطعات معيوب شيرآالت، شامل برشكاری و گرم آردن و جوشكاری ترميمی خواهد بود
.اآسيژن، ازت، استيلن، آتش نشانی خواهد بود های نيتروژن،  ها شامل: آپسول ٤–انواع آپسول

باشد از ردیف “ باز سازی شيار شيرآالت با فشار باال” ( Grove) مد نظر باشد و نياز به باز سازی شيار  “ RTJ “ ٥–چنانچه در تعميرات شيرهای عمومی نوع
.از فصل تراشكاری استفاده خواهد گردید

های موجود در تعمير شيرآالت عمومی تا آالس ٣٠٠ پوند خواهد بود. برای تعمير شيرآالت عمومی آالس تا ٦٠٠ ضریب ١/٣٠ ، آالس ٦٠٠ تا ٩٠٠ ٦–ردیف
.گردد ضریب ١/٦٠ و برای آالس ٩٠٠ تا ١٥٠٠ ضریب ٢ ، به بهای آالس ٣٠٠ پوند اعمال می

های هندسی به جز دایره خواهد بود و واحد آن سانتيمتر و محاسبه آن براساس طول محيط خارجی الیی ٧–منظور از ردیف " الیی متفرقه " برای شكل
.باشد ( گسكت ) می

. آشی در قيمت های ردیف ساخت الیی (گسكت ) لحاظ شده است های تهيه شابلون و نقشه ٨–هزینه
.باشد شامل باز آردن آليه قطعات، تعمير و تعویض قطعات معيوب و تست آن می Actuator ٩–تعمير

. باشد ها، بستن قطعات و تست مربوط می ١٠–تعمير بانت شامل تعمير و تعویض قطعات و تعویض پكينگ و پين
.می باشد " Seat " شامل بيرون آوردن، تراشكاری و جازدن ( Body) ١١–تعمير بدنه

.ها ضرب و محاسبه می گردد باشد برای آالس ٩٠٠ ضریب ١/٣٠ در بهای ردیف برای آالس ٦٠٠ می Orbit Valve ١٢–آناليز
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1 [2] 2 [3] 3 [4] 4

D< "=2"<D< "2 =6"<D< "6 =10"<D10
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي كنترلي
010162

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

15،189،860تعمير عمومي 012،033،6505،702،7107،807،110 مورد

5،172،960جوشكاري قطعات معيوب 021،104،0701،067،8702،517،970 مورد

9،676،630تراشكاري قطعات معيوب 03952،0902،554،1504،057،320 مورد

4،337،380گرند كردن 04509،0801،282،8801،655،570 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي اطمينان
010262

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 012،118،780 اينچ قطر

جوشكاري قطعات معيوب 02448،090 اينچ قطر

تراشكاري قطعات معيوب 03718،210 اينچ قطر

گرند كردن 04126،990 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي خالء شكن
010362

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 013،127،270 عدد

جوشكاري قطعات معيوب 02474،080 عدد

تراشكاري قطعات معيوب 032،208،040 عدد

گرند كردن 041،419،840 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
D<2>"واحدسطح مقطع =6

 [1] 1 [2] 2 [3] 3 [4] 4 [5] 5 [6] 6

D< "=2"<D< "6 =10"<D> "10 =16"<D > "16 = 24"<D24
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي عمومي
010462

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

9،617،91025،307،930تعمير عمومي 13،438،820 012،032،2102،760،4005،613،990 مورد

04،480،920جوشكاري قطعات معيوب 2،636،580 0251،97051،97077،300 مورد

4،144،32010،883،540تراشكاري قطعات معيوب 6،800،240 03483،1901،521،5302،554،150 مورد

1،749،4806،906،900گرند كردن 2،787،710 04269،530787،0301،559،990 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب نما
010562

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 013،894،450 عدد

جوشكاري قطعات معيوب 02103،940 عدد

تراشكاري قطعات معيوب 03103،940 عدد

گرند كردن 040 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربكس (دستي و موتوري جهت ولو)
010662

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 015،321،650 عدد

جوشكاري قطعات معيوب 021،793،400 عدد

تراشكاري قطعات معيوب 032،606،130 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجكتور
010762

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 013،260،260 عدد

جوشكاري قطعات معيوب 021،609،110 عدد

تراشكاري قطعات معيوب 032،208،040 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اكوموليتور
010862

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 011،538،530 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كپسول
010962

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومي 013،979،770 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تست شيرآالت
011062

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

01911،910 اينچ6تست- تا  مورد

02345،770 اينچ و باالتر6تست-  مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

" <D< "8 = 12" <D< "12 = =16
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهاي اوربيت اتوماتيك
011162

گروه كد

فصل اول - شيرآالت

باز كردن و بستن، تعمير و تست
actuator

0111،124،58013،574،410 دستگاه

باز كردن و بستن، تعمير و تست بانت 025،562،2906،787،200 دستگاه

تعويض سيت 035،695،8508،145،670 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

فصل دوم – تراشكاری و واشربری

مقدمه

١- جنس قطعات در عمليات تراشكاری آربن استيل، چدن و فلزات رنگی می باشد. برای فوالد ضدزنگ و آلياژی ضریب ١/٣٠ اعمال ميگردد.
.آاری می باشد  آاری، قالویزآاری و حدیده  ٢- عمليات مربوط به گلند شيرها، شامل سوراخ

.گيرد باشد . چنانچه عمليات در سایت انجام پذیرد، بها آن با ضریب ١/٥٠ مورد محاسبه قرار می های قالویز آاری و حدیده آاری در آارگاه می ٣- ردیف
. باشد های سوراخكاری قابل پرداخت می ٤- بهای قالویز آاری بدون در نظر گرفتن عمليات سوراخكاری می باشد. در صورت نياز از ردیف 

باشد. ٥- ردیف "ساخت انواع یاتاقان" بدون "بابيت ریزی" می
ک تن به صورت یباشد و برای محورهای با وزن باالی می (TON) ٦- معيار آناليز برای قيمت گذاری ردیف "باالنس محور انواع توربين" محورهای با وزن زیر یك تن

. دار عمل خواهد شد ردیف ستاره
باشد. برای اوزان باالی ٢٥٠ آيلوگرم، بهای ها" برای روتورهای با وزن زیر ٢٥٠ آيلوگرم می ٧- بهای ردیف های "باالنس محور الكتروموتورها" و "باالنس محور پمپ

.شود ردیف به صورت ستاره دار محاسبه می
.ستاره دار اقدام خواهد آرد های ٨- در صورت انجام باالنس استاتيك محورها، به دليل خاص و محدود بودن این عمليات هر پاالیشگاه بر اساس ردیف 

.باشد ها، دمنده ها  توربين ها می های (هدایت آننده جریان سيال) پمپ  ٩- ردیف "بازسازی دیفيوزر جدا شونده" در زیر فصل تراشكاری شامل دیفيوزر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشكاري و واشربري(ساخت)
020162

گروه كد

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

 سانتيمتر و قطر75 ساخت محور تا طول 
 ميليمتر75تا 

0113،882،360 مورد

 سانتيمتر75 ساخت محور طول بيشتر از 
 ميليمتر75و قطر تا 

0222،540،070 مورد

 سانتيمتر و75 ساخت محور تا طول  
 ميليمتر75قطر باالتر از 

0316،520،680 مورد

 سانتيمتر75 ساخت محور طول بيشتر از 
 ميليمتر75و قطر باالتر از 

0425،836،060 مورد

 سانتيمتر و10 ساخت سيليو تا طول 
 ميليمتر50قطر تا 

054،244،940 مورد

 سانتيمتر و10 ساخت سيليو تا طول  
 ميليمتر50قطر باالتر از 

065،498،800 مورد

 سانتيمتر10 ساخت سيليو طول بيشتر از 
 ميليمتر50و قطر تا 

076،883،260 مورد

 سانتيمتر10 ساخت سيليو طول بيشتر از 
 ميليمتر50و قطر باالتر از 

089،521،570 مورد

 سانتيمتر و قطر5 ساخت بوش تا طول 
 ميليمتر50تا 

091،802،340 مورد

 سانتيمتر و قطر5 ساخت بوش تا طول 
 ميليمتر50باالتر از 

102،775،390 مورد

 سانتيمتر و5 ساخت بوش طول بيشتر از 
 ميليمتر50قطر تا 

113،434،970 مورد

 سانتيمتر و5 ساخت بوش طول بيشتر از 
 ميليمتر50قطر باالتر از 

125،413،700 مورد

ساخت انواع ديفلكتور 135،564،100 مورد

چرخ دنده ها 14200،450 تعداد× قطر 
دنده اصالحي

انواع كاپلينگ ماشين االت دوار
(موادخام)

151،300،450 اينچ قطر

Half) انواع تست رينگ ها  و هاف(
رينگ

161،767،140 اينچ قطر

ساخت كلمپس كامپوند 172،178،620 اينچ قطر

انواع واشرها 18156،730 عدد

انواع اسپيسرهاي فلزي ماشين آالت دوار 191،646،240 اينچ قطر

انواع اسپيسررينگ هاي فلزي 20427،800 اينچ قطر

انواع ويرينگ ها 21812،180 اينچ قطر

لنتررينگ (حلقه فانوسي) 221،070،530 اينچ قطر

انواع فلنج ها 231،572،080 اينچ قطر

انواع عينكي ها 241،154،030 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشكاري و واشربري(ساخت)
020162

گروه كد

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

انواع اورفيس پليت 25694،810 اينچ قطر

انواع پالك هاي مخروطي 26284،140 عدد

انواع مغزي ها، درپوش ها، تبديل 27457،200 عدد

انواع پيچ 28284،140 عدد

انواع مهره 30284،140 عدد

3150،610 ميليمتر15سوراخ كاري تا قطر  عدد

32109،270 ميليمتر30 تا 15سوراخ كاري از قطر  عدد

33284،810 ميليمتر به باال30سوراخ كاري از قطر  عدد

درآوردن پيچ هاي بريده و قالويزكاري
مجدد

34284،810 عدد

قالويزكاري 35159،430 عدد

حديده كاري 36109،270 عدد

انواع گلند شيرها 372،276،110 عدد

ساخت تيپ برنرهاي كوره 383،246،380 مورد

ساخت تيوب شيت 39256،630 تعداد تيوب

ساخت بافل 40122،170 تعداد تيوب

ساخت سمبه جهت درآوردن تيوب ها 41507،390 عدد

ساخت انواع ياتاقان 424،682،810 عدد

ساخت سيت انواع شيرها 43999،500 اينچ قطر

ساخت ديسك انواع شيرها 44499،750 اينچ قطر

ساخت پالگ انواع شيرها 455،375،030 عدد

ساخت سيل پليت 467،451،720 عدد

ساخت پيچ يا مهره هاي چند راهه 470 قطرطول

ساخت جاي كليدي 48360،620 عدد

ساخت كليد 49360،620 عدد

ساخت اليي فلنج ها (گسكت) معمولي 5025،950 اينچ قطر

ساخت اليي سوراخ دار (فول فيس)
معمولي

5151،900 اينچ قطر

ساخت اليي ديويژن دار 5289،800 اينچ قطر

ساخت اليي متفرقه 5312،770 سانتيمتر

ساخت انواع چرخ پولي 546،119،230 عدد

ساخت استم شير  557،451،720 عدد

ساخت مهره استم شير 567،451،720 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشكاري و واشربري(تعمير)
020262

گروه كد

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

012،606،130 ميليمتر )75تعمير انواع محورها(تا قطر  مورد

 ميليمتر به75تعمير انواع محورها(قطر 
باال)

023،990،580 مورد

تعمير انواع سيليوها 031،743،700 مورد

تعمير انواع بوش ها 04914،400 مورد

تعمير انواع ديفلكتور 05521،510 مورد

تعمير انواع چرخ دنده 0682،930 تعداد× قطر 
دنده اصالحي

تعمير كاپلينگ ماشين االت دوار 071،260،510 مورد

تعمير تست رينگ  082،991،080 مورد

Half)رينگ مبدلتعمير  هاف( 092،991،080 مورد

تعمير ويرينگ ها (رينگ هاي سايشي) 101،606،630 مورد

تعمير فلنج ها 11284،140 اينچ قطر

تعمير عينكي ها 121،913،900 مورد

تعمير اورفيس پليت 13914،400 مورد

تعمير مغزي ها، درپوش ها، تبديل 14263،350 مورد

تعمير پيچ 15186،190 مورد

تعمير مهره 16186،190 مورد

باالنس محور انواع توربين ها 176،206،570 مورد

باالنس محور انواع الكتروموتورها 182،347،900 مورد

باالنس محور انواع پمپ ها و ساير موارد 192،926،860 مورد

Casing) بازسازي بدنه توربين( 206،572،740 مورد

Casing) سبكبازسازي بدنه پمپ - ( 212،959،510 مورد

Casing) نيمهبازسازي بدنه پمپ - (
سنگين

224،563،180 مورد

Casing) بازسازي بدنه پمپ- (
سنگين

231،452،760 اينچ/قطر

بازسازي هوزينگ بيرينگ سبك 243،683،420 مورد

بازسازي هوزينگ بيرينگ سنگين(با
دستگاه بورينگ)

258،059،060 مورد

بازسازي كاور پمپ و توربين سبك 263،384،550 مورد

بازسازي كاور پمپ و توربين سنگين 277،243،920 مورد

بازسازي اسپيسر پمپ 281،546،120 مورد

بازسازي براكت پمپ 291،118،330 مورد

بازسازي دفيوزر جداشونده  306،836،620 مورد

بازسازي پروانه 31306،920 اينچ/قطر

بازسازي لبرينت 323،161،880 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشكاري و واشربري(تعمير)
020262

گروه كد

فصل دوم - تراشكاري و واشربري

چيپ اتصاالت(زانويي، سه راهي، كپ و
(...

33292،140 اينچ قطر

چيپ لوله و تيوب 34283،660 اينچ قطر

برش لوله و تيوب و ... 35143،340 اينچ قطر

سنگ زدن سطوح تخت 36848،390 مورد

تعمير انواع ياتاقان 371،687،290 اينچ قطر

تراشكاري با دستگاه فلنج فيسر 38632،250 اينچ قطر

Groove) فلنجهايبازسازي شيار (
فشار قوي توسط دستگاه فلنج فيسر

391،264،510 اينچ قطر

Groove) فلنجهايبازسازي شيار (
فشار قوي توسط دستگاه تراش

40390،220 اينچ قطر

بازسازي سيل پليت 41601،030 اينچ قطر

skim) قطعات مختلفپرداخت ( 42919،460 مورد

Hot tap انجام عمليات هات تب 
(دستي)

435،274،010 اينچ قطر

Hot tap انجام عمليات هات تب 
(دستگاه برقي يا هوايي)

441،770،640 اينچ قطر

انجام عمليات پايپ كاتر 45220،610 اينچ قطر

تعمير چنل و فلوتينگ هد و بانت 46358،120 اينچ/قطر

تعمير تيوب شيت باندل(تيوب شيتي كه
از باندل جدا نشده باشد)

47603،130 اينچ/قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

فصل سوم – فلزآاری و جوشكاری

مقدمه

ها، خم آاری، برش آاری، آاری های فلزی" شامل آارهای فلزآاری و آهنگری طبق نقشه یا نمونه با تمام جزیيات از قبيل سوراخ ١- ردیف "ساخت سازه
.جوشكاری، تراشكاری و آليه آارهایی آه در تكميل و تحویل سازه خواهد بود 

. آاری خواهد بود آاری، نصب اتصاالت، رول تراش  آاری، آاری، جوش آاری، برش ٢- ردیف "ساخت مخزن و ظروف با ورق" شامل فلزآاری،خم
.باشد آاری می  جوش, آاری آاری، سوراخ آاری، خم ٣- ردیف "ساخت سينی برج ها" شامل آليه عمليات فلزآاری،برش

.باشد آاری می آاری، گرم آاری و آهنگری و سوراخ آاری، حدیده آاری، خم شامل آارهای برش " J BOLT و U BOLT ٤- ردیف "ساخت
سوراخ آاری و آاری،  آاری، جوش آاری، خم برش ها، پياده سازی گسترش نقشه،  ردیوسرها و انواع قيف ٥- ردیف "ساخت انواع مخروط ناقص" شامل: اگزوزها، 

.باشد آاری می تراش
.پذیرد  های تعميری و محاسبه وزن آن قسمت انجام می ٦- در ردیف "تعمير سازه های فلزی" قيمت براساس قسمت

.٧- ردیف "گرم آاری قطعات با گاز" جهت بيرون آوردن و جازدن آليه قطعات انطباقی مانند پروانه و پولی و بوش می باشد
آاری، خم ها،  آاری ها "شامل آارهای آهنگری جهت ساخت آليه قطعات فلزی طبق نقشه یا نمونه با تمام جزیيات از قبيل سوراخ ٨- ردیف " ساخت سازه

. آاری و .... خواهد بود آاری، تراش جوش آاری،  برش
.گردد ٩- در ردیف های "جوشكاری طولی قطعات" واحد محاسبه براساس یك پاس جوش و عرض ١/٥ سانتيمتر محاسبه می

های ٦٢٠٣٠٣١٢ الی ٦٢٠٣٠٣١٤ طول (متر)  و ضخامت (ميليمتر) می باشد. ١٠- واحد ردیف 
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزكاري و جوشكاري (ساخت)
030162

گروه كد

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

500ساخت سازه هاي فلزي سبك- تا 
كيلوگرم

0146،420 كيلوگرم

ساخت سازه هاي فلزي سنگين- بيشتر
 كيلوگرم500از 

0237،100 كيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف با لوله هاي
 كيلوگرم250استاندارد- تا 

0356،460 كيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف با لوله هاي
 كيلوگرم250استاندارد- بيشتر از 

0447،020 كيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق (استوانه يا
 كيلوگرم500مكعبي)- تا 

0580،680 كيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق (استوانه يا
 كيلوگرم500مكعبي)- بيشتر از 

0666،690 كيلوگرم

ساخت كامل انواع سيني هاي داخل برج 0766،690 كيلوگرم

wheel ساخت آچار (ويل اسپانر
spannerF و (

0830،950 كيلوگرم

رول كردن ورق هاي فوالدي تا ضخامت
 ميليمتر10

0918،450 كيلوگرم

رول كردن انواع ناوداني، نبشي، پروفيل،
لوله و …

1018،450 كيلوگرم

خم كاري ورق هاي فوالدي 1118،450 كيلوگرم

خم كاري لوله و تيوب 12307،540 اينچ قطر

برش كاري ورق هاي فوالدي با قيچي 139،230 كيلوگرم

VZS 1424،600 از مفتول هاي فلزي يا  يا ساخت  عدد

ساخت بدنه انواع صافي ها 15367،590 اينچ قطر

Basket) ساخت سبد داخل صافي( 16236،410 اينچ قطر

U boltJ bolt  و انكربلت و  و  ساخت 
بست

1743،650 كيلوگرم

ساخت انواع مخروط هاي ناقص 180 كيلوگرم

ساخت كويل حرارتي (بدون شل) در
ابعاد مختلف

191،360،940 قطرطول

trolley track 200 ساخت
ساخت تيپ فلر كامل 21201،620 كيلوگرم
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزكاري و جوشكاري (تعمير)
030262

گروه كد

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

تعمير سازه هاي فلزي 0146،420 كيلوگرم

عمليات رفع ترك از سطح ظروف و
مخازن و بدنه شيرآالت و قطعات ماشين

آالت

02705،000 عمق×طول
ترك

تعمير كامل انواع سيني هاي داخل برج 03567،080 متر مربع

تعمير مشعل كوره ها و بويلرها 049،679،410 مورد

تعمير دمپرهاي كوره ها و بويلر 059،679،410 مورد

Basket) تعمير سبد داخل صافي( 06383،700 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جوشكاري و برشكاري
030362

گروه كد

فصل سوم - فلزكاري و جوشكاري

جوشكاري طولي قطعات-كربن استيل 01524،780 مترطول

جوشكاري طولي قطعات-فوالدهاي
آلياژي

02920،260 مترطول

جوشكاري طولي قطعات-فلزات رنگي 031،427،890 مترطول

جوشكاري طولي قطعات-چدن 042،076،440 مترطول

3×3جوشكاري ترميمي روي سطوح تا 
سانتيمتر

050 مترطول

جوشكاري ترميمي روي سطوح-كربن
استيل

0615،570 سانتي متر مربع

ساخت كامل انواع سيني هاي داخل برج 073،243،030 متر مربع

جوشكاري ترميمي روي سطوح-فلزات
رنگي

0831،150 سانتي متر مربع

جوشكاري ترميمي روي سطوح-چدن 0935،070 سانتي متر مربع

جوشكاري با گاز استيلن 101،125،030 مترطول

جوشكاري با دستگاه نقطه جوش 110 مورد

برشكاري ورق ها بوسيله گاز استيلن 1230،050 ضخامت×طول

برشكاري ورق ها بوسيله گوژ 130 ضخامت×طول

برشكاري ورق ها بوسيله پالسما 148،390 ضخامت×طول

گرم كاري قطعات با گاز 15460،440 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

فصل چهارم – پيش ساخت آارهای لوله آشی

مقدمه

.گردد های این فصل اعمال می شده درون واحدها انجام شود ضریب ١/٥٠ به نرخ ساخت در داخل تجهيزات نصب  ١- چنانچه عمليات پيش
.گيرد ، قطر لوله فرعی مالک محاسبه قرار میT ٢- در ردیف برنچ برای ساخت 

.گردد های قطعات مایتر ضرب می باشد آه در تعداد سرجوش ٣- در محاسبه هزینه ساخت مایتر مالک یك سرجوش مایتر می
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهاي مايتر - كربن استيل M PFMICS1
040162

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=40 014،253،5704،850،0405،807،570 سرجوش

D "=50 025،100،9005،802،7006،939،970 سرجوش

D "=60 035،893،9006،691،3307،992،380 سرجوش

D "=813،728،010 047،711،0708،747،66010،441،240 سرجوش

D "=1018،681،960 059،476،36011،726،36014،045،350 سرجوش

D "=1219،251،930 0610،722،67012،204،37014،591،570 سرجوش

D "=1422،170،070 0712،268،03013،996،16016،756،180 سرجوش

D "=1625،081،800 0813،807،20015،783،32018،917،730 سرجوش

D "=1828،000،230 0915،351،28017،573،83021،082،630 سرجوش

D "=2030،913،240 1016،890،16019،362،27023،243،900 سرجوش

D "=2436،743،110 1119،974،70022،941،22027،570،060 سرجوش

D "=2639،660،550 1221،519،39024،730،49029،732،150 سرجوش

D "=2842،577،120 1323،062،08026،521،46031،897،510 سرجوش

D "=3045،491،990 1424،602،35028،309،44034،058،320 سرجوش

D "=3248،399،340 1526،141،52030،094،03036،214،990 سرجوش

D "=3451،317،730 1627،686،88031،887،11038،381،630 سرجوش

D "=3654،231،770 1729،226،05033،674،27040،542،440 سرجوش

D "=3857،149،170 1830،772،98035،466،06042،709،360 سرجوش

D "=4060،063،220 1932،310،58037،253،22044،868،600 سرجوش

D "=4262،975،770 2033،853،70039،041،20047،029،410 سرجوش

D "=4465،894،090 2135،396،39040،833،46049،194،480 سرجوش

D "=4668،808،210 2236،938،23042،621،44051،356،850 سرجوش

D "=4871،727،090 2338،479،36044،413،97053،522،210 سرجوش

D "=5074،647،340 2440،024،05046،204،24055،688،150 سرجوش

D "=5277،550،840 2541،561،65047،987،55057،843،000 سرجوش

D "=5480،466،950 2643،107،30049،778،06060،006،330 سرجوش

D "=5683،379،430 2744،646،18051،565،22062،167،890 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهاي مايتر - فوالد ضد زنگ M PFMISS1
040262

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=48،296،920 015،564،8605،844،1607،168،250 سرجوش

D "=59،882،690 026،633،2106،960،6608،552،250 سرجوش

D "=611،344،190 037،593،5207،965،9209،833،870 سرجوش

D "=814،797،160 049،945،09010،426،63012،839،410 سرجوش

D "=1020،226،410 0512،183،49012،770،97015،737،550 سرجوش

D "=1220،775،580 0613،940،70014،627،71017،976،130 سرجوش

D "=140 0716،059،27016،860،2300 سرجوش

D "=160 0818،170،07019،086،6100 سرجوش

D "=180 0920،287،23021،317،7300 سرجوش

D "=200 1022،399،75023،545،8200 سرجوش

D "=240 1126،629،11028،004،7300 سرجوش

D "=300 1232،975،35034،692،8600 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهاي مايتر - فوالد آلياژي M PFMIAS1
040362

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=40 016،345،5807،322،6708،837،010 سرجوش

D "=50 027،577،2608،726،61010،519،600 سرجوش

D "=60 038،720،39010،028،51012،074،350 سرجوش

D "=821،125،690 0411،389،89013،084،42015،747،630 سرجوش

D "=1029،046،590 0513،972،90017،736،89021،415،200 سرجوش

D "=1229،757،000 0615،928،93018،351،95022،118،730 سرجوش

D "=1434،379،710 0718،304،54021،129،29025،494،110 سرجوش

D "=1639،000،940 0820،672،19023،905،88028،871،290 سرجوش

D "=1843،617،950 0923،049،82026،681،65032،248،700 سرجوش

D "=2048،688،200 1025،417،25029،831،01036،033،440 سرجوش

D "=2457،486،260 1130،164،11035،015،55042،378،520 سرجوش

D "=2662،106،590 1232،536،73037،789،68045،752،490 سرجوش

D "=2866،733،350 1334،910،74040،571،06049،133،710 سرجوش

D "=3071،351،590 1437،285،39043،343،61052،507،910 سرجوش

D "=3275،961،930 1539،652،29046،114،50055،876،840 سرجوش

D "=3480،593،950 1642،030،45048،897،77059،260،690 سرجوش

D "=3685،212،620 1744،397،35051،673،62062،634،580 سرجوش

D "=3889،836،090 1846،775،51054،451،71066،012،500 سرجوش

D "=4094،452،960 1949،142،41057،223،95069،384،590 سرجوش

D "=4299،073،430 2051،518،33060،001،60072،760،270 سرجوش

D "=44103،699،300 2153،890،85062،781،26076،139،780 سرجوش

D "=46108،317،970 2256،263،39065،555،30079،513،660 سرجوش

D "=48112،946،850 2358،634،10068،337،00082،897،000 سرجوش

D "=50117،574،750 2461،011،82071،117،34086،276،960 سرجوش

D "=52122،182،390 2563،380،53073،885،08089،642،960 سرجوش

D "=54126،803،760 2665،757،11076،663،40093،021،870 سرجوش

D "=56131،422،430 2768،125،59079،439،24096،395،750 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - كرين استيل90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZNR CS1 01
041162

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 012،732،8002،988،6000 سرجوش

D "=30 023،732،9104،085،0900 سرجوش

D "=40 034،508،0004،999،0806،093،810 سرجوش

D "=50 045،288،2305،807،5207،080،620 سرجوش

D "=60 055،983،6106،577،4908،018،680 سرجوش

D "=814،145،410 067،984،0208،785،50010،706،780 سرجوش

D "=1016،657،740 079،369،29010،308،93012،569،530 سرجوش

D "=1218،853،510 0810،565،46011،622،01014،179،860 سرجوش

D "=1421،702،090 0912،115،29013،354،34016،297،130 سرجوش

D "=1624،465،600 1013،665،11015،031،62018،348،870 سرجوش

D "=1827،374،860 1115،267،70016،806،16020،517،560 سرجوش

D "=2030،078،490 1216،870،30018،461،53022،538،630 سرجوش

D "=2436،024،880 1320،075،48022،083،03026،965،250 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZNR SS1 01
041262

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=25،304،510 014،388،2204،604،2704،842،080 سرجوش

D "=37،235،730 025،982،7806،281،2106،610،720 سرجوش

D "=48،846،450 037،230،9207،589،9607،984،760 سرجوش

D "=510،291،370 048،488،6808،908،3509،369،980 سرجوش

D "=611،660،640 059،609،14010،083،21010،603،900 سرجوش

D "=815،536،270 0612،766،72013،411،76014،120،520 سرجوش

D "=1018،279،220 0715،065،59015،803،88016،613،680 سرجوش

D "=1220،664،260 0817،087،26017،895،50018،784،560 سرجوش

D "=140 0919،648،11020،562،0400 سرجوش

D "=160 1022،207،40023،228،5800 سرجوش

D "=180 1124،839،75025،974،3900 سرجوش

D "=200 1227،472،10028،718،6500 سرجوش

D "=240 1332،736،79034،208،7200 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - فوالد آلياژي90نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZNR AS1 01
041362

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 014،328،2204،733،0500 سرجوش

D "=30 025،909،7206،467،9000 سرجوش

D "=40 037،136،8607،913،4109،659،010 سرجوش

D "=50 048،373،4309،197،27011،227،700 سرجوش

D "=60 059،475،58010،414،95012،714،430 سرجوش

D "=822،575،100 0612،631،14013،900،25016،962،650 سرجوش

D "=1026،617،680 0714،840،90016،328،98019،937،930 سرجوش

D "=1230،171،080 0816،757،73018،432،26022،520،810 سرجوش

D "=1434،750،180 0919،226،87021،192،29025،897،790 سرجوش

D "=1639،196،580 1021،696،01023،866،54029،171،820 سرجوش

D "=1843،868،910 1124،245،98026،690،31032،629،650 سرجوش

D "=2048،206،820 1226،795،94029،321،10035،845،850 سرجوش

D "=2457،762،020 1331،897،43035،086،39042،905،980 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل M PFNZNR CS1 02
041462

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 013،552،3903،885،1800 سرجوش

D "=30 024،852،7805،310،6200 سرجوش

D "=40 035،860،1506،498،8007،921،970 سرجوش

D "=50 046،875،2107،549،7809،203،390 سرجوش

D "=60 057،779،3408،550،73010،424،550 سرجوش

D "=818،389،700 0610،379،48011،421،14013،919،880 سرجوش

D "=1021،654،550 0712،180،08013،401،61016،341،030 سرجوش

D "=1224،510،860 0813،735،10015،108،61018،433،570 سرجوش

D "=1428،213،610 0915،749،87017،360،64021،186،270 سرجوش

D "=1631،805،140 1017،764،64019،540،58023،853،800 سرجوش

D "=1835،588،370 1119،848،01021،848،01026،671،150 سرجوش

D "=2039،102،570 1221،931،38023،999،99029،300،750 سرجوش

D "=2446،830،390 1326،098،13028،707،94035،055،720 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S =5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M PFNZNR SS1 02
041562

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=26،896،040 015،704،0605،985،3906،294،700 سرجوش

D "=39،405،830 027،778،5508،165،5708،593،000 سرجوش

D "=411،500،380 039،399،5509،865،84010،380،320 سرجوش

D "=513،377،980 0411،035،00011،582،11012،182،080 سرجوش

D "=615،158،980 0512،492،07013،107،57013،785،250 سرجوش

D "=820،198،390 0616،597،51017،435،28018،356،980 سرجوش

D "=1023،763،920 0719،585،57020،544،57021،598،390 سرجوش

D "=1226،862،120 0822،213،44023،264،15024،420،550 سرجوش

D "=140 0925،542،41026،731،4500 سرجوش

D "=160 1028،869،78030،197،1600 سرجوش

D "=180 1132،292،01033،767،0500 سرجوش

D "=200 1235،714،19037،333،7800 سرجوش

D "=240 1342،558،60044،471،9500 سرجوش

32



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد آلياژي M PFNZNR AS1 02
041662

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 015،627،1506،152،3500 سرجوش

D "=30 027،682،1708،409،2000 سرجوش

D "=40 039،278،22010،286،02011،097،670 سرجوش

D "=50 0410،885،29011،956،14014،595،070 سرجوش

D "=60 0512،318،88013،539،58016،528،910 سرجوش

D "=829،346،690 0616،421،12018،071،56022،050،490 سرجوش

D "=1034،603،140 0719،292،86021،227،98025،919،480 سرجوش

D "=1239،222،430 0821،784،43023،962،41029،276،120 سرجوش

D "=1445،176،470 0924،995،24027،550،14033،667،130 سرجوش

D "=1650،955،720 1028،204،50031،025،58037،925،550 سرجوش

D "=1857،032،550 1131،519،46034،697،24042،419،160 سرجوش

D "=2062،669،810 1234،835،97038،117،89046،600،540 سرجوش

D "=2475،090،620 1341،467،43045،611،99055،776،210 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - كرين استيل90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZRE CS1 01
042162

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 014،043،7204،422،4500 سرجوش

D "=30 025،523،2506،045،0800 سرجوش

D "=40 036،670،2207،396،8908،922،620 سرجوش

D "=50 047،825،6408،593،89010،371،070 سرجوش

D "=60 058،855،7309،733،17011،745،670 سرجوش

D "=820،542،840 0611،811،63012،999،23015،677،580 سرجوش

D "=1024،211،970 0713،866،72015،257،00018،417،560 سرجوش

D "=1227،428،620 0815،641،80017،205،98020،786،950 سرجوش

D "=1431،584،530 0917،939،46019،773،14023،897،860 سرجوش

D "=1635،617،600 1020،235،79022،260،29026،912،900 سرجوش

D "=1839،859،680 1122،611،14024،888،96030،096،060 سرجوش

D "=2043،799،570 1224،985،16027،341،43033،063،520 سرجوش

D "=2452،471،200 1329،735،28032،707،51039،563،830 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZRE SS1 01
042262

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=27،733،630 016،413،0106،720،8807،060،350 سرجوش

D "=310،549،430 028،742،0209،167،1209،633،120 سرجوش

D "=412،890،810 0310،567،52011،077،49011،639،940 سرجوش

D "=515،002،480 0412،404،35013،001،50013،658،850 سرجوش

D "=616،999،080 0514،044،51014،719،58015،459،510 سرجوش

D "=822،634،220 0618،647،36019،563،96020،571،590 سرجوش

D "=1026،654،240 0722،023،93023،071،67024،225،870 سرجوش

D "=1230،156،070 0825،000،11026،148،16027،413،480 سرجوش

D "=140 0928،758،92030،060،4900 سرجوش

D "=160 1032،516،18033،965،8800 سرجوش

D "=180 1136،376،03037،989،3400 سرجوش

D "=200 1240،234،34042،005،7800 سرجوش

D "=240 1347،955،62050،050،3500 سرجوش

35



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

M درجه - فوالد آلياژي90نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه  PFNZRE AS1 01
042362

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 016،295،9106،881،3000 سرجوش

D "=30 028،591،5109،404،5200 سرجوش

D "=40 0310،378،97011،505،47013،667،240 سرجوش

D "=50 0412،178،29013،374،16016،198،160 سرجوش

D "=60 0513،783،78015،148،24018،345،590 سرجوش

D "=832،395،150 0618،359،81020،203،61024،456،790 سرجوش

D "=1038،248،080 0721،589،26023،753،27028،776،070 سرجوش

D "=1243،411،150 0824،395،78026،836،36032،536،400 سرجوش

D "=1450،032،190 0928،000،98030،863،09037،436،560 سرجوش

D "=1656،460،400 1031،606،99034،769،54042،187،670 سرجوش

D "=1863،208،910 1135،330،27038،890،42047،193،600 سرجوش

D "=2069،461،090 1239،050،45042،726،32051،851،790 سرجوش

D "=2483،267،960 1346،492،36051،142،08062،085،450 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - كربن استيل M PFNZRE CS1 02
042462

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 015،256،5905،749،8100 سرجوش

D "=30 027،180،7307،859،2500 سرجوش

D "=40 038،671،1909،616،58011،602،610 سرجوش

D "=50 0410،172،65011،172،46013،483،860 سرجوش

D "=60 0511،512،48012،653،40015،272،260 سرجوش

D "=826،707،150 0615،356،72016،898،54020،381،610 سرجوش

D "=1031،475،100 0718،026،75019،834،11023،940،330 سرجوش

D "=1235،659،040 0820،334،35022،368،05027،024،500 سرجوش

D "=1441،060،130 0923،321،80025،705،76031،067،360 سرجوش

D "=1646،303،110 1026،306،66028،937،84034،986،850 سرجوش

D "=1851،820،570 1129،395،51032،356،59039،126،190 سرجوش

D "=2056،940،050 1232،481،01035،543،48042،981،040 سرجوش

D "=2468،213،530 1338،656،10042،520،19051،432،680 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M PFNZRE SS1 02
042562

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=210،052،960 018،336،5708،736،2309،178،300 سرجوش

D "=313،710،740 0211،366،59011،918،23012،523،900 سرجوش

D "=416،758،720 0313،737،84014،400،60015،129،710 سرجوش

D "=519،501،650 0416،124،45016،901،38017،755،470 سرجوش

D "=622،098،740 0518،256،96019،131،89020،096،300 سرجوش

D "=829،425،110 0624،240،61025،433،42026،744،260 سرجوش

D "=1034،649،560 0728،631،00029،992،77031،491،840 سرجوش

D "=1239،203،430 0832،501،09033،994،01035،638،900 سرجوش

D "=140 0937،384،65039،078،1700 سرجوش

D "=160 1042،269،75044،156،1700 سرجوش

D "=180 1147،286،81049،383،8500 سرجوش

D "=200 1252،306،23054،609،2700 سرجوش

D "=240 1362،342،65065،063،8200 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - فوالد آلياژي M PFNZRE AS1 02
042662

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 018،182،0608،947،2400 سرجوش

D "=30 0211،169،40012،225،3800 سرجوش

D "=40 0313،494،07014،955،85018،106،820 سرجوش

D "=50 0415،829،82017،386،97021،060،660 سرجوش

D "=60 0517،915،71019،692،74023،851،450 سرجوش

D "=842،116،850 0623،867،53026،265،46031،795،290 سرجوش

D "=1049،722،290 0728،066،35030،880،35037،407،460 سرجوش

D "=1256،433،300 0831،714،42034،886،26042،298،010 سرجوش

D "=1465،040،030 0936،403،40040،123،74048،667،010 سرجوش

D "=1673،399،520 1041،089،25045،201،37054،844،260 سرجوش

D "=1882،173،060 1145،930،21050،556،85061،353،700 سرجوش

D "=2090،299،030 1250،764،98055،541،30067،406،630 سرجوش

D "=24108،249،490 1360،441،46066،484،23080،710،920 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( كربن استيل ) M PFJK1
044162

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=2 010 سرجوش

D "=3 021،366،350 سرجوش

D "=4 031،673،430 سرجوش

D "=5 041،984،210 سرجوش

D "=6 052،268،630 سرجوش

D "=8 062،951،170 سرجوش

D "=10 073،607،000 سرجوش

D "=12 084،167،570 سرجوش

D "=14 094،828،780 سرجوش

D "=16 105،487،540 سرجوش

D "=18 116،148،310 سرجوش

D "=20 126،806،630 سرجوش

D "=24 138،126،160 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"< THK< "0,375 = =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ و باالتر2اسپول ها - كربن استيل -     PFSFCS1
045162

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 011،922،6702،159،3400 سرجوش

D "=30 022،643،0802،958،5700 سرجوش

D "=40 033،252،6803،795،5504،597،180 سرجوش

D "=50 043،870،7404،508،3305،455،590 سرجوش

D "=60 054،439،6005،165،0206،246،800 سرجوش

D "=810،926،460 065،787،3606،727،6108،133،470 سرجوش

D "=1013،581،600 077،086،1808،353،80010،098،060 سرجوش

D "=1215،438،910 088،132،9909،476،68011،469،800 سرجوش

D "=1417،888،320 099،388،39010،953،26013،269،300 سرجوش

D "=1620،335،090 1010،635،62012،427،21015،063،520 سرجوش

D "=1822،782،640 1111،887،85013،902،46016،861،690 سرجوش

D "=2025،232،060 1213،136،40015،377،74018،657،240 سرجوش

D "=2430،126،400 1315،639،03018،328،26022،251،740 سرجوش

D "=2632،576،600 1416،893،65019،803،53024،049،130 سرجوش

D "=2835،027،860 1518،142،98021،281،97025،846،780 سرجوش

D "=3037،472،790 1619،394،43022،755،91027،643،640 سرجوش

D "=3239،914،260 1720،643،50024،227،21029،435،210 سرجوش

D "=3442،367،100 1821،897،06025،703،27031،236،030 سرجوش

D "=3644،812،030 1923،146،13027،177،21033،031،040 سرجوش

D "=3847،263،290 2024،399،69028،655،64034،829،740 سرجوش

D "=4049،710،850 2125،648،76030،129،59036،624،750 سرجوش

D "=4252،155،770 2226،901،54031،603،54038،420،830 سرجوش

D "=4454،607،830 2328،150،87033،081،44040،219،790 سرجوش

D "=4657،054،600 2429،402،32034،555،39042،016،650 سرجوش

D "=4859،504،800 2530،653،50036،031،97043،815،360 سرجوش

D "=5061،956،870 2631،906،27037،508،57045،614،340 سرجوش

D "=5264،398،350 2733،153،50038،979،87047،405،380 سرجوش

D "=5466،845،890 2834،407،58040،455،12049،202،760 سرجوش

D "=5669،290،820 2935،656،13041،929،07050،997،770 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M اينچ2اسپول ها - كربن استيل - كوچكتر از  PFSFCT1
045262

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D< "1 01550،730 سرجوش

"< D< "1 = 2 02739،610 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M PFSFSS1
045362

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=23،896،330 012،699،7202،840،9803،464،620 سرجوش

D "=35،314،320 023،690،3903،881،4004،733،930 سرجوش

D "=46،831،000 034،515،1604،747،9105،801،510 سرجوش

D "=58،090،910 045،351،1105،623،9906،878،680 سرجوش

D "=69،242،920 056،107،4106،417،2007،867،300 سرجوش

D "=812،022،550 067،961،0408،362،32010،238،550 سرجوش

D "=1014،939،190 079،726،24010،215،81012،516،410 سرجوش

D "=1217،004،820 0811،244،56011،817،59014،454،470 سرجوش

D "=140 0913،033،28013،701،0200 سرجوش

D "=160 1014،813،31015،577،3600 سرجوش

D "=180 1116،601،19017،459،9400 سرجوش

D "=200 1218،383،64019،338،7000 سرجوش

D "=240 1321،954،76023،100،8300 سرجوش

D "=300 1427،311،45028،743،2400 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1"< THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژي M PFSFAS1
045462

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=20 013،064،4003،457،7200 سرجوش

D "=30 024،191،5004،719،6100 سرجوش

D "=40 035،140،5006،044،4607،352،400 سرجوش

D "=50 046،098،9407،159،7408،702،450 سرجوش

D "=60 066،978،6008،185،1909،944،560 سرجوش

D "=817،526،520 079،083،07010،647،46012،932،340 سرجوش

D "=1021،786،680 0811،109،52013،216،85016،057،170 سرجوش

D "=1224،834،590 0912،815،40015،052،06018،297،420 سرجوش

D "=1428،830،100 1014،833،09017،441،73021،215،040 سرجوش

D "=1632،826،400 1116،845،26019،828،25024،131،870 سرجوش

D "=1836،816،390 1218،863،73022،216،35027،047،910 سرجوش

D "=2041،003،360 1320،875،12024،762،95030،141،300 سرجوش

D "=2448،806،070 1424،904،97029،383،01035،803،920 سرجوش

D "=2652،798،430 1526،925،82031،770،32038،719،180 سرجوش

D "=2856،798،660 1628،938،77034،163،14041،639،940 سرجوش

D "=3060،790،240 1730،958،04036،548،88044،553،620 سرجوش

D "=3264،776،290 1832،967،84038،932،25047،464،940 سرجوش

D "=3468،777،320 1934،987،90041،325،86050،388،860 سرجوش

D "=3672،773،620 2036،997،70043،712،39053،305،690 سرجوش

D "=3876،768،330 2139،017،75046،102،06056،224،090 سرجوش

D "=4080،760،690 2241،027،56048،488،58059،136،200 سرجوش

D "=4284،753،050 2343،046،82050،877،47062،055،390 سرجوش

D "=4488،751،710 2445،061،35053،268،72064،974،590 سرجوش

D "=4692،744،070 2547،079،04055،655،24067،889،050 سرجوش

D "=4896،745،880 2649،091،21058،047،28070،811،400 سرجوش

D "=50100،747،690 2751،112،84060،438،53073،732،170 سرجوش

D "=52104،731،380 2853،122،65062،820،32076،641،120 سرجوش

D "=54108،726،890 2955،141،12065،208،42079،559،520 سرجوش

D "=56112،718،460 3057،154،87067،594،94082،476،350 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - كربن استيل با اندود سيماني M PFSFCL1
045562

گروه كد

فصل چهارم - پيش ساخت كارهاي لوله كشي

D "=6 013،310،7203،665،760 سرجوش

D "=8 024،346،7704،805،370 سرجوش

D "=10 035،361،1305،921،440 سرجوش

D "=12 046،227،4206،887،590 سرجوش

D "=14 057،208،2507،975،680 سرجوش

D "=16 068،178،5609،058،790 سرجوش

D "=18 079،160،67010،148،160 سرجوش

D "=20 0810،130،19011،230،480 سرجوش

D "=24 0912،080،05013،402،240 سرجوش

D "=26 1013،062،17014،487،910 سرجوش

D "=28 1114،034،32015،572،870 سرجوش

D "=30 1215،010،17016،655،980 سرجوش

D "=32 1315،977،84017،740،150 سرجوش

D "=34 1416،961،81018،829،520 سرجوش

D "=36 1517،932،11019،914،480 سرجوش

D "=38 1618،911،67020،999،430 سرجوش

D "=40 1719،883،82022،084،390 سرجوش

D "=42 1820،863،30023،169،280 سرجوش

D "=44 1921،836،24024،255،020 سرجوش

D "=46 2022،813،16025،339،190 سرجوش

D "=48 2123،785،31026،424،140 سرجوش

D "=50 2224،763،73027،511،670 سرجوش

D "=52 2325،735،88028،596،620 سرجوش

D "=54 2426،715،43029،683،430 سرجوش

D "=56 2527،684،95030،765،750 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

فصل پنجم – لوله آشی روزمينی

مقدمه

.١- برای تعمير لوله های حرارتی از جنس مسی و فوالد ضد زنگ در صورتی آه طول لوله آمتر از یک متر باشد، یک متر منظور می گردد
ای آه طول مسير بيش از ٦ متر باشد شامل بخش تعویض یا احداث لوله های پایه فوالدی های پایه فوالدی دنده ٢- رفع نشتی یا تعویض اتصاالت یا احداث لوله

.دنده ای می شود
. ها و انجام هر گونه اتصاالت در طول مسير در بهای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است ٣- بهای ریسه آردن لوله

های باز و بستن فلنج ها با اعمال ضریب آشی تا مرحله آب بندی از قيمت ردیف ٤- برای رفع نشتی از انواع فلنج در قطرها و آالس های مختلف به وسيله آچار
.٠/٢٠ محاسبه می گردد

 .، از بهای ردیف های آالس ٦٠٠ پوند و اعمال ضریب ١/٥٠ قابل محاسبه می باشد ٩٠٠ < Class ٥- برای بهای باز و بستن فلنج های
٦- برای بهای ردیف های باز و بستن فلنج های آالس ١٥٠ از سایز ٥٠ اینچ به باال ، فلنج های آالس ٣٠٠ از سایز ٣٦ اینچ به باال و آالس ٦٠٠ از سایز ٢٤ اینچ

.به باال براساس شرح مربوط به تهيه قيمت های جدید، قيمت گذاری گردد
.با اعمال ضریب ١/٣٠ قابل محاسبه خواهد بود (RF) ، بهای ردیف های فلنج معمولی (RJ) ٧- در صورت استفاده از فلنج نوع رینگ جوینت
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1" <THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - كربن استيل(درون واحد)
050162

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=20 017،264،1308،154،8100 سرجوش

D "=30 029،094،70010،265،9600 سرجوش

D "=40 0310،571،69012،233،27014،863،770 سرجوش

D "=50 0412،290،37014،229،41017،295،560 سرجوش

D "=60 0513،719،62015،883،43019،307،970 سرجوش

D "=831،270،250 0617،051،05019،757،37024،029،890 سرجوش

D "=1038،829،100 0721،259،74024،740،79031،972،620 سرجوش

D "=1246،003،650 0825،176،01029،158،54035،445،100 سرجوش

D "=1453،683،250 0929،373،39034،017،37041،354،000 سرجوش

D "=1660،766،360 1033،154،66038،468،37046،772،380 سرجوش

D "=1867،857،280 1136،957،74042،930،16052،198،800 سرجوش

D "=2074،944،860 1240،742،00047،384،14057،622،920 سرجوش

D "=2489،126،120 1348،329،34056،302،67068،476،220 سرجوش

D "=2696،213،700 1452،135،41060،756،65073،899،080 سرجوش

D "=28103،310،590 1555،922،42065،218،67079،328،490 سرجوش

D "=30110،392،200 1659،725،51069،672،42084،746،870 سرجوش

D "=32117،467،620 1763،506،78074،120،20090،160،550 سرجوش

D "=34124،566،230 1867،315،61078،582،45095،595،690 سرجوش

D "=36131،652،090 1971،094،12083،036،200101،014،080 سرجوش

D "=38138،747،490 2074،902،95087،498،220106،443،480 سرجوش

D "=40145،830،600 2178،684،22091،951،970111،864،620 سرجوش

D "=42152،913،700 2282،490،29096،405،720117،283،000 سرجوش

D "=44160،017،820 2386،277،300100،870،730122،716،880 سرجوش

D "=46167،096،680 2490،077،640105،321،720128،138،020 سرجوش

D "=48174،193،570 2593،864،650109،783،740133،570،180 سرجوش

D "=50181،286،890 2697،670،720114،241،970138،994،530 سرجوش

D "=52188،361،050 27101،451،990118،688،490144،406،950 سرجوش

D "=54195،451،970 28105،255،080123،150،280149،834،640 سرجوش

D "=56202،537،830 29109،039،330127،601،280168،567،920 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S =5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - فوالد ضد زنگ (درون واحد)
050262

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=212،788،100 018،175،9108،428،96010،958،360 سرجوش

D "=316،102،970 0210،355،92010،698،99013،826،210 سرجوش

D "=419،371،180 0312،119،45012،537،24016،149،290 سرجوش

D "=522،565،480 0414،122،37014،613،19018،801،450 سرجوش

D "=625،226،150 0515،811،17016،368،22021،026،960 سرجوش

D "=831،512،490 0619،795،46020،517،26026،262،520 سرجوش

D "=1039،185،750 0924،581،56025،461،30032،652،400 سرجوش

D "=1246،341،450 1029،048،44030،079،33038،616،410 سرجوش

D "=140 1133،890،00035،092،4300 سرجوش

D "=160 1238،354،50039،728،4500 سرجوش

D "=180 1342،839،05044،382،8400 سرجوش

D "=200 1447،302،77049،019،7900 سرجوش

D "=240 1556،258،15058،319،9300 سرجوش

D "=300 1669،696،08072،272،4500 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK < "= 0,375"<THK< "0,375 0,625"<THK< "0,625 1" <THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - فوالد آلياژي(درون واحد)
050362

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=20 0110،158،62011،462،2400 سرجوش

D "=30 0212،767،31014،394،4900 سرجوش

D "=40 0314،874،89017،245،85020،989،660 سرجوش

D "=50 0517،306،92020،077،87024،442،760 سرجوش

D "=60 0619،334،66022،432،75027،311،890 سرجوش

D "=844،771،870 0724،091،23027،970،52034،077،930 سرجوش

D "=1055،507،840 0929،997،79034،753،47042،335،020 سرجوش

D "=1265،726،440 1035،498،37041،196،86050،163،940 سرجوش

D "=1476،680،440 1141،417،21048،062،51058،524،600 سرجوش

D "=1686،925،980 1246،822،85054،435،49066،301،670 سرجوش

D "=1897،176،930 1352،263،21060،810،94074،075،340 سرجوش

D "=20108،503،830 1457،672،24067،938،05082،744،390 سرجوش

D "=24127،919،120 1568،518،71079،936،20097،389،420 سرجوش

D "=26138،159،720 1673،953،67086،306،710105،156،930 سرجوش

D "=28148،428،730 1779،371،50092،697،290112،945،730 سرجوش

D "=30158،658،370 1884،808،93099،061،470120،705،200 سرجوش

D "=32168،887،860 1990،214،570105،421،780128،462،050 سرجوش

D "=34179،154،860 2095،655،390111،812،820136،248،380 سرجوش

D "=36189،394،540 21101،061،030118،182،870144،013،730 سرجوش

D "=38199،646،410 22106،504،790124،558،780151،790،800 سرجوش

D "=40209،886،090 23111،910،420130،928،830159،553،200 سرجوش

D "=42220،131،630 24117،348،320137،304،740167،330،270 سرجوش

D "=44230،394،460 25122،760،280143،686،980175،109،510 سرجوش

D "=46240،634،140 26128،194،780150،057،020182،871،920 سرجوش

D "=48250،891،410 27133،609،680156،441،730190،657،790 سرجوش

D "=50261،146،840 28139،056،370162،817،340198،433،320 سرجوش

D "=52271،371،230 29144،459،080169،178،890206،188،470 سرجوش

D "=54281،629،270 30149،899،440175،563،140213،969،240 سرجوش

D "=56291،867،720 31155،308،470181،930،250221،731،650 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - كربن استيل با پوشش داخلي سيماني(درون واحد)
050462

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=6 0112،592،57014،177،090 سرجوش

D "=8 0215،584،40017،516،130 سرجوش

D "=10 0319،612،54022،048،560 سرجوش

D "=12 0423،378،71026،277،690 سرجوش

D "=14 0527،260،80030،658،560 سرجوش

D "=16 0630،872،65034،771،940 سرجوش

D "=18 0734،524،73038،898،000 سرجوش

D "=20 0838،131،07043،008،630 سرجوش

D "=24 0945،387،84051،243،670 سرجوش

D "=26 1049،035،88055،360،170 سرجوش

D "=28 1152،647،73059،481،830 سرجوش

D "=30 1256،287،14063،595،210 سرجوش

D "=32 1359،879،70067،705،840 سرجوش

D "=34 1463،542،80071،831،900 سرجوش

D "=36 1567،151،90075،945،290 سرجوش

D "=38 1670،799،57080،066،940 سرجوش

D "=40 1774،408،67084،180،320 سرجوش

D "=42 1878،055،24088،289،850 سرجوش

D "=44 1981،669،84092،414،260 سرجوش

D "=46 2085،312،00096،524،890 سرجوش

D "=48 2188،921،100100،646،540 سرجوش

D "=50 2292،566،380104،768،560 سرجوش

D "=52 2396،178،230108،881،940 سرجوش

D "=54 2499،823،150113،003،590 سرجوش

D "=56 25103،426،740117،114،220 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعويض يا احداثرفع نشتي يا تعويض اتصاالت
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - لوله هاي پايه فوالدي دنده اي (درون واحد)
050562

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=1/2 012،198،480425،950 مترطول

D "=3/4 022،443،840458،340 مترطول

D "=1 032،624،420490،720 مترطول

D "=1،1/2 043،050،370555،500 مترطول

D "=2 053،166،180587،890 مترطول

D> "=3 064،652،1001،059،980 مترطول
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - پليمري (درون واحد)
050662

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

فايبرگالس 011،162،470 اينچ قطر

يو پي وي سي 03339،880 اينچ قطر

پلي اتيلن 06583،470 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

مسي و فوالدضدزنگكربن استيل
رديف

بهاي واحد (ريال)

STEAM TRACING) (درون واحد) لوله كشي - گرمايشي(
050762

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

تعمير لوله هاي حرارتي (تا يك متر) 012،089،5601،124،000 مترطول

اضافه بها به رديف تعمير لوله  حرارتي
باالتر از يك متر-به ازاء هر متر

501،393،040786،800
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

class<=150<class<150 =300<class<300 =600
رديف

بهاي واحد (ريال)

باز و بستن فلنج ها(درون واحد)
050862

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D< "2 01741،2801،124،0001،124،000 سراتصال

D "=2 02915،0501،246،7401،246،740 سراتصال

D "=3 03915،0501،430،8501،430،850 سراتصال

D "=4 041،277،7601،430،8501،737،700 سراتصال

D "=5 051،477،0501،992،8502،432،100 سراتصال

D "=6 061،477،0501،992،8502،432،100 سراتصال

D "=8 071،477،0502،596،9003،102،080 سراتصال

D "=10 082،474،1504،231،1805،621،340 سراتصال

D "=12 092،474،1505،621،34010،016،110 سراتصال

D "=14 103،271،9708،281،65011،246،770 سراتصال

D "=16 114،634،1509،675،17013،598،180 سراتصال

D "=18 125،010،92013،629،44016،361،450 سراتصال

D "=20 137،035،85013،629،44022،768،060 سراتصال

D "=24 148،487،58016،975،16028،430،020 سراتصال

D "=26 1510،431،50025،253،5300 سراتصال

D "=28 1610،431،50025،195،3300 سراتصال

D "=30 1712،444،72032،523،4600 سراتصال

D "=32 1813،500،04035،592،0000 سراتصال

D "=34 1914،727،46038،863،0600 سراتصال

D "=36 2021،171،39051،137،2200 سراتصال

D "=38 2122،091،96000 سراتصال

D "=40 2223،319،37000 سراتصال

D "=42 2325،364،55000 سراتصال

D "=44 2427،819،39000 سراتصال

D "=46 2531،800،26000 سراتصال

D "=48 2635،387،94000 سراتصال

D "=50 27000 سراتصال

D "=52 28000 سراتصال

D "=54 29000 سراتصال

D "=56 30000 سراتصال
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"< THK< "0,375  =0,625"<THK< "0,625 1"< THK<1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي- كربن استيل(بيرون واحد)
050962

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=20 014،288،3204،957،8400 سرجوش

D "=30 025،803،5606،694،7100 سرجوش

D "=40 037،038،9808،446،96010،333،130 سرجوش

D "=50 058،290،1409،936،55012،156،290 سرجوش

D "=60 068،006،32011،302،62013،828،250 سرجوش

D "=824،189،310 0712،219،97014،649،48017،922،520 سرجوش

D "=1029،949،250 0914،890،37018،104،64022،154،770 سرجوش

D "=1234،490،310 1017،412،17020،890،40025،556،320 سرجوش

D "=1440،241،200 1120،324،13024،374،64029،818،710 سرجوش

D "=1645،989،840 1223،215،73027،856،62034،078،850 سرجوش

D "=1851،737،030 1326،122،44031،337،88038،336،760 سرجوش

D "=2057،487،100 1429،017،03034،820،59042،597،620 سرجوش

D "=2468،988،890 1534،820،59041،786،81051،120،150 سرجوش

D "=2674،738،970 1637،732،54045،269،52055،381،000 سرجوش

D "=2880،494،390 1740،627،13048،756،02059،647،920 سرجوش

D "=3086،237،780 1843،536،10052،234،25063،900،540 سرجوش

D "=3291،974،430 1946،427،71055،709،50068،152،450 سرجوش

D "=3497،730،570 2049،341،16059،195،23072،416،330 سرجوش

D "=36103،479،200 2152،232،76062،677،21076،676،460 سرجوش

D "=38109،230،100 2255،144،72066،161،46080،941،120 سرجوش

D "=40114،978،730 2358،036،32069،643،44085،201،250 سرجوش

D "=42120،725،100 2460،946،01073،123،16089،455،370 سرجوش

D "=44126،481،960 2563،840،60076،610،39093،724،500 سرجوش

D "=46132،228،340 2666،751،83080،090،11097،978،620 سرجوش

D "=48137،983،750 2769،646،42083،576،610102،245،540 سرجوش

D "=50143،736،820 2872،556،12087،060،810106،509،370 سرجوش

D "=52149،473،510 2975،447،72090،536،820110،760،560 سرجوش

D "=54155،219،160 3078،358،95094،017،310115،019،200 سرجوش

D "=56160،966،300 3181،251،28097،497،800119،276،350 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SCH S=40SCH S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
051062

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=28،119،650 015،488،6005،760،3407،076،240 سرجوش

D "=310،966،450 027،424،3007،792،8309،573،070 سرجوش

D "=413،933،160 039،008،5109،456،87011،610،260 سرجوش

D "=516،396،150 0410،603،87011،130،36013،670،040 سرجوش

D "=618،641،110 0512،059،60012،655،72015،543،040 سرجوش

D "=824،161،360 0615،639،00016،410،04020،153،080 سرجوش

D "=1029،932،270 0719،052،27019،994،85024،561،280 سرجوش

D "=1234،459،110 0822،279،45023،381،67028،719،210 سرجوش

D "=140 0926،005،10027،289،0400 سرجوش

D "=160 1029،707،88031،176،9400 سرجوش

D "=180 1133،426،73035،079،2100 سرجوش

D "=200 1237،134،61038،972،2100 سرجوش

D "=240 1344،560،60046،765،0400 سرجوش

D "=300 1655،708،11058،462،8100 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< " =0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1" <THK<1 = =1
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي - فوالد آلياژي(بيرون واحد)
051162

گروه كد

فصل پنجم - لوله كشي روزميني

D "=20 016،392،4507،367،9900 سرجوش

D "=30 028،646،6409،948،4000 سرجوش

D "=40 0310،487،01012،587،64015،420،930 سرجوش

D "=50 0512،349،97014،806،30018،138،840 سرجوش

D "=60 0614،041،42016،839،16020،628،220 سرجوش

D "=836،339،360 0718،203،51021،823،24026،733،020 سرجوش

D "=1045،230،360 0922،189،22027،107،30032،250،810 سرجوش

D "=1251،828،800 1025،941،63031،128،39038،131،910 سرجوش

D "=1460،469،610 1130،279،18036،318،32044،491،410 سرجوش

D "=1669،112،860 1234،589،97041،508،25050،848،470 سرجوش

D "=1877،750،270 1338،924،12046،696،49057،202،140 سرجوش

D "=2086،384،010 1443،236،61051،882،52063،555،300 سرجوش

D "=24103،668،070 1551،882،52062،262،38076،271،860 سرجوش

D "=26112،304،250 1656،218،37067،448،41082،625،020 سرجوش

D "=28120،955،750 1760،532،56072،644،91088،991،090 سرجوش

D "=30129،589،270 1864،869،14077،829،97095،343،280 سرجوش

D "=32138،210،150 1969،179،93083،007،510101،683،820 سرجوش

D "=34146،863،360 2073،515،79088،205،700108،051،580 سرجوش

D "=36155،496،870 2177،826،57093،390،770114،403،780 سرجوش

D "=38164،137،680 2282،164،13098،580،700120،763،270 سرجوش

D "=40172،771،200 2386،472،480103،765،770127،113،770 سرجوش

D "=42181،416،140 2490،808،340108،957،400133،472،530 سرجوش

D "=44190،058،880 2595،122،520114،148،290139،832،260 سرجوش

D "=46198،689،960 2699،456،680119،330،930146،180،330 سرجوش

D "=48207،336،370 27103،769،160124،525،720152،544،690 سرجوش

D "=50215،988،570 28108،109،150129،720،980158،908،780 سرجوش

D "=52224،609،220 29112،419،940134،897،550165،250،780 سرجوش

D "=54233،250،540 30116،754،090140،088،950171،610،050 سرجوش

D "=56241،880،890 31121،064،150145،273،290177،959،080 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

فصل ششم – لوله آشی زیر زمينی

مقدمه

.١- در قيمت  های لوله آشی زیر زمينی این فصل، هزینه ماشين  آالت انجام عمليات تعميرات از قبيل جرثقيل و موتور جوش منظور گردیده است

 .ها در طول مسير در بهای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است ٢- بهای ریسه آردن لوله

٣- برای عمليات مربوط به تعميرات لوله های چدنی، به صورت ردیف ستاره دار اقدام می گردد.

58



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1" <THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-كربن استيل(درون واحد)
060162

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=20 015،117،4505،739،2800 سرجوش

D "=30 026،787،1307،618،1900 سرجوش

D "=40 038،184،2309،546،16011،504،530 سرجوش

D "=50 049،596،14011،195،07013،502،070 سرجوش

D "=60 0511،631،99013،450،33016،111،180 سرجوش

D "=827،127،130 0614،741،36017،097،07020،533،210 سرجوش

D "=1037،377،810 0718،322،84023،197،58027،988،640 سرجوش

D "=1239،069،060 0820،976،16024،485،95029،506،680 سرجوش

D "=1445،874،640 0924،756،97028،846،99034،710،870 سرجوش

D "=1651،955،460 1027،870،08032،552،16039،224،330 سرجوش

D "=1858،039،060 1130،999،96036،259،91043،742،750 سرجوش

D "=2064،126،540 1234،116،00039،968،02048،261،520 سرجوش

D "=2476،303،140 1340،360،35047،387،03057،301،860 سرجوش

D "=2683،105،140 1444،141،96051،744،71062،501،780 سرجوش

D "=2889،194،620 1547،258،79055،455،40067،023،130 سرجوش

D "=3095،276،220 1650،387،89059،160،57071،538،180 سرجوش

D "=32101،346،060 1753،501،00062،859،86076،044،300 سرجوش

D "=34107،444،570 1856،632،24066،576،64080،574،110 سرجوش

D "=36113،526،170 1959،745،34070،281،81085،087،580 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH s = 5SCH s = 10SCH s = 40SCH s = 80
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-فوالد ضد زنگ(درون واحد)
060262

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=29،197،810 016،480،3106،778،4208،179،480 سرجوش

D "=312،296،800 028،619،5009،022،64010،936،640 سرجوش

D "=415،574،730 0310،398،35010،889،56013،235،120 سرجوش

D "=518،304،930 0412،194،92012،770،82015،556،190 سرجوش

D "=621،539،030 0514،557،41015،211،24018،418،780 سرجوش

D "=827،595،980 0618،555،84019،402،76023،550،910 سرجوش

D "=1037،625،940 0722،675،40023،708،64028،910،220 سرجوش

D "=1239،202،560 0826،102،05027،311،46033،312،460 سرجوش

D "=140 0930،762،63032،171،9100 سرجوش

D "=160 1034،749،94036،362،4700 سرجوش

D "=180 1138،756،70040،569،1200 سرجوش

D "=200 1242،750،00044،765،6700 سرجوش

D "=240 1350،750،85053،169،6600 سرجوش

D "=300 1663،405،64066،427،4500 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
>THKواحدسطح مقطع "=0,375

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 =1THK> "1socket weld 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-فوالد آلياژي(درون واحد)
060362

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=200 01000 سرجوش

D "=400 02000 سرجوش

D "=500 03000 سرجوش

D "=600 04000 سرجوش

D "=800 05000 سرجوش

D "=1000 06000 سرجوش

D "=1200 07000 سرجوش

D "=1400 08000 سرجوش

D "=1600 09000 سرجوش

D "=1800 10000 سرجوش

D "=2000 11000 سرجوش

D "=2400 12000 سرجوش

D "=2600 13000 سرجوش

D "=2800 14000 سرجوش

D "=3000 15000 سرجوش

D "=3200 16000 سرجوش

D "=3400 17000 سرجوش

D "=3600 18000 سرجوش

D "=3800 19000 سرجوش

D "=4000 20000 سرجوش

D "=4200 21000 سرجوش

D "=4400 22000 سرجوش

D "=4600 23000 سرجوش

D "=4800 24000 سرجوش

D "=5000 25000 سرجوش

D "=5200 26000 سرجوش

D "=5400 27000 سرجوش

D "=5600 28000 سرجوش

61



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-كربن استيل با پوشش داخلي سيمان(درون واحد)
060462

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=6 0512،989،56014،695،630 سرجوش

D "=8 0616،561،86018،760،880 سرجوش

D "=10 0720،031،44022،723،400 سرجوش

D "=12 0823،175،12026،342،550 سرجوش

D "=14 0927،399،11031،080،450 سرجوش

D "=16 1030،932،13035،158،850 سرجوش

D "=18 1134،509،48039،246،630 سرجوش

D "=20 1238،040،93043،323،460 سرجوش

D "=22 1300 سرجوش

D "=24 1445،145،42051،483،760 سرجوش

D "=26 1549،368،85056،210،620 سرجوش

D "=28 1652،905،37060،296،010 سرجوش

D "=30 1756،466،35064،370،920 سرجوش

D "=32 1859،984،60068،448،540 سرجوش

D "=34 1963،575،94072،539،810 سرجوش

D "=36 2067،108،96076،614،720 سرجوش

D "=38 2100 سرجوش

D "=40 2200 سرجوش

D "=42 2300 سرجوش

D "=44 2400 سرجوش

D "=46 2500 سرجوش

D "=48 2600 سرجوش

D "=50 2700 سرجوش

D "=52 2800 سرجوش

D "=54 2900 سرجوش

D "=56 3000 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-گالوانيزه(درون واحد)
060562

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D< "=2 011،304،430 مترطول

D "=4 020 مترطول
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-پليمري(درون واحد)
060662

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

پليمري 010 اينچ قطر

فايبر گالس 020 اينچ قطر

پي وي سي 030 اينچ قطر

يو پي وي سي 040 اينچ قطر

پي پي 050 اينچ قطر

كامپوزيت 060 اينچ قطر

پلي اتيلن 070 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625"<THK< "0,625 1" <THK< "1 = =1,5
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-كربن استيل(بيرون واحد)
060762

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=20 014،421،6205،030،9700 سرجوش

D "=30 025،864،8806،678،6600 سرجوش

D "=40 037،044،6308،385،03010،228،340 سرجوش

D "=50 058،235،8009،807،71011،974،110 سرجوش

D "=60 069،524،05011،314،41013،783،550 سرجوش

D "=824،040،150 0712،189،18014،507،86017،700،890 سرجوش

D "=1032،712،110 0914،734،47019،449،77023،808،380 سرجوش

D "=1234،027،370 1017،139،03020،459،17025،000،240 سرجوش

D "=1439،915،970 1120،202،84024،067،63029،377،250 سرجوش

D "=1645،490،300 1222،960،05027،387،77033،449،040 سرجوش

D "=1851،058،740 1325،732،60030،707،59037،520،510 سرجوش

D "=2056،636،330 1428،495،36034،030،67041،597،850 سرجوش

D "=2467،784،980 1534،030،67040،673،57049،744،050 سرجوش

D "=2673،634،940 1637،056،16044،244،03054،078،340 سرجوش

D "=2879،214،490 1739،818،92047،569،40058،157،970 سرجوش

D "=3084،783،590 1842،591،48050،886،93062،227،150 سرجوش

D "=3290،343،550 1945،351،29054،201،20066،291،600 سرجوش

D "=3495،926،360 2048،126،79057،526،89070،368،940 سرجوش

D "=36101،498،080 2150،883،99060،847،04074،443،350 سرجوش

D "=38107،075،010 2253،659،49064،169،79078،517،750 سرجوش

D "=40112،646،720 2356،419،31067،489،94082،589،540 سرجوش

D "=42118،218،440 2459،194،80070،810،08086،661،340 سرجوش

D "=44123،801،250 2561،957،56074،135،77090،742،760 سرجوش

D "=46129،367،730 2664،730،12077،453،30094،811،940 سرجوش

D "=48134،947،280 2767،492،88080،778،67098،888،960 سرجوش

D "=50140،526،660 2870،268،37084،102،080102،965،480 سرجوش

D "=52146،088،090 2973،028،19087،416،350107،032،540 سرجوش

D "=54151،659،150 3075،800،75090،736،170111،102،540 سرجوش

D "=56157،230،860 3178،563،50094،056،310115،174،330 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2S [3] 3S [4] 4

SCH S=5SCH S=10SHC S=40SHC S=80
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
060862

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=28،391،870 015،855،9206،154،8307،392،670 سرجوش

D "=311،215،560 027،803،1908،207،4009،879،040 سرجوش

D "=414،227،620 039،395،9509،888،47011،913،420 سرجوش

D "=516،690،310 0411،003،16011،580،59013،969،860 سرجوش

D "=619،131،740 0512،670،58013،326،14016،040،750 سرجوش

D "=824،643،880 0616،273،40017،122،57020،641،230 سرجوش

D "=1033،623،400 0719،709،96020،745،95025،037،300 سرجوش

D "=1234،913،290 0822،956،59024،169،20029،186،650 سرجوش

D "=140 0926،990،96028،403،9800 سرجوش

D "=160 1030،715،92032،332،7400 سرجوش

D "=180 1134،457،80036،275،0200 سرجوش

D "=200 1238،189،55040،210،5700 سرجوش

D "=240 1345،663،18048،088،4000 سرجوش

D "=300 1657،130،39060،160،2300 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

S [1] 1S [2] 2

THK< "=0,375"<THK< "0,375 =0,625
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-كربن استيل با پوشش داخلي سيمان(بيرون واحد)
061062

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=6 0111،504،22013،210،290 سرجوش

D "=8 0214،835،64017،034،650 سرجوش

D "=10 0318،065،11020،757،070 سرجوش

D "=12 0421،141،31024،308،730 سرجوش

D "=14 0524،883،73028،565،070 سرجوش

D "=16 0628،299،05032،525،770 سرجوش

D "=18 0731،758،70036،495،850 سرجوش

D "=20 0835،174،02040،456،550 سرجوش

D "=24 0942،043،12048،381،450 سرجوش

D "=26 1045،749،27052،591،030 سرجوش

D "=28 1149،168،08056،558،730 سرجوش

D "=30 1252،611،37060،515،940 سرجوش

D "=32 1356،012،71064،476،640 سرجوش

D "=34 1459،486،34068،450،210 سرجوش

D "=36 1562،901،66072،407،420 سرجوش

D "=38 1666،355،44076،375،110 سرجوش

D "=40 1769،770،76080،335،820 سرجوش

D "=42 1873،230،41084،291،910 سرجوش

D "=44 1976،645،73088،259،600 سرجوش

D "=46 2080،096،01092،220،310 سرجوش

D "=48 2183،514،83096،188،000 سرجوش

D "=50 2286،963،990100،151،090 سرجوش

D "=52 2390،382،810104،111،790 سرجوش

D "=54 2493،833،090108،079،490 سرجوش

D "=56 2597،248،410112،036،690 سرجوش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله كشي-پليمري(بيرون واحد)
061262

گروه كد

فصل ششم - لوله كشي زيرزميني

D "=4 012،409،850 اينچ قطر

D "=5 023،011،920 اينچ قطر

D "=6 033،614،000 اينچ قطر

D "=8 044،818،140 اينچ قطر

D "=10 056،023،850 اينچ قطر

D "=12 067،227،990 اينچ قطر

D "=14 078،432،130 اينچ قطر

D "=16 089،637،840 اينچ قطر

D "=20 0912،047،700 اينچ قطر

D "=24 1014،455،980 اينچ قطر

D "=28 1216،865،830 اينچ قطر

D "=30 3018،069،980 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم - عمليات تكميلي لوله كشي

فصل هفتم – عمليات تكميلی لوله آشی

گردد و برای لوپ های باالتر به شرح زیر قابل های زیر ١٠٠ اینچ متر همان ١٠٠ اینچ متر لحاظ می ١–انجام عمليات هيدرو استاتيك تست برای لوپ
احتساب می باشد:

١-١ لوله های باالتر از ١٠٠ اینچ متر تا ١٠٠٠ اینچ متر ضریب ١
٢-١ لوله های باالتر از ١٠٠٠ اینچ متر تا ٢٠٠٠ اینچ متر با اعمال ضریب ٠/٦٠ 
٣-١ لوله های باالتر از ٢٠٠٠ اینچ متر تا ٣٠٠٠ اینچ متر با اعمال ضریب ٠/٤٠ 

٤-١  لوله های باالتر از ٣٠٠٠ اینچ متر با اعمال ضریب ٠/٢٠ 
.به روش الكتریكی می باشد و واحد آن اینج قطر در نظر گرفته شد PWHT ٢–منظور از تنش زدایی جوشكاری

٣–تامين آب برای انجام عمليات هيدرو استاتيك تست به عهده آارفرما می باشد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم - عمليات تكميلي لوله كشي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشات
070162

گروه كد

فصل هفتم - عمليات تكميلي لوله كشي

P M I-آزمايش شناخت مصالح. . 010 عدد

آزمايش پرتونگاري 02843،060 اينچ قطر

PWHT -تنش زدايي جوشكاري 03881،800 اينچ قطر

آزمايش هيدرواستاتيك 0493،970 اينچ متر

D<" 2آزمايش با هواي فشرده 0599،060 اينچ متر

D >" =آزمايش با هواي فشرده 2 0655،450 اينچ متر

آزمايش صفحات تقويتي با هواي فشرده  073،266،350 عدد

وكيوم تست درز جوشهاي ورقها 08635،600 متر طول جوش

تست به وسيله گازوئيل (پانتون تست) 09296،700 متر طول جوش

تست كف مخازن با هواي فشرده  10246،550 متر مربع

1137،070 تست هيدرو استاتيك مخازن متر مكعب
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم - فعاليت هاي عمومي

های عمومی فصل هشتم - فعاليت

مقدمه

.١– واحد ردیف " بازآردن یا بستن دریچه های ورودی فلنجی غير دایره"، متر طول می باشد و طول محيط دریچه مورد محاسبه قرار می گيرد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم - فعاليت هاي عمومي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت هاي عمومي
080162

گروه كد

فصل هشتم - فعاليت هاي عمومي

نصب مسدود كننده ها روي ورودي ها و
خروجي ها

01296،510 اينچ قطر

برداشتن مسدود كنندها 02355،810 اينچ قطر

بازكردن يا بستن دريچه هاي ورودي
فلنجي

032،219،010 عدد

بازكردن يا بستن دريچه هاي ورودي
فلنجي غيردايره

04746،520 متر طول

برشكاري و جمع آوري لوله به روش گرم 05115،170 اينچ متر

برشكاري لوله به روش سرد 06320،640 اينچ قطر

برشكاري گرم اتصاالت جهت احياء 0794،050 اينچ قطر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم - برج ها

ها فصل نهم – برج

مقدمه

.های متصل به آنها در نظر گرفته خواهد شد ها، نازل های تعميراتی برج ١–محدوده فعاليت
٢–در مورد ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی، ميزان بر اساس طول برشكاری می باشد آه طبق نظر آارفرما یا مهندس مشاور انجام می

.شود
.می باشد (Monel) ٣–ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل سينی های با جنس آربن استيل، فوالد آلياژی، فوالد ضدزنگ و مونل

.٤–ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل تمامی ضخامت ها می باشد
.از فصل های لوله آشی و عمليات آارگاهی با احتساب ضریب ١٫٢٠محاسبه می شود off take ، لولهRodbar ،Down pipe ٥–هزینه برش و جوشكاری

 )،Riserباشند آه عبارتند از : رایزر     ( یكسری از متعلقات نصب شده بر روی آنها می های جوشی شامل ٦–ردیف برشكاری و جدا سازی سينی
 .Chimeny Tray,… ) و Down commer ) ، دان آامر(Rodbarرادبار(

٧–ردیف "باز کردن و بيرون و داخل بردن و بستن سينی ها" شامل عمليات "پایين آوردن و باال بردن سينی ها" نيز می شود.
٨– بهای واحد ردیف "باز کردن و بيرون و داخل بردن و بستن سينی ها" ، برای برج های تا قطر ٣ متر (شامل ٣ متر) در ضریب ١٫٣٥ ضرب می گردد.

)،Rodbar)، رادبار (٩Riser-ردیف "باز کردن و بيرون و داخل بردن و بستن سينی ها" شامل یکسری متعلقات نصب شده بر روی آنها که عبارتند از رایزر (
 و ... می باشد.Down Commer ،(Chimeny Trayدان کامر(

١٠–در ردیف "باال بردن و پایين آوردن سينی ها" هزینه تامين ایروینچ با آارفرما می باشد.
 می باشد.” روآش آاری با جوش روی هم فلزی” IPS الینرها " طبق استاندارد –ها   تعمير بدنه برج”١١–منظور از الینرها در ردیف
گردد. ، برای مجموع قطعات زیر ده آيلوگرم، ده آيلوگرم محاسبه می”ها ها – تعمير و تعویض نگهدارنده سينی ١٢–ردیف "تعمير بدنه برج

 به دليل تنوع و خاص بودن برحسب مورد توسط هر پاالیشگاه، براساس شرایط خاص هر ” ١٣Overlay Patch" ”Insert Patch–تعمير بدنه برج ها به صورت 
گردد. برج قيمت گذاری و محاسبه می

باشد و در قيمت ها بر عهده آارفرما می ها شامل ماشين بكس و دستگاه هيدروليكی بازآردن پيچ های مورد نياز برای بازآردن و بستن فلنج ١٤–دستگاه
ها در نظر گرفته نشده است. ردیف

73



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
090162

گروه كد

فصل نهم - برج ها

بازكردن و بستن سيني مركزي - پيچ و
مهره

01494،350 عدد

برشكاري و جداسازي سيني جوشي و
متعلقات

022،023،130 مترطول

بازكردن و بيرون آوردن و داخل بردن و
بستن سيني ها

033،134،810 متر مربع

تعمير سيني ها و متعلقات - برشكاري و
جوشكاري

06807،080 مترطول

تعمير سيني ها- تعمير يا تعويض ولو
تري ها

07119،580 عدد

bubble cap 0896،330 سيني ها تعمير عدد

تعمير سيني ها- تسطيح و صافكاري 094،934،870 عدد

تعمير بدنه برج ها- الينرها 105،965،850 دسيمتر مربع

Cladd -تعمير بدنه برج ها 11264،320 سانتيمتر

تعمير بدنه برج ها- بريدن و جمع آوري
نگهدارنده سيني ها

12169،150 كيلوگرم

تعمير بدنه برج ها- نصب نگهدارنده
سيني ها

13264،320 كيلوگرم

بازكردن مش ها و حمل به پايين برج -
انتقال مش ها به باالي برج و بستن

1417،690،390 متر مكعب

Taping 150 هاجت زدن عدد

Hold rod باز كردن و بستن 
system

16366،470 مترطول

Hold down grid 17732،950   باز كردن و بستن متر مربع

باز كردن و بستن اسپري نازل 18366،470 عدد

باز كردن و بستن شبكه لوله اي -
اسپري نازل

19498،330 اينچ متر

V N D distributer. . - مونتاژ و 
دمونتاژ و تراز كردن

200 متر مربع

T N T distributer. . - مونتاژ و دمونتاژ 
و تراز كردن

210 متر مربع

pall ruching)  تخليه و بارگيري, ,
intalox Random packing, ...)  

2225،193،340 متر مكعب

Distributer Nozzle 230 تست مورد

تخليه، چيدن و بارگيري پكينگ ها 2448،823،170 متر مكعب

تخليه و بارگيري سيليكاژل 2511،980 كيلوگرم

soap) تست( 261،229،840 متر مكعب

Davit تعمير و روانكاري 2726،594،840 عدد

تست الينرها 28408،420 متر مربع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
090162

گروه كد

فصل نهم - برج ها

ترميم خط جوش هاي معيوب داخل و
خارج راكتور

290

تميزكاري و آماده سازي خط جوش بدنه
داخلي و خارجي جهت بازرسي فني

300
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - رآكتورها

فصل دهم – رآکتورها

مقدمه

١–برای محاسبه هزینه نصب یا بازآردن اتصاالت (فلنج ها، مسدودآننده، آداپتور، اتصاالت رزوه ای، اتصاالت ابزار دقيق و دامپينگ نازل ها ...) از فصل عمومی
.استفاده می گردد

٢–در بهای ردیف  "بستن اسكالوپ ها " عمليات جا زدن، تنظيم، پكينگ گذاری و بستن آمربندها لحاظ شده است.
٣–در ردیف "بستن اسكالوپ ها " ارتفاع اسكالوپ ها ٨ متر در نظر گرفته شده است و برای ارتفاع باالی ٨ متر ضریب ١/٤٠ در بهای واحد اعمال می گردد.

٤–در ردیف های غربال آاتاليست و سراميك، تامين دستگاه غربال آننده به عهده آارفرما می باشد و بهای آن در آناليزها منظور نشده است.
٥–غربال آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی آناليز و بهای آن محاسبه گردیده است. انجام عمليات غربال به صورت دستی با اعمال ضریب ٢/٥ در بهای

ردیف "غربال آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی" محاسبه می گردد.

٦–در ردیف تعمير بسكت، هزینه تعمير پخش آننده نيز لحاظ گردیده است.
 تعمير بدنه رآآتور" استفاده خواهد شد.– از ردیف "الینرها ٧Cat. Cracker–جهت محاسبه عمليات تعمير و ترميم الینر اطراف دروازه های رآآتور 
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دهم - رآكتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

Cat Reformer. Cat Cracker. Isomax
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآكتورها
100162

گروه كد

فصل دهم - رآكتورها

تخليه سراميك و كاتاليست از پايين
(نازلهاي خروجي)

014،589،5104،589،5104،589،510 تن

تخليه سراميك و كاتاليست از باال
(دستي)

0246،055،84046،055،84046،055،840 تن

بارگيري سراميك 0325،586،580025،586،580 تن

SOCK) بارگيري كاتاليست
LOADING(

044،884،69009،902،310 تن

DENSE) بارگيري كاتاليست
LOADING(

0540،870،280040،870،280 تن

Bend&  بازكردن و بستن 
Reducerورودي 

06166،109،8900166،109،890 عدد

Bend 07110،739،920055،369،960 خروجيبازكردن و بستن عدد

بازكردن و بستن سيني 085،081،380010،162،760 قطعه

بازكردن و بستن خنك كننده هاي
Quench distributer) هيدروژن (

090058،254،160 مورد

بازكردن و بستن اسكالوپ ها 103،306،93000 عدد

بيرون كشيدن و جازدن بسكت ورودي
(پخش كننده)

114،225،70004،225،700 عدد

بيرون كشيدن و جازدن بسكت جداكننده
در راكتور يونيفاينر

121،198،02000 عدد

بازكردن و بستن و سيل كردن سنترپايپ 1314،857،10000 عدد

بازكردن و بستن صافي خروجي 1414،320،68000 عدد

تعمير بدنه راكتور- الينرها 155،965،8505،965،8505،965،850 دسيمتر مربع

Cladd -تعمير بدنه راكتور 16264،320264،3202،643،240 سانتيمتر

تعمير اسكالوپ 1717،65000 سانتي متر مربع

تعمير خنك كننده هاي هيدروژن
Quench distributer) (

18000

تعمير سيني 19000
BASCKET)تعمير پخش كننده( 20000

تعمير صافي خروجي 21000
باز يا بستن عايق ها 22000

غربال كاتاليست ها و سراميكها 234،562،44004،562،440 تن

تست 24000
تميزكاري و آماده سازي خط جوش بدنه
داخلي و خارجي جهت بازرسي فني

251،693،7501،693،7501،693،750 مترطول

خنثي سازي سطوح داخلي راكتور 26001،051،300 متر مكعب

77



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - مبدل ها

ها فصل یازدهم – مبدل

مقدمه

–١Retubeها از هدرباآس، اصالح هدرباآس و های تيوب ها و جداآردن هدرباآس از باندل، مته آاری، خارج نمودن پوآه  آردن آولر هوایی شامل: بریدن تيوب
ها و تست اوليه در آارگاه ها، بستن پالگ های جدید و اآسپندآردن تيوب ها و احيای جای واشر، جا زدن تيوب ، قالویز زدن محل پالک(Serration) ها احيا سریشن

.باشد می
–٢Retubeسازی تيوب شيب و احيای ها از تيوب شيت، آماده ها وجداآردن تيوب شيت، مته آاری، خارج نمودن پوآه ها شامل: بریدن تيوب  آردن مبدل

ها، اآسپندآردن و نصب ها، اسپيسرها و تایرادها، فيكس آردن تيوب شيت و جا زدن تيوب ها، اصالح بافل های بریده شده از بافل ها، خارج نمودن تيوب سریشن
.باشد ها می در صورت نياز سيلولد آردن تيوب ها نسبت به سطح تيوب شيت،  گير، تنظيم ارتفاع تيوب صفحات ضربه

:باشد های زیر می ٣–این فصل شامل مبدل
AES (Floating type) {Straight tube}   

AKV (Kettle type) & AEU (U type)
BEV (U type Without cover)

باشد. های جوشی برای بيرون آشيدن تيوب» شامل سنگ زدن دو سمت تيوب می ٤–ردیف «سنگ زدن تيوب
٥–"عمليات جازدن و جوشكاری تيوب ها" برای دو سمت تيوب خواهد بود.

ها استفاده خواهد شد. های زیر فصل برج های "الینينگ" و "آلدینگ" از ردیف ٦–برای ردیف
باشد. ٧–عمليات پالگ آردن شامل عميليات تميزآاری تریدها و نشيمن گاه نيز می

٨–بهای پمپ مخصوص تزریق "سودااش" و اتصاالت مربوط، در قيمت ردیف خنثی سازی لحاظ نشده است.
های این فصل منظور گردیده است. " کردن در ردیفRetubeهای مورد نياز برای انجام عمليات " ٩– هزینه تامين دستگاه

) لحاظ شده است.١٠Channel–هزینه عمليات تراز نمودن تيوب باندل در بهای بستن چنل (
گردد. ها در صورت انجام عمليات برای مبدل های دارای آمتر از ١٠ تيوب ، ١٠ تيوب محاسبه می  تيوب١١Expand–در ردیف 
)، هزینه آن جداگانه از ردیف مربوط به آن محاسبه می گردد. Bonet) در صورت بستن بانت (Test Shell) و شل تست(Tube Testهای تست تيوب ( ١٢–در ردیف

گردد. )، بهای ردیف فوق با اعمال ضریب ١/٢٠ محاسبه می١٣Shell–در صورت انجام عمليات تيوب تست در خارج از پوسته (
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اينچ12تا واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 اينچ60تا  48 اينچ48تا  36 اينچ36تا  24اينچ24تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
110162

گروه كد

فصل يازدهم - مبدل ها

مسدود نمودن مسيرهاي ورودي و
Blank) خروجي(

00 01000 مورد

فرآيند خنثي سازي ( مبدلهايي كه تيوب
"Austenitic Steel" )  آنها از جنس 

00 02000 مورد

Channel) باز نمودن چنل كاور
Cover(

3،763،5903،896،420 032،922،3103،542،2003،630،750 مورد

Bonnet) 4،914،8005،047،630)باز نمودن بانت 044،427،7504،649،1404،781،970 مورد

Channel) 4،914،8005،047،630)باز نمودن چانل 054،427،7504،649،1404،781،970 مورد

Floating) باز نمودن فلوتينگ هد
head(

4،914،8005،047،630 064،427،7504،649،1404،781،970 مورد

Shell) و كليهتميز كاري پوسته (
متعلقات

00 07000 مورد

00شن پاشي و رنگ آميزي و كليه متعلقات 08000 مورد

Shell) 00) وكليه متعلقاتتعميرات پوسته 09000 مورد

bundle) 4،060،2404،169،980)بيرون كشيدن باندل 103،657،8803،840،7703،950،510 مورد

تميز نمودن بيرون وداخل تيوب باندل
بوسيله ماشين جت.

00 11000 مورد

تميز نمودن پوسته و متعلقات به وسيله
ماشين جت.

00 12000 مورد

رسوب زدايي درون تيوبها بوسيله ابزار
مكانيكي

00 13000 عدد

1،644،4801،644،480بيرون كشيدن تيوبهاي نمونه (واحد عدد) 141،644،4801،644،4801،644،480 عدد

747،490747،490جا زدن تيوبهاي نمونه 15747،490747،490747،490 عدد

Section(واحد عدد) 435،120435،120 زدن تيوپ 16435،120435،120435،120 عدد

Retube318،390318،390 كردن تيوب ها 17958،880318،390318،390 عدد

4،060،2404،169،980جا زدن تيوب باندل 183،657،8803،840،7703،950،510 مورد

Channel) 10،257،89010،425،840)بستن چنل 199،389،3509،922،00010،089،950 مورد

7،924،1008،092،040بستن وباز كردن تست رينگ 207،226،8607،588،2007،756،150 مورد

Shell6،084،0106،552،010 تست 214،680،0105،148،0105،616،010 مورد

Expand) 291،220291،220 )اكسپند تيوب ها 22291،220291،220291،220 عدد

57،52057،520پالك كردن تيوب هاي معيوب 2357،52057،52057،520 عدد

115،050115،050بيرون كشيدن پالگ هاي معيوب 24115،050115،050115،050 عدد

Anode) 136،560136،560 )تعويض آند فداشونده 25136،560136،560136،560 عدد

Floating head) 7،527،1707،748،560) بستن فلوتينگ هد 266،641،6207،084،4007،305،790 مورد

Channel Cover)4،693،4104،870،520) بستن چنل كاور 273،542،2004،427،7504،560،580 مورد

8،422،5709،070،460تيوب تست 286،478،9007،126،7907،774،680 مورد

Bonnet) 4،914،8005،047،630)بستن بانت 294،427،7504،649،1404،781،970 مورد

Bottle6،478،9006،478،900 تست 306،478،9006،478،9006،478،900 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اينچ12تا واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 اينچ60تا  48 اينچ48تا  36 اينچ36تا  24اينچ24تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
110162

گروه كد

فصل يازدهم - مبدل ها

combined12،957،80012،957،800 تست 3112،957،80012،957،80012،957،800 مورد

De Blank ) بازكردن مسيرهاي بسته 
(

00 32000 مورد

تست تحت خالء(جهت مبدلهاي
Surface condenser (

00 33000 مورد

"Joint Expansion"  و قفل نصب 
كردن آن جهت تست و آزاد نمودن آن

پس از عملي

20،167،26020،167،260 3420،167،26020،167،26020،167،260 مورد

سنگ زدن محل جوش تيوبها به تيوب
شيت در مبدلها جهت بيرون آوردن

فيكس تيوبها

1،644،4801،644،480 351،644،4801،644،4801،644،480 عدد

1،816،6201،816،620جازدن و جوشكاري تيوبها به تيوب شيت 361،816،6201،816،6201،816،620 عدد

باز كردن پيچ و مهره هاي متصل كننده
تيوب باندل به پوسته در مبدلهاي فشار

باال

00 37000 مورد

Lining) 00)اعمال پوشش داخلي 38000 متر مربع

عمليات سنگ زني و جوشكاري متعلقات
Cladدار 

00 39000 مورد

باز كردن پليتها و جدا نمودن واشرهاي
Plate Type مربوطه در مبدلهاي 

00 40000 عدد

بستن پليتها به انضمام واشرهاي مربوطه
Plate Type در مبدلهاي 

00 41000 عدد

باز نمودن اتصاالت و بيرون كشيدن
double pipe باندل مبدلهاي 

00 428،955،65000 عدد

بستن اتصاالت و جازدن باندل مبدلهاي
double pipe 

00 4311،935،94000 عدد

اصالح و ترميم بافل ،تايراد وتيوب
tube sheet tie rodشيت ) ،  

baffle،(

2،755،1802،755،180 442،755،1802،755،1802،755،180 عدد

80



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل يازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كولرهاي هوايي
110262

گروه كد

فصل يازدهم - مبدل ها

مسدود كردن مسير هاي ورودي و
De)خروجي  و باز كردن مجدد آنها

blank Blank/

012،922،310 مورد

خنثي سازي تيوبهاي از جنس فوالد ضد
زنگ آستنيتي با محلول كربنات دو سود

020 مورد

باز كردن ترمو ولها و ساير تجهيزات
ابزار دقيق

030 عدد

Plugs) بازكردن و بستن پالگها( 0471،770 عدد

تميز نمودن داخل تيوبها 050 مورد

انجام واير برس تيوبها 060 عدد

بيرون كشيدن تيوبهاي نمونه 073،941،860 عدد

پالگ كردن تيوب 08166،430 عدد

ترميم محل نصب پالگ (قالويزكاري
وخزينه كاري)

09368،770 مورد

باز كردن و بستن كاور هدر باكس (در
كولرهاي هوايي نوع كاور دار)

1119،270،020 عدد

باز كردن و بستن ورقهاي بادگير 130 عدد

باز كردن و بستن كركره هاي روي
Louver)فن(

142،185،400 عدد

تنظيم و روانكاري كركره هاي روي
Louver)فن(

15491،630 عدد

باز كردن ونصب باندل در محل
Structure)و قفل كردناستراكچر ( 
وباز نمودن

160 عدد

Re tube) 17709،720 ) تعويض تيوبها عدد

آزمايش هيدرواستاتيك فين تيوبها 188،288،630 دستگاه

جوشكاري پالگهاي معيوب 191،108،020 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - مخازن

فصل دوازدهم – مخازن

مقدمه

.١–ردیف باز و بسته آردن اتصاالت شامل شيرهای اطمينان، خالء شكن ها، ونت ها، ميكسرها، ادوات اطفاحریق، گيج گالس، ترموول و ترموآوپل می باشد
٢–برای محاسبه انجام عمليات تخليه شن زیر ورق آف مخازن از ردیف های فهرست بهای عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی استفاده می

گردد.
 آف مخازن" از فصول فعاليت های آارگاهی این فهرست بها استفاده می گردد.٣Sump–برای ردیف "ساخت و تعمير 

٤–منظور از ردیف "باز آردن و بستن دریچه های مربوط به مخازن سقف ثابت"، دریچه های غيرفلنجی می باشد، برای دریچه های فلنجی از فصل لوله آشی و
زیر فصل باز و بستن فلنج ها استفاده خواهد شد.

٥–منظور از ردیف «تعویض ورق سقف شناور» ورق باالیی سقف می باشد. انجام عمليات تعویض برای ورق های پانتون و سقف زیرین با اعمال ضریب ١/٢٠ به
بهای ردیف فوق انجام می شود. 

٦–فعاليت های تعویض ورق، مساحت های ٢ متر مربع و باالتر از آن ورق را شامل می گردد، سطوح آمتر از این مقدار به عنوان فعاليت  تعمير ورق منظور خواهد
شد.

 فلزی مفصلی " شامل روانكاری، رفع گرفتگی ،صافكاری پين یا صفحه در محل می باشد. چنانچه نياز به بازآردن مفصل فلنج باشد ،– ٧Roof Drain–تعمير" 
هزینه باز و بستن از زیر فصل فلنج ها پرداخت می گردد.

٨–برای ردیف " سيستم حفاظت آاتدی و برق گيرهای مخزن" از بهای ردیف های فصل ارت و برق گير استفاده می شود.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوازدهم - مخازن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن
120162

گروه كد

فصل دوازدهم - مخازن

قراردادن پايه هاي مخازن سقف شناور
در حالت تعميراتي

01450،210 مورد

نصب و برداشتن مسدودكننده ها روي
ورودي ها و خروجي ها

020 مورد

بازكردن و بستن دريچه هاي روي سقف
مخازن ثابت

032،658،550 مورد

بازكردن و بستن كليه اتصاالت 040 مورد

نصب و برداشتن دمنده ها 051،092،530 مورد

بريدن، تميزكاري و نصب و جوشكاري
ورق نمونه

063،127،700 عدد

تعويض ورق كف 0752،310 كيلوگرم

تعويض ورق انوالر 08104،620 كيلوگرم

Curve angle  091،834،070 تعويض متر

تعويض ورق ديواره 1098،580 كيلوگرم

تعويض ورق سقف ثابت 1152،460 كيلوگرم

تعويض ورق سقف شناور 1272،790 كيلوگرم

تعمير سازه سقف ثابت 1365،990 كيلوگرم

تعويض آب بند مخازن سقف شناور 140 مترطول

Roof Drain 151،039،600 - انعطاف پذير تعويض مترطول

Roof Drain فلزي تعمير مفصل - 
مفصلي

161،806،430 مورد

سيستم اطفا حريق 170 مورد

تعمير و بازسازي كويل مخزن 180 مترطول

سيستم حفاظت كاتدي و برق گيرهاي
مخزن

190 مورد

تست هاي مورد نياز مخزن 200 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - كوره ها

ها فصل سيزدهم – کوره

مقدمه

.باشد هاى آوره جهت بازرسى شامل: وایر برس، سنگ زنى، سند بالست و تميزآارى سطح تيوب ها مى سازى تيوب ١–ردیف آماده
باشد. آردن تيوب هاى آوره براى دو نمونه هدردار و داراى زانوى برگشتى قابل استفاده مى re tube هاى مربوط به ٢–ردیف

" از فصول آرافت استفاده مى گردد.Refractory برنر آوره از ردیف هاى فصل فعاليت هاى آارگاهى و براى "تعمير Box–براى تعمير (فلزآارى) 3

٤–در ردیف "تعویض ورق بدنه ، آانال ها و دودآش آوره ها" در صورت پيچ و مهره اى بودن، از بهاى این ردیف و در غير اینصورت از ردیف هاى برشكارى و
هاى آارگاهى استفاده مى شود. جوشكارى با ضریب ١/٥٠ ، فعاليت

های فصل برق های محرک از ردیف ٥–بهاى ردیف "تعمير، روانكارى و تنظيم مجموعه دمپر" براى تعمير تمامى اجزا بجز قسمت محرک می باشد و برای قسمت
و دوار استفاده شود.

.شود های زیر فصل تعميرات شيراالت استفاده می "تعمير گيوتين ولو" از ردیف ٦–برای
 " پرداخت مى گردد.Half tube hanger دو برابر بهاى  ردیف "باز و بستن ٧tube hanger–براى 

٨–در ردیف "رول آردن آردن تيوب هاى آوره" ، دستگاه تيوب اآسپندر به عهده آارفرما مى باشد و در آناليز ردیف لحاظ نشده است.
٩–براى عمليات "تنش زدایى محل جوش تيوب ها" از زیرفصل آزمایشات آارهاى لوله آشى استفاده مى گردد.

١٠–ردیف "تميزآارى و رفع گرفتگى مسيرهاى گاز به وسيله هوا" براى مسيرهاى مشعل و پایلوت آوره هاى مى باشد و بهاى ردیف براى هر انشعاب مى
باشد.

١١–براى تست هيدرواستاتيك تيوب آوره ها از ردیف "تست هيدرواستاتيك" زیر فصل آزمایشات لوله آشى روزمينى بعد از اعمال ضرایب مربوط به طول مسير و
با اعمال ضریب ٠/٥٠ استفاده مى گردد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - كوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كوره ها
130162

گروه كد

فصل سيزدهم - كوره ها

نصب و برداشتن مسدود كننده ها روي
ورودي ها و خروجي ها

010 مورد

آماده سازي كوره جهت عمليات كك
زدايي

020 مورد

بازكردن و بستن دريچه هاي ورودي  033،784،700 مورد

تامين روشنايي 040 مورد

خنثي سازي سطوح خارجي تيوب هاي
كوره با متريال استنيتي

05453،310 متر مربع

BOX 067،986،390 برنرباز كردن و بستن مورد

BOX  (فلزكاري) 070 برنر مربوطهتعمير مورد

بازكردن و تميزكاري، تعمير برنرهاي
گازسوز و تنظيم و بستن

087،779،330 عدد

oil بازكردن و تميزكاري، تعمير برنرهاي
سوز و تنظيم و بستن

098،391،790 عدد

pilot وبازكردن و تميزكاري، تعمير 
تنظيم و بستن

103،889،660 عدد

air register تعمير، روانكاري و تنظيم 
ها

113،169،750 عدد

flexible باز كردن، تست و بستن
hose

12689،590 مورد

refractory 130 برنرتعمير عدد

air testsoap test 146،346،300 مسيرهاي گاز  و   مورد

بازكردن، روانكاري و بستن دريچه هاي
بازديد

15689،590 مورد

بازكردن، روانكاري و بستن دريچه هاي
انفجار

16689،590 مورد

بازكردن، روانكاري و بستن دريچه هاي
دسترسي به تيوب ها

175،146،620 مورد

refractory 180  دريچه هاتعمير عدد

تعويض ورق بدنه، كانال ها و
دودكش(ديواره، سقف و كف)

195،146،620 مورد

تعمير سازه كوره 200 كيلوگرم

patch روي بدنه، كانال ها ونصب 
دودكش

210 مورد

build up) بدنه، كانال ها و ترميم (
دودكش

220 مترطول

آماده سازي قسمت هايي از بدنه، كانال
ها و دودكش جهت ضخامت سنجي

23134،890 مورد

تعمير، روانكاري و تنظيم مجموعه دمپر 248،148،770 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سيزدهم - كوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كوره ها
130162

گروه كد

فصل سيزدهم - كوره ها

puppet valve باز كردن و بستن 
هاي مربوط به دوده زداها

252،304،420 عدد

بازكردن، تعمير و بستن كليه متعلقات
دوده زداها

2618،149،420 عدد

expansion joint و تعمير و تعويض 
برزنت مربوط به كانال ها

2710،913،390 عدد

بازكردن، تميزكاري و بستن فيلترهاي
هواي ورودي به فن كوره

285،983،980 عدد

air preheater بازكردن و بستن 
مربوط به كوره

290 عدد

بازكردن، تميزكاري و نصب ترموول ها 302،823،510 عدد

بازكردن، روانكاري و بستن گيوتين ولو
مربوط به كانال هاي كوره

3138،009،070 عدد

بازكردن و بستن ساپورت هاي هاف
تيوب هنگر مربوط به تيوب ها

3310،014،140 عدد

آماده سازي تيوب هاي كوره جهت
بازرسي

34322،930 مورد

بازكردن، تميزكاري و بستن پالگ هاي
headerهاي كوره 

353،806،930 عدد

برشكاري و بيرون كشيدن تيوب هاي
كوره

3711،524،190 عدد

بيرون كشيدن تيوب باقيمانده از داخل
headerو احياي سطوح داخلي 

header

384،598،460 عدد

جازدن تيوب ها 3910،120،610 عدد

نصب و جوشكاري تيوب ها و اتصاالت 4020،605،210 عدد

header 414،828،570 هانصب عدد

رول كردن  تيوب ها 428،835،480 عدد

بيرون كشيدن و جازدن تيوب شيت 4428،825،940 عدد

تعمير تيوب شيت 450 عدد

شستشوي تيوب هاي فين دار 470 عدد

skin جداكردن، نصب و جوشكاري
thermocoupleها 

487،361،630 عدد

air register505،114،580 ها باز و بستن عدد

تميز كاري و رفع گرفتگي مسيرهاي گاز
به وسيله آب يا هوا 

51826،280 مورد

باز و بستن دمپر  5238،009،070 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

های بخار فصل چهاردهم – دیگ

مقدمه

١–در ردیف "باز و بستن ورق های بدنه دیگ های بخار" در صورت پيچ و مهره ای بودن، از بهای این ردیف استفاده می گردد. در غير اینصورت برای دیگ های بخار
با بدنه دارای ریفرآتوری از ردیف های زیر فصل برشكاری و جوشكاری فعاليت های آارگاهی و با اعمال ضریب ١/٥٠ استفاده می گردد.

٢–بهای ردیف مسدود آردن تيوب ها به وسيله پالگ فلزی به روش جوشكاری برای یك طرف تيوب می باشد.
٣–در ردیف های رول آردن تيوب ها، دستگاه اآسپندر بر عهده آارفرماست و در آناليز لحاظ نشده است.

٤–ردیف تعویض تيوب های رولی "برای تيوب ها با سایز ٢ اینچ و آمتر می باشد برای تيوب های باالی سایز ٢ اینچ از بهای این ردیف با ضریب ١/٢٥ استفاده
می گردد.

٥–بهای ردیف "رفع نشتی از تيوب های رولی" برای یك سر تيوب می باشد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ديگ هاي بخار
140162

گروه كد

فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

نصب و برداشتن مسدودكننده هاي
ورودي ها و خروجي ها

010 مورد

بازكردن و بستن دريچه ها 023،784،700 مورد

باز كردن و بستن عايق هاي سطوح
خارجي

030 متر مربع

باز كردن و بستن ورق هاي بدنه ديگ
بخار

045،146،620 متر مربع

باز كردن و بستن متعلقات داخلي واتر
درام و استيم درام

056،060،300 عدد

مسدود كردن تيوب ها به وسيله پالك
هاي چوبي  و خارج كردن آنها

06164،460 عدد

مسدود كردن تيوب ها به وسيله پالك
هاي فلزي به روش جوشكاري

073،956،160 عدد

خارج سازي و نصب مجدد سوپرهيتر با
اتصاالت فلنجي

084،417،660 عدد

خارج سازي و نصب مجدد سوپرهيتر با
اتصاالت پيچي

095،630،430 عدد

خارج سازي و نصب مجدد سوپرهيتر با
اتصاالت جوشي

1010،015،520 عدد

باز كردن و بستن مجدد پالك هاي هدرها 111،251،370 عدد

تعويض تيوب هاي جوشي 1213،140،010 عدد

تعويض تيوب هاي رولي 139،701،400 عدد

رفع نشتي از تيوب هاي رولي 142،934،990 عدد

باز كردن و نصب مجدد صفحات
جداكننده در نقاط مختلف

155،034،140 عدد

BOX باز كردن و بستن مجموعه برنر و
مربوطه

160 مورد

BOX  (فلزكاري) 170 برنر مربوطهتعمير مورد

بازكردن و تميزكاري، تعمير برنرهاي
گازسوز و تنظيم و بستن

180 عدد

oil بازكردن و تميزكاري، تعمير برنرهاي
سوز و تنظيم و بستن

190 عدد

pilot وبازكردن و تميزكاري، تعمير 
تنظيم و بستن

204،021،470 عدد

air register تعمير، روانكاري و تنظيم 
ها

213،169،750 عدد

flexible باز كردن، تست و بستن
hose

22689،590 عدد

puppet valve باز كردن و بستن 
هاي مربوط به دوده زداها

232،304،420 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ديگ هاي بخار
140162

گروه كد

فصل چهاردهم - ديگ هاي بخار

بازكردن، تعمير و بستن كليه متعلقات
دوده زداها

2418،149،420 عدد

expansion joint و تعمير و تعويض 
برزنت مربوط به كانال ها

2510،913،390 عدد

بازكردن، تميزكاري و بستن فيلترهاي
هواي ورودي به فن بويلر

265،983،980 عدد

air بازكردن، تعمير و بستن
preheaterمربوط به بويلر 

270 عدد

Hot Set 284،301،370 شيرهاي اطمينان مورد

هيدروتست بويلر 292،150،680 مورد

باز و بستن باكس هاي رطوبت گير داخل
استيم درام

307،125،720 مورد

بازكردن و بستن هدر سوپرهيتر 3112،291،880 مورد

تعويض تيوب فيندار اكونومايزر 3214،824،660 مورد

رفع نشتي از تيوب اكونومايزر 333،391،800 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

ها کن فصل پانزدهم – آب شيرین

مقدمه

 تست" منظور از عدد یک افكت آبشرین آن می باشد.Level ١–در ردیف "
گردد. ٢–برای تعميرات بافل از ردیف های فعاليت های آارگاهی با ضریب ٢ و برای تعميرات تيوب شيت از ضریب ١/٥٠ استفاده می

 " بهای منظور شده برای یک ردیف می باشد.٣Demister Pad–در ردیف "باز آردن و تميز آاری و بستن 
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرين كن ها
150162

گروه كد

فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

بازكردن و بستن دريچه ها 014،504،620 عدد

بيرون كشيدن تيوب هاي نمونه (واحد
عدد)

023،543،430 عدد

جا زدن تيوب هاي نمونه 034،595،230 عدد

Section(واحد عدد) 041،601،240 زدن تيوپ عدد

Retube052،127،140 كردن تيوب ها مورد

Expand) 06291،220 )اكسپند تيوب ها مورد

پالك كردن تيوب هاي معيوب 0757،520 مورد

Anode) 08136،560 )تعويض آند فداشونده عدد

Shell) تعميرات پوسته( 090 عدد

Level Test 102،543،210 عدد

شل تست 114،211،860 عدد

تيوب تست 126،478،900 عدد

Lining) اعمال پوشش داخلي( 130 عدد

Lining) ترميم پوشش داخلي( 140 عدد

اصالح و ترميم بافل  150 مورد

اصالح و ترميم  تيوب شيت 160 مورد

باز كردن، تميزكاري و بستن دريچه هاي
آبنما

172،653،040 مورد

باز كردن، تست و تميزكاري و بستن
نازل اسپري آب

181،601،240 مورد

تعمير و تميزكاري هدر نازل ها 191،601،240 مورد

تعويض هدر نازل ها 201،148،810 مورد

بازكردن، تميزكاري و بستن
Demister Pad 

212،623،000 مورد

تعويض مش ها 231،245،820 مورد

بازكردن، ترميم و تنظيم و بستن تالطم
Baffle Plate)گير (

242،653،040 مورد

تعويض رابچر ديسك 251،411،760 مورد

CAP 2620،717،060 آب شيرين كنباز كردن و بستن مورد

Rear باز كردن و بستن صفحات
PlateVapour Box و   

275،712،220 مورد

تعويض  رابرگرومت 281،148،810 مورد

شاور تست 292،960،510 مورد

بازكردن, تعمير, تميزكاري و بستن
اجكتور

302،960،510 مورد

بازكردن و بستن درب كندانسور 315،135،600 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرين كن ها
150162

گروه كد

فصل پانزدهم - آب شيرين كن ها

بازكردن, تميزكاري و بستن اوريفيس
پليت

321،148،810 مورد

وكيوم تست 331،601،240 مورد

تعويض رابرگسكت هاي بين افكت ها 347،115،810 مورد

تخليه و شارژ رسوب گيرها 355،733،930 متر مكعب

ببرون كشيدن و جازدن محافظ تيوبها 3665،500 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - برج هاي خنك كننده

فصل شانزدهم - برج های خنک  کننده

مقدمه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل شانزدهم - برج هاي خنك كننده

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج هاي خنك كننده
160162

گروه كد

فصل شانزدهم - برج هاي خنك كننده

جداسازي و تخليه كليه قطره گيرها،
پركننده ها و نگهدارنده آنها و نصب مجد

0111،693،500 متر مكعب

تعويض افشاننده هاي مربوط به حوضچه
آب گرم

02536،510 عدد

تعمير و ترميم سازه برج 03536،510 كيلوگرم

تعمير ديواره هاي دو طرف برج 040 متر مربع

تعمير، ترميم و تقويت پايه ها و
نگهدارنده فن ها و الكتروموتورها (فلزي)

050

تعمير و ترميم و تعويض قطعات تنوره
فن

063،828،160 عدد

تعمير رايزرها 070 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم - ظروف

فصل هفدهم - ظروف

مقدمه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفدهم - ظروف

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف
170162

گروه كد

فصل هفدهم - ظروف

باز كردن، تخليه، ترميم و بستن مش ها 017،766،620 متر مكعب

تخليه، شستشو و بارگيري سراميك و
راشينگ رينگ

0211،391،520 متر مكعب

تعمير يا تعويض نگهدارنده ها 03377،610 كيلوگرم

تست هيدرواستاتيك ظروف 05370،710 متر مكعب

تعمير كويل داخلي ظرف 064،344،090 مترطول

تست كويل داخلي ظرف 070 مورد

باز و بستن باكس هاي رطوبت گير داخل
جداكننده فشارباال

0814،251،440 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

مقدمه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلر
180162

گروه كد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

tip 020 فلرتعويض مورد

تنظيم ايستايي فلر به وسيله مهارها 030 مورد

تعويض يا ترميم الينر قسمت پايين فلر 040 مورد

تعمير سيفون 050 مورد

تعمير تيپ فلر 060 مورد

تعويض گسكت الين هاي فلر 070 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهاي آب صنعتي
180262

گروه كد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر كردن محتويات مخزن شامل
رزين يا شن

013،174،440 متر مكعب

باز كردن و بستن نازل ها 0259،220 مورد

باز كردن و بستن آب پخشكن ها 0349،350 مورد

باز كردن و بستن صافي هاي كف 0449،350 مورد

ترميم ديواره داخلي و سيني كف مخزن 050 مورد

تعويض كارتريج فيلتر 0684،600 عدد

باز و بستن دريچه غشاء
membrane)(

072،716،330 مورد

membrane) تعويض غشاء( 08139،270 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهاي هيدروكربني
180362

گروه كد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر كردن محتويات فيلتر 013،174،440 متر مكعب

باز كردن و بستن صافي هاي كف 0259،220 مورد

ترميم ديواره داخلي و سيني كف مخزن 030 مورد

تعويض يا ترميم صافي 04197،410 متر مربع

تعويض كارتريج فيلتر 05169،210 عدد

خارج نمودن و جايگذاري گويهاي
سراميكي

0613،430 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - تلمبه ها

ها فصل نوزدهم – تلمبه

مقدمه

های تعميراتی تصویب های گریز از مرآز اعم از " پمپ اورهنگ" ،"پمپ عمودی " و "پمپ شناور" فعاليت های تعميراتی روی پمپ ١–به دليل یكی بودن فعاليت
.شده برای همه یکسان در نظر  گرفته شده است

.هستند، جهت محاسبه هزینه تعمير آنها باید از ردیف های فصل ولوها استفاده شود " Relief  valve " های روتاری دارای سيستم ٢–با توجه به اینكه پمپ
ای، ٢– گير پمپ، ٣– لوپ پمپ، ٤– فالآس بل ممبر و ٥– اسكرو، جزو تلمبه های روتاری لحاظ  شده اند. ٣– تلمبه های ١– تيغه

.باشد شامل : ميل لنگ، شاتون، یاتاقان، آراس هد و آاسه نمد می "Crank case" ٤–قسمت
.باشد ها می شامل : پيستون ، پالنجر، دیافراگم ، ولوها ، الینر(بوش) و رینگ "Pump Case" ٥–قسمت

.باشد آن می " تلمبه های گریز از مرآز شامل: دیفلكتور، آاور، آاسه نمد، شيلد و روغن پخش  Bearing Housing بازآردن و خارج آردن" ٦–متعلقات در ردیف 
٧–ردیف "باز کردن، تعمير و مونتاژ مكانيكال سيل" برای مکانيکال سيلهای غير کارتریج می باشد. چنانچه مکانيکال سيل(سينگل یا دبل) از نوع آارتریج باشد،

.٣٠ درصد ردیف فوق منظور خواهد شد
.٨–در صورت پرداخت ردیف "تعمير اساسی تلمبه" سایر ردیف های این فصل به استثنای آیتم "دراوردن و نصب مجدد پمپ" قابل پرداخت نخواهند بود

باشد . ها باالنس در محل می ٩–منظور از ردیف " باالنس روتور" در فصل تلمبه
های فصل سيستم های گيرد برای مازاد بر ٢٠ ليتر از ردیف ١٠–ردیف دوم " تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب " برای حداآثر تا ٢٠ ليتر روغن تعلق می

جانبی، زیر فصل آارهای  عمومی استفاده می گردد.
) ضریب ١/٤٠ در قيمت ردیف فوقDouble) می باشد برای تعمير حالت دبل (١١Single–ردیف باز آردن و تعمير مكانيكال سيل برای مكانيكال سيل سينگل (

گردد.. اعمال و محاسبه می
١٢–  باز و بستن فلنج اصلی ورودی و خروجی جز ردیف  بازآردن و بستن اتصاالت نمی باشد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 2 [3] 2

KW > 15KW < P < KW 15 =  75 KW < P < KW 75 =  200 
رديف

بهاي واحد (ريال)

روتاري
190162

گروه كد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازكردن پايه ها و كليه اتصاالت و بستن
مجدد آن

0103،435،6903،435،690 مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

021،075،3401،075،3401،075،340 مورد

Bearing  بازكردن و خارج كردن
Housingو متعلقات و بستن مجدد 

039،910،7206،561،3808،698،470 مورد

خارج نمودن و تعويض پكينگ ها يا
كاسه نمدها

048،381،1706،397،4606،397،460 مورد

باز كردن، تعمير و بستن مكانيكال سيل 0513،740،94014،157،42014،194،940 مورد

بازكردن كاور و بستن مجدد 064،873،5903،771،5304،344،150 مورد

خارج نمودن روتورها (محور و اسكرو يا
گير)

072،987،4603،609،6204،301،810 مورد

شستشو و تميزنمودن قطعات 081،075،3402،150،6802،150،680 مورد

اندازه گيري ها و عيب يابي قطعات و
صدور دستورالعمل هاي تعميرات

كارگاهي 

097،813،6106،348،8908،636،110 مورد

تعويض الينر 109،979،0408،220،8909،005،940 عدد

رفع گرفتگي از مسيرهاي كولينگ 124،788،7203،310،3203،310،320 مورد

سايز نمودن ياتاقان ها 135،021،1403،842،4003،842،400 مورد

باالنس روتور در محل 146،350،23010،639،72012،159،670 مورد

كنترل نهايي، اندازه گيري و مونتاژ
قطعات تلمبه

1514،080،36013،126،01014،648،690 مورد

هيدرواستاتيك تست 168،918،8606،953،9107،980،660 مورد

تعمير اساسي تلمبه 17000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1 [2] 2 [3] 3

KW > 15KW < P < KW 15 =  75 KW < P < KW75  =   200 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رفت و برگشتي
190262

گروه كد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

012،290،4603،435،6904،888،400 بازكردن و بستن پايه ها و كليه اتصاالت مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

021،075،3401،613،0102،150،680 مورد

جدا كردن گيرباكس از پمپ و بستن
مجدد

032،446،0303،669،0504،137،890 مورد

Crank باز كردن اجزاي داخلي سمت
caseو بستن مجدد 

042،067،2003،100،7904،847،850 مورد

pump باز كردن اجزاي داخلي سمت
caseو بستن مجدد 

053،059،0504،092،6506،082،930 مورد

شستشو و تميزنمودن قطعات 061،145،2301،537،7601،734،020 مورد

اندازه گيري ها و عيب يابي قطعات و
تهيه دستورالعمل هاي تعميراتي

073،086،3403،375،9803،442،010 مورد

باز كردن و تعمير آب بند و بستن مجدد 082،206،8803،352،1104،497،340 مورد

تنظيم و رفع اشكال از ياتاقان ها 092،217،4203،302،1404،301،810 مورد

بازكردن، تعمير و تست ولوهاي ورودي و
خروجي و بستن مجدد

101،145،2301،717،8402،597،940 مورد

بازديد و رفع اشكال از سيستم
آكوموالتور و شارژ گاز.

111،880،3101،880،3105،059،950 مورد

اندازه گيري و كنترل نهايي تلمبه قبل از
نصب

122،053،5002،053،5003،080،250 مورد

بررسي و تعميرات اساسي سيتم هاي
تزريق روغن (چكاننده)

132،067،2002،067،2002،604،870 مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و
شير يكطرفه مربوطه . اتصاالت آن

141،033،6001،033،6001،375،000 مورد

تعمير اساسي تلمبه 15000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
KWواحدسطح مقطع < P < KW 15 =  75 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

KW > 15=KW < P <75  =   200KW < P <200  =   400KW < P <400  =   800KW < P <800  =   1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

گريز از مركز
190362

گروه كد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

2،150،6806،452،050 بازكردن و بستن پايه ها و كليه اتصاالت 4،301،370 011،075،3402،150،6802،150،680 دستگاه

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن و گريس

1،051،8001،051،800 1،051،800 021،051،8001،051،8001،051،800 دستگاه

Housing بازكردن و خارج كردن
Bearingو متعلقات و بستن 

مجدد(براي هر محفظه ياتاقان)

7،059،76014،978،560 8،471،710 032،212،1203،362،5803،755،110 مورد

تعويض پكينگ ها(براي هر محفظه آب
بندي)

3،937،8200 4،513،050 041،150،4703،362،5803،937،820 مورد

6،437،8109،576،030بازكردن، تعمير و مونتاژ مكانيكال سيل 7،725،370 053،138،2203،830،4104،522،600 عدد

8،441،70015،499،020بازكردن كاور تلمبه و بستن مجدد 11،071،010 06692،1902،230،3104،704،880 دستگاه

خارج نمودن محور و جداكردن پروانه ها
و بوش ها و بستن مجدد

15،514،99025،168،800 19،551،470 071،880،3106،065،26011،337،850 مورد

981،3201،570،110شستشو و تميزنمودن قطعات 1،177،580 08196،260392،530588،790 دستگاه

اندازه گيري ها و عيب يابي و تهيه
دستورالعمل هاي تعميرات كارگاهي

4،829،3108،229،450 6،510،600 093،845،8804،254،0804،254،080 دستگاه

2،701،4003،376،760رفع گرفتگي از مسيرهاي كولينگ 2،701،400 11282،820565،6501،916،350 دستگاه

6،541،35014،589،980سايز نمودن ياتاقان هاي هر محفظه 10،409،380 121،522،5802،432،3702،432،370 عدد

3،437،6803،437،680باالنس محور در محل 3،437،680 1302،331،6303،437،680 دستگاه

كنترل نهايي، اندازه گيري و مونتاژ
قطعات تلمبه

10،670،17015،041،970 12،442،920 142،362،5802،362،5804،725،150 دستگاه

3،161،2906،921،910هيدرواستاتيك تست 3،793،550 15692،1901،384،3802،768،760 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم - كمپرسورها

فصل بيستم – کمپرسورها

مقدمه

.پين ، بوش ، تایراد و باالنس ویت خواهد بود ١–ردیف "خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد" شامل آفشك ،
 و چال بندی و نصب مجدد آنها در آمپرسورهای روتاری شامل آاور، یاتاقان ها، تایمينگ گير، بوش، مكانيزم آب بندی و Stage ٢–بازآردن و خارج نمودن متعلقات

worm باشد می.
.٣–در صورت پرداخت ردیف "تعمير اساسی آمپرسور" سایر ردیف های این فصل به استثنای آیتم "باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت" قابل پرداخت نخواهند بود

.٤–آمپرسورهای اسكرو، تيغه ای، پره ای و لوب جزو آمپرسورهای روتاری ميباشد
متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن استفاده می گردد آه آفشک ها نيز جزو متعلقات آراس هد می باشد.

٥–  واحد ردیف "تعویض آفشک ها"، مورد می باشد آه شامل هر دوی آفشک ها می باشد.
باشد (یكطرف  گاز و روغن می باشد و بهای آناليز شده برای یك مرحله میSeal "، منظور ٦Seal– در آمپسورهای رفت و برگشتی ردیف "بازآردن و تعمير 

شفت).
هایی آه مرحله در آن تاثيرگذار است، بهای ردیف در تعداد مراحل ضرب خواهد شد. باشد، برای ردیف ها برای یک مرحله آمپرسور می ٧– آناليز ردیف
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم - كمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

KW >P 100=KW < P < KW 100 =   400 KW < P400  = 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كمپرسورهاي روتاري
200162

گروه كد

فصل بيستم - كمپرسورها

011،075،3401،613،01013،520،920 باز و بستن پايه ها و كليه اتصاالت مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

021،051،8001،051،8001،051،800 مورد

Stage و نصبباز كردن و جدانمودن 
مجدد آن

034،555،9408،634،55017،269،100 مورد

بازكردن و خارج نمودن روتور و متعلقات
Stageو چال بندي و نصب مجدد آنها 

044،555،9405،957،35018،390،010 مورد

اندازه گيري و بررسي ابعادي كليه نقاط 053،245،5706،491،13011،823،700 مورد

Seal بازكردن، تعمير و نصب مجدد 062،287،45000 مورد

unloader باز و بستن مجموعه
valve

071،145،2301،717،8403،435،690 مورد

باز و بستن باالنس پيستون
v series)-(

08000 مورد

باز و بستن يا تعويض بيرينگ 092،053،5007،583،59015،167،170 مورد

Blow off cooler1002،290،4602،290،460  باز و بستن مورد

Blow off valve و  باز و تعمير نمودن 
نصب مجدد آن

1104،413،7604،413،760 مورد

inter cooler 12012،197،11024،394،230 باز و بستن مورد

تنظيم فشار روغن سيستم 1302،053،5002،053،500 مورد

تعويض تيغه ها و پره ها 142،287،45000 مورد

تعمير اساسي كمپرسور 15000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم - كمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

P < KW  200 KW < P < KW200  =   600 KW < P < KW600  =   1000 KW < P < KW1000  =   3000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كمپرسورهاي رفت و برگشتي
200262

گروه كد

فصل بيستم - كمپرسورها

16،537،560 باز و بستن پايه ها و كليه اتصاالت 011،075،3408،268،78016،537،560 مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

4،207،180 021،051،8002،103،5904،207،180 مورد

جداكردن فاليويل و متعلقات و بستن
مجدد

18،149،960 054،704،8809،228،72013،996،820 مورد

باز كردن و جدا نمودن پمپ اصلي روغن
و بستن مجدد آن

8،548،330 062،768،7604،153،1405،537،530 مورد

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله
پيستون نسبت به آن براي هر سيلندر

28،149،090 079،410،86018،821،72021،039،140 مورد

جدا نمودن پيستون راد از كراس هد و
خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

براي هر سيلندر

22،956،110 089،410،86017،829،87022،956،110 مورد

Sealing box  و تعويض و باز كردن 
نصب مجدد آن براي هر سيلندر

15،528،960 091،870،9309،410،8609،410،860 مورد

باز كردن و جدا نمودن سيلندر و بستن
مجدد آن براي هر سيلندر

29،693،500 1012،057،52018،826،06022،960،450 مورد

باز و بستن يك عدد ولو (سوپاپ) ورودي
يا خروجي

8،961،930 11495،9305،472،8207،217،370 مورد

بررسي و تعميرات يك عدد ولو (سوپاپ)
و سيستم مكانيكي بارگذاري

4،550،760 12530،8204،550،7604،550،760 مورد

بررسي و عيب يابي بدنه سيلندر و تهيه
دستورالعمل تعميراتي

4،714،490 131،143،6102،970،0302،970،030 مورد

بررسي و رفع گرفتگي از مسيرهاي آب
خنك كننده

6،921،910 141،384،3804،153،1405،537،530 دستگاه

اندازه گيري و بررسي ابعادي كليه نقاط
داخل سيلندر و پيستون و تهيه
دستورالعمل هاي تعميراتي

9،054،120 155،395،9806،387،8306،387،830 مورد

17،977،530تعويض الينر 167،620،49012،644،49012،644،490 عدد

30،079،450تعويض پيستون راد، پيستون و رينگ ها 178،116،42012،644،49015،993،830 عدد

اندازه گيري و بررسي ابعادي كليه نقاط
حساس مربوط به كراس هد

5،793،600 182،666،2903،658،1403،658،140 عدد

خارج نمودن و تعويض متعلقات كراس
هد و نصب مجدد آن

30،692،240 197،007،71015،346،12017،773،490 عدد

13،023،560تعويض كفشك ها 203،503،8506،511،7808،682،370 مورد

Crank Case 4،096،880 باز و بستن كاور 211،024،2202،048،4402،731،260 دستگاه

Connecting Rod و باز كردن 
ياتاقان هاي متحرك و نصب مجدد آنها

39،375،540 223،503،85022،827،63027،682،360 مورد

باز كردن ياتاقان هاي ثابت و ياتاقان
Thrustو نصب مجدد آنها 

32،229،620 235،255،78014،148،66016،576،030 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم - كمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

P < KW  200 KW < P < KW200  =   600 KW < P < KW600  =   1000 KW < P < KW1000  =   3000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كمپرسورهاي رفت و برگشتي
200262

گروه كد

فصل بيستم - كمپرسورها

اندازه گيري و بررسي ابعادي كليه نقاط
Crank Shaft حساس مربوط به 

8،062،260 245،395،9808،062،2608،062،260 مورد

باز كردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب
مجدد آن

28،331،120 255،023،77010،662،49014،319،300 مورد

بررسي و تعمير اساسي سيستم هاي
تزريق روغن (چكاننده)

22،009،720 26015،752،04015،752،040 مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و
شير يكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

2،736،320 2702،736،3202،736،320 مورد

4،096،880تعويض يا تميز نمودن فيلترها 281،365،6302،048،4402،731،260 مورد

0انجام هم محوري 29000 مورد

991،850تنظيم فشار روغن سيستم 30495،930991،850991،850 مورد

0تعمير اساسي كمپرسور 31000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيستم - كمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

P < MW   1 MW < P < MW1  =  4 MW < P4  = 
رديف

بهاي واحد (ريال)

گريز از مركز
200362

گروه كد

فصل بيستم - كمپرسورها

 باز و بستن پايه ها، فلنج ها و كليه
اتصاالت

014،301،3704،301،3708،602،740 مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

02000 مورد

Housing Bearing و بازكردن 
متعلقات و نصب مجدد آنها (براي هر

محفظه)

055،333،04012،093،01024،186،020 مورد

اندازه گيري و بررسي و رفع اشكال از
ياتاقان

066،558،6106،558،61013،117،220 مورد

Seal بازكردن، تعمير و نصب مجدد 0712،469،91024،939،82049،879،630 مورد

باز و بستن كاور 0813،769،24027،538،48027،538،480 مورد

خارج كردن و بازكردن مجموعه روتور و
ديافراگم ها و چال بندي و نصب مجدد آ

0915،870،76066،218،86099،328،290 مورد

بررسي،اندازه گيري و عيب يابي نقاط
حساس محور، ديافراگم و ديفيوزر

103،967،41011،871،02011،871،020 مورد

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از
روي محور و نصب مجدد آنها

117،999،56010،710،19013،769،240 مورد

باالنس روتور در محل 1311،600،94011،600،94023،201،880 مورد

تنظيم فشار روغن سيستم 141،983،7101،983،7101،983،710 مورد

تعمير اساسي كمپرسور 16000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

ها فصل بيست و یکم – توربين

مقدمه

"روغن آاری main oil pump" های گازی منظور از اتصاالت بازآردن ها، برای توربين ها و آليه اتصاالت" در قسمت گيربكس ها، فلنج ١–در ردیف " باز و بستن پایه
 ،main oil pump باشد هيدروليک، آمپرسور اتومایزینگ، آالچ، تلمبه سوخت مایع و تلمبه آب خنک آاری می.

طرفه، شيرهای آنترل و ... در این آیتم دیده شده ٢–در توربين گازی منظور از مسيرهای سوخت، مسيرهای گاز و سوخت مایع می باشد. شامل شيرهای یک 
.است

سنجی و آناليز گردید.  زمانBlade برای یك ردیف Blade–خارج نمودن و نصب مجدد 3
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
>KW<Pواحدسطح مقطع KW100 =800 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

P< Kw=100 KW<P< KW800 =1600KW<P< K1600 =3500KW<P< K3500 =10000KW<P10000
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاري
210162

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

3،142،5403،142،540 3،142،540 013،142،5403،142،5403،142،540 مورد

باز و بستن گاورنرهاي هيدروليكي و لينك
هاي مربوطه

7،841،30015،254،740 9،274،530 025،978،0405،978،0406،914،070 مورد

بررسي و رفع اشكال از متعلقات انتقال
دور از روتور به گاورنرهاي هيدروليك

17،256،15020،805،430 19،275،900 0310،402،71013،829،43015،909،970 مورد

 باز و بستن پايه ها، فلنج ها و كليه
اتصاالت

22،870،50022،870،500 22،870،500 046،118،10011،435،25015،247،000 مورد

Housing Bearing و بازكردن 
متعلقات و نصب مجدد آنها

10،728،12012،446،320 10،728،120 056،118،1008،394،9609،460،410 مورد

اندازه گيري و بررسي و رفع اشكال از
ياتاقان

9،240،86011،015،500 9،240،860 067،343،6607،710،8508،078،030 مورد

اندازه گيري و بررسي و رفع اشكال از
ياتاقان تراست

8،050،6409،527،720 8،050،640 077،343،6607،710،8508،078،030 مورد

carbon بررسي و رفع عيب از محفظه
ring

00 0 0812،236،19012،236،19012،236،190 مورد

carbon بازكردن، تعمير و نصب مجدد
ring

00 0 0912،236،19012،236،19012،236،190 مورد

بازكردن، تعمير و نصب مجدد
labyrinthSleeve و 

12،059،13017،452،970 13،218،620 100010،486،200 مورد

بررسي و رفع عيب از مسير خالء و
steam trap 

00 0 11000 مورد

sentinel valve يا باز كردن 
safety valve روي كاور 

00 0 121،075،3401،075،3401،182،880 مورد

main oil pump 5،475،4706،509،060  باز كردن و بستن 6،509،060 134،134،3904،341،1104،855،310 مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم
main oil pump انتقال دور  

10،450،70010،450،700 10،450،700 146،558،6106،886،5407،214،470 مورد

34،761،20092،081،570باز و بستن كاور 51،988،050 1512،543،67015،910،20018،969،240 مورد

8،283،33026،260،660بيرون آوردن و نصب روتور 13،437،810 166،425،5706،425،5707،068،130 مورد

7،647،6209،792،100باز كردن متعلقات محور 9،177،140 176،118،1006،118،1006،729،910 مورد

بررسي فيزيكي و اطمينان از صحت
محور و پره ها

6،418،5506،418،550 6،418،550 183،209،2703،209،2704،813،910 مورد

wheel 16،738،9300 از روي محورباز و بستن 0 196،118،1007،792،76011،159،290 مورد

خارج نمودن و نصب مجدد هر رديف
blade

24،472،39024،472،390 24،472،390 2012،236،19018،354،29024،472،390 مورد

5،978،0408،354،270اندازه گيري ابعادي نقاط حساس محور 8،354،270 214،752،4704،752،4704،752،470 مورد

run out 2،683،7107،436،180 محور چك كردن 5،059،950 222،376،2302،376،2302،683،710 مورد

13،158،6300رفع اوتي از محور 13،158،630 236،733،0508،416،31010،099،580 مورد

باز كردن، رفع عيب و نصب متعلقات
گاورنر مكانيكي

00 0 246،118،1007،647،6200 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
>KW<Pواحدسطح مقطع KW100 =800 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

P< Kw=100 KW<P< KW800 =1600KW<P< K1600 =3500KW<P< K3500 =10000KW<P10000
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاري
210162

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

باز كردن، بررسي، رفع عيب و نصب و
over speed تنظيم سيستم 

11،015،50012،545،020 11،015،500 257،343،6609،179،58011،015،500 مورد

stop valve 9،484،62012،697،410 باز و بستن 9،484،620 266،118،1007،647،6208،719،860 مورد

throttle باز كردن و نصب مجدد
valve governor valve (  )0

11،014،15029،457،480 12،543،670 276،118،1009،177،14010،402،340 مورد

throttle valve  تعمير  
governor valve ) )0

14،687،33029،374،660 14،687،330 287،343،66011،015،50014،687،330 مورد

seatplug  و اتصاالت مربوط و تعمير 
steam inlet به 

10،256،01011،869،020 11،869،020 29009،718،340 مورد

3،100،7906،201،590تنظيم لينك ها و دور توربين 3،100،790 302،067،2002،480،6303،100،790 مورد

2،975،5603،283،040بازديد و بررسي بدنه و كاور 3،283،040 311،983،7101،983،7101،983،710 مورد

بررسي و رفع عيب از نازل ها و ديافراگم
هاي ثابت

23،891،07031،342،300 23،891،070 3216،132،37018،552،22020،471،850 مورد

نصب متعلقات روي محور، چال بندي و
تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

13،221،26026،741،980 15،022،160 337،203،60010،805،41012،500،900 مورد

باز كردن، تميز نمودن يا تعويض و نصب
مجدد فيلترها

2،206،8802،206،880 2،206،880 342،206،8802،206،8802،206،880 مورد

servo valve باز و بستن 
hp mp )- )0

6،425،5706،425،570 6،425،570 35006،425،570 مورد

servo valve 7،343،6607،343،660 تعمير و رفع عيب از 7،343،660 36007،343،660 مورد

باز و بستن اتصاالت مربوط به
servo valve الكتروموتور 

872،2801،744،550 1،744،550 3700872،280 مورد

barring gear و باز و بستن مجموعه 
تنظيم فشار روغن مربوطه

8،842،02019،807،350 13،102،400 38008،842،020 مورد

barring gear 11،656،78020،114،820 تعمير مجموعه 13،256،140 39009،726،230 مورد

00تعميرات اساسي توربين بخار 0 40000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P< MW=10 MW <P< MW10  = 25 MW <P< MW25  = 45 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازي
210262

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

ثبت داده هاي توربين قبل از انجام
تعميرات در بارهاي مختلف

014،434،8406،652،2608،869،680 مورد

باز، بررسي و بستن كاپلينگ ها 0215،168،24016،912،80021،659،830 مورد

بررسي اوليه هم محوري 037،923،9507،923،95010،660،360 مورد

باز، بررسي، رفع عيب و بستن اتاقك
توربين

0421،615،46021،615،46032،226،380 مورد

باز، بررسي، رفع عيب و بستن داكت
ورودي و خروجي

0521،615،46021،615،46027،200،970 مورد

Spring hanger باز، بررسي و بستن 
ها

06000 مورد

باز، بررسي و بستن ادوات ابزاردقيقي 07000 مورد

PURGE  باز كردن، بررسي، تعمير و 
بستن كليه تجهيزات مسير هاي سوخت

و هوا

0821،615،46022،607،32035،712،240 مورد

باز كردن، بررسي، رفع عيب و بستن
flow divider 

095،472،8205،780،2908،516،700 مورد

باز، بررسي, تميزكاري و بستن مشعل
هاي محفظه احتراق

107،090،9109،339،21011،280،030 مورد

تعمير مشعل هاي محفظه احتراق 113،209،2704،474،0806،099،060 مورد

 باز، بررسي و بستن نشاندهنده شعله يا
جرقه زن

125،283،4905،283،4905،283،490 مورد

1314،011،72017،528،03023،167،830 باز، بررسي و بستن محفظه احتراق مورد

Transition  باز، بررسي و بستن
piece 

146،698،3808،835،4709،827،320 مورد

اندازه گيري و بررسي فواصل و لقي هاي
مكانيكي محفظه احتراق

151،108،7102،217،4202،217،420 مورد

نصب و برداشتن جك هاي مكانيكي
نگهدارنده در محل هاي مورد نياز

161،188،1201،188،1201،188،120 مورد

 باز، بررسي، رفع عيب و بستن پوسته
هاي بااليي كمپرسور

1717،459،43043،157،15062،754،390 مورد

 باز، بررسي، رفع عيب و بستن پوسته
بااليي توربين

1828،712،54042،239،06062،071،580 مورد

باز كردن، بررسي و بستن نازل مرحله
يك توربين

1926،581،30032،043،82036،898،550 مورد

باز كردن، بررسي و بستن نازل هاي
توربين

2036،011،23043،019،77053،988،040 مورد

باز كردن، بررسي، اندازه گيري و بستن
ياتاقان ها و سيل ها

216،698،38013،016،28013،533،700 مورد

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها 2212،229،38050،833،02067،777،360 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P< MW=10 MW <P< MW10  = 25 MW <P< MW25  = 45 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازي
210262

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

بازديد، بررسي و انجام تست هاي
NDTروي روتور 

234،317،1105،714،9507،112،800 مورد

بازكردن, بازديد و بررسي و بستن
SHROUD segment ها 

2438،143،27047،439،16060،702،450 مورد

خارج نمودن و نصب مجدد پره هاي
ثابت كمپرسور

256،558،61049،417،71065،890،270 مورد

بازديد و بررسي پره هاي ثابت كمپرسور 262،304،8506،081،5007،553،310 مورد

باز و بستن پره هاي هدايت كننده ورودي
IGV

2714،254،86047،143،29062،857،720 مورد

بازديد، بررسي و تنظيم پره هاي هدايت
IGV كننده ورودي

2828،363،65028،363،65032،266،350 مورد

بازديد، بررسي و رفع عيب از پوسته هاي
پاييني كمپرسور و توربين

295،573،7005،573،7009،402،850 مورد

انجام هم محوري 30000 مورد

تخليه، تميزكاري مخزن و مسيرهاي
روغن و شارژ روغن

31000 مورد

باز كردن، تميزكاري يا تعويض و بستن
فيلترهاي روغن و جداكننده بخارات

روغن

32000 مورد

باز كردن، تميزكاري اتاقك فيلترها و
نصب فيلترها هواي ورودي

335،573،7005،573،7000 مورد

تميزكاري فيلترهاي هوا 34000 مورد

بررسي و رفع عيب  سيستم استارتر 352،357،3402،357،3403،842،400 مورد

بازكردن، بررسي، رفع عيب و بستن
ratchet) ياسيستم راچت (
Turning Gear) (

3612،491،70012،491،70015،531،850 مورد

راه اندازي و تست عملكرد
performance test) (

377،644،1207،644،12012،837،100 مورد

گزارش نهايي 384،574،4304،574،4304،574،430 مورد

بازسازي بيرينگ ها 394،574،4304،574،4300 مورد

بازسازي الينرها 40000 مورد

بازسازي كراس فاير تيوب ها 41000 مورد

42000 بازسازي سيليوها مورد

transition piece 43000 بازسازي مورد

seal strip 44000 بازسازي مورد

بازسازي باكت هاي (پره هاي متحرك)
مراحل توربين

45000 مورد

بازسازي نازل مشعل ها (در سوخت
مايع)

46000 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P< MW=10 MW <P< MW10  = 25 MW <P< MW25  = 45 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازي
210262

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

بازسازي نازل هاي مراحل مختلف توربين 47000 مورد

shroud segment ها بازسازي 48000 مورد

بازسازي مجموعه روتور 49000 مورد

تست عمر باقيمانده 50000 مورد

باز كردن، تميزكاري، آببندي و بستن
tourqe convertor 

518،393،1608،393،16015،243،410 مورد

تعميرات اساسي توربين گازي 53000 دستگاه

flow divider 5416،769،22021،193،52025،467،690 تعمير اساسي دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و يكم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

P< MW=1 
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين انبساطي
210362

گروه كد

فصل بيست و يكم - توربين ها

باز و بسته كردن كاور سمت توربين 018،268،780 مورد

باز و بسته كردن كاور سمت كمپرسور 0212،236،190 مورد

باز و بسته كردن پايه ها و اتصاالت 034،134،390 مورد

رفع اشكال از سيستم روغنكاري 041،674،670 مورد

اندازه گيري و بررسي و رفع اشكال از
ياتاقان

055،219،900 مورد

Housing Bearing و بازكردن 
متعلقات و نصب مجدد آنها

067،427،150 مورد

باز و بسته كردن و رفع اشكال از سيستم
آب بندي

075،359،960 مورد

بيرون آوردن روتور و جا زدن 0814،310،430 مورد

اندازه گيري ابعادي روتور 097،136،600 مورد

تعمير و رفع اشكال روتور 1012،703،620 مورد

تعميرات اساسي توربين انبساطي 120 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

سوز فصل بيست و دوم – موتورهای درون

مقدمه

ها  می باشد و شامل این فصل گردد و موتورهای درون سوز پرتابل مختص بخش حمل و نقل در پاالیشگاه ١–این فصل موتورهای درون سوز ثابت را شامل می
.نمی گردد

.٢–در ردیف های باز کردن مانی فولد اگزاست و هوا تعویض آليه گسكت ها دیده شده است
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
>واحدسطح مقطع Kw= 500 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

< X< Kw500  = 1000 < X< Kw100  = 1500 < X< Kw1500  = 200 < X< Kw2000  = 3000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

موتورهاي درون سوز
220162

گروه كد

فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

ثبت اطالعات اوليه(فشارها ،دماها،نحوه
كارو...) وركوردهاي الزم

00 01000 مورد

جداكردن باطريها والك كردن برق
سيستمهاي كنترلي و اتصال مجدد

00 02000 مورد

جداكردن وبستن كوپلينگهاي انتقال
دهنده

00 03000 مورد

تخليه سيال سيستم خنك كننده و شارژ
مجدد

00 04000 مورد

00اناليز سيال سيستم خنك كننده 05000 مورد

تخليه روغن دستگاه و شستشوي مخزن
و شارژ مجدد

00 06000 مورد

00اناليز روغن 07000 مورد

باز كردن ماني فولد اگزاست-(بازديد
،تعميرات الزم)ونصب مجدد

00 08000 مورد

باز كردن ماني فولد هوا-(بازديد،تعميرات
وكارهاي الزم)ونصب مجدد

00 09000 مورد

باز كردن الينهاي مورد نياز سيستم خنك
كاري و باز كردن رادياتور-(چك وباز

00 10000 مورد

باز كردن پروانه تسمه پروانه و واتر پمپ
(ها )وترموستات -(چك وبازديد، تع

00 11000 مورد

باز كردن كاورهاي سوپاپ و انژكتورها
-(چك وبازديد، تعميرات، تعويض لوازم

00 12000 مورد

باز كردن ميل اسبكها ،اسبكها،الين
روغن وميل تايپيتها-(چك وبازديد، تعمير

00 13000 مورد

باز كردن پيچهاي سر
سيلندر(ها)وبرداشتن سر سيلندر-(چك

وبازديد، تعميرات،

00 14000 مورد

بازكردن سوپاپها واجزاي آنها-(چك
وبازديد، تعميرات، آب بندي، تعويض

قطعات

00 15000 مورد

00فيلر گيري طبق دستور سازنده 16000 مورد

باز كردن كاورهاي اطراف بلوك
سيلندرونصب مجدد

00 17000 مورد

بيرون اوردن ميل سوپاپ (ها)همراه
ياتاقانهاي مربوطه وتايپيتها،باز كردن د

00 18000 مورد

باز كردن و بررسي سيستم سوخت
رساني شامل الينهاي سوخت ، پمپ

گازوئيل ، پم

00 19000 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
>واحدسطح مقطع Kw= 500 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

< X< Kw500  = 1000 < X< Kw100  = 1500 < X< Kw1500  = 200 < X< Kw2000  = 3000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

موتورهاي درون سوز
220162

گروه كد

فصل بيست و دوم - موتورهاي درون سوز

باز كردن و بررسي سيستم روغنكاري
شامل پمپ روغن، كولر روغن والينها و

اجز

00 20000 مورد

00باز كردن كارتل و نصب مجدد 21000 مورد

باز كردن ياتاقانهاي متحرك و اندازه
گيري لقي ها و نصب مجدد

00 22000 كيلوگرم

درآوردن پيستون و شاتون و سرويس
كامل آنها (بررسي فيزيكي سطح پيستون

و نش

00 23000 مورد

باز كردن فاليويل -(چك وبازديد و
تستهاي الزم) ونصب مجدد

00 24000 مورد

باز كردن ياتاقانهاي ثابت (چك وبازديد،
تعميرات، وتستهاي الزم) ونصب مجدد

00 25000 مورد

بيرون آوردن ميل لنگ (چك وبازديد،
تعميرات، تعويض قطعات مورد نياز

وتستها

00 26000 مورد

بيرون كشيدن الينر داخل بلوك سيلندر-
(بررسي و تعويض لوازم مورد نياز)و ن

00 27000 مورد

باز كردن و سرويس سيستم فيلتراسيون
هواي ورودي والينهاي مربوطه(تعويض

قطع

00 28000 مورد

باز كردن توربو شارژر(چك وبازديد،
تعميرات، تعويض قطعات مورد نياز

وتستها

00 29000 مورد

بازديد وتستهاي(بازكردن اينتر كولر –
الزم )ونصب مجدد

00 30000 مورد

باز كردن الترناتور(دينام)-( تعميرات،
تعويض قطعات مورد نياز وتستهاي الز

00 31000 مورد

باز كردن سيستم راه انداز هيدروليكي،
تعميرات وتعويض قطعات الزم ونصب

مجد

00 32000 مورد

باز كردن سيستم راه انداز نيوماتيكي،
تعميرات وتعويض قطعات الزم ونصب

مجد

00 33000 مورد

باز كردن سيستم راه انداز الكتريكي و
نصب مجدد

00 34000 مورد

00هم محوري 35000 مورد

بررسي لرزه گيرهاي موتور و تعويض
آنها

00 36000 مورد

00باز كردن و بستن گاورنر 37000 مورد

00ارائه گزارش نهايي 38000 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم - فن ها

فصل بيست و سوم - فن ها

مقدمه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [5]  [6] 

KW >x10  =< X< Kw10  = 40 < X< Kw40  = 70 < X< Kw70  = 100 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن هاي هوايي
230162

گروه كد

فصل بيست و سوم - فن ها

discouple و نصببازكردن حفاظها و 
مجدد

5،848،190 011،897،9304،873،4904،873،490 مورد

11،923،470بازكردن پولي فن و نصب مجدد 023،881،64010،839،52010،839،520 مورد

actuator و اتصاالت مربوطهبازكردن 
و نصب مجدد

2،444،560 0302،444،5602،444،560 مورد

بازكردن باكس بيرينگ هر پره, تعمير و
نصب مجدد 

3،754،720 0403،128،9403،128،940 مورد

بازكردن پره ها، بررسي فيزيكي و رديف
چيني پره ها و نصب مجدد

17،047،810 056،618،05012،636،40014،206،510 مورد

6،130،850بيرون آوردن هاب، بررسي و نصب مجدد 061،744،5505،573،5005،573،500 مورد

بازكردن و بيرون آوردن بيرينگ و بيرينگ
هوزينگ، بررسي آنها و نصب مجدد

20،598،690 07012،505،16017،165،580 مورد

8،137،400در آوردن شفت و نصب مجدد 0805،266،0207،026،200 مورد

0بازكردن گيرباكس و نصب مجدد 09000 مورد

runout 5،059،950 گيري شفتبررسي ابعادي و 1003،967،4105،059،950 مورد

4،854،740بررسي دمپر، تعمير و نصب مجدد 1104،854،7404،854،740 مورد

2،610،510تنظيم زاويه هر پره 1201،354،8502،175،430 مورد

هم محور كردن شفت و پولي ها و تنظيم
كشش تسمه

0 13000 مورد

بازكردن هاب پروانه مكنده و بررسي
ابعادي آن نسبت به محور

15،412،410 1412،918،75012،918،75014،011،280 مورد

121



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
>واحدسطح مقطع X< Kw10  = 40 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

X< Kw= 10 < X< Kw40  = 70 < X< Kw70  = 150 < X< Kw150  = 300 < X< Kw300  = 700 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دمنده ها
230262

گروه كد

فصل بيست و سوم - فن ها

discouple و نصببازكردن حفاظها و 
مجدد

4،202،72012،598،030 6،304،070 011،571،2701،885،5202،273،380 مورد

1،641،1606،546،250باز كردن فيلتر، تميزكاري و نصب مجدد 2،461،730 02572،610687،140824،570 مورد

2،631،4509،058،250باز كردن كيسنگ و نصب مجدد 5،434،950 03572،610687،1401،537،580 مورد

2،631،4509،058،250باز كردن داكت و نصب مجدد 5،434،950 04572،610687،1401،537،580 مورد

بازكردن محفظه بيرينگ و بيرينگ و
بررسي و نصب مجدد

6،992،47027،969،900 13،984،950 051،641،1603،474،8404،810،260 مورد

IGV و بررسي، تعمير و نصبباز كردن 
مجدد

5،053،57012،626،160 7،427،150 0602،679،9803،713،580 مورد

8،661،75037،518،030بازكردن روتور و نصب مجدد 17،323،500 072،376،2302،851،4804،058،320 مورد

00باالنس روتور 0 08000 مورد

3،209،2708،023،190بررسي مجموعه روتور و انجام تست ها 4،813،910 091،604،6401،925،5602،310،680 مورد

00هم محور كردن 0 10000 مورد

Expansion joint مربوط باز كردن 
به داكت

5،063،04015،235،230 7،617،610 111،145،2301،374،2802،958،140 مورد

باز كردن و بررسي سيستم روغنكاري
شامل پمپ روغن، كولر روغن والينها و

اجز

4،156،91010،392،260 6،235،360 1202،598،0703،117،680 مورد

4،399،79011،614،420بازكردن آب بندها و نصب مجدد 6،599،680 13572،6102،749،8703،299،840 مورد

بازكردن و بررسي رينگ سايشي و نصب
مجدد

6،672،97020،065،020 10،032،510 141،641،1602،961،2403،872،420 مورد

00باز و بستن باالنسينگ درام 0 15000 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

های جانبی فصل بيست و چهارم– تجهيزات و سيستم

مقدمه

ها، فيلترها، تسمه نقاله ها، دوده زداها، اسكرابرها، اسكيمرها و سيستم دانه بندی ها، همزن ها، آالچ های جانبی شامل گيربكس ١–تجهيزات و سيستم
.باشد می (…,Rotoformer , Steel belt, granulation drum & vibratory screen)  گوگرد

٢–قيمت های این بخش برای گيربكس های دارای چرخ دنده به قطر حداآثر ١/٥ متر محاسبه شده است. برای چرخ دنده های باالتر از این قطر به صورت ستاره
.دار محاسبه خواهد شد

ها خواهد بود. ها ، ممبرین و رابربوش ها ، تسمه  شامل هاپ آاپلينگ، پولی٣coupling–تعمير و رفع اشكال متعلقات 
باشند. می ”Rotor former“و  steel belt “ ،Screen granulation drum “vibratory ”های دانه بندی گوگرد شامل : ٤– سيستم
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
>Xواحدسطح مقطع Kw=40 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

KW<P< KW40 =150 KW<P< KW150 =500 KW<P< KW500 =2500KW<P< KW2500 =5500
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربكس ها
240162

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

 باز و بستن پايه ها، فلنج ها و كليه
اتصاالت

17،007،35043،501،350 013،093،9903،712،7905،876،660 مورد

10،759،28029،757،020باز و بستن كاور 021،564،4702،061،8503،277،260 مورد

بازديد فيزيكي و انجام اندازه گيري هاي
back lash) اوليه (

10،886،26030،481،530 031،108،7101،782،0703،026،390 مورد

Bearing  هر محور وبازكردن كاور 
متعلقات و نصب مجدد

18،116،50047،598،840 043،315،8203،978،9906،870،540 مورد

اندازه گيري و بررسي و رفع اشكال از
ياتاقان

24،761،34064،379،470 052،970،1203،564،1507،060،760 مورد

بازكردن، تعمير و نصب مجدد
labyrinth(هرگونه سيل روغن)- 

18،700،79050،226،700 062،749،8703،299،8406،793،780 مورد

main oil pump 8،591،03024،054،900  باز كردن و بستن 0703،128،9404،693،400 مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم
main oil pump انتقال دور  

4،753،92013،193،200 0801،940،8202،911،230 مورد

gear & pinion از  بيرون آوردن محور 
داخل بدنه و نصب مجدد آن

8،591،03024،054،900 091،341،8601،610،2303،092،770 مورد

بررسي فيزيكي و اطمينان از صحت  
gear & pinion  و محور 

12،068،43031،574،170 102،413،6902،896،4204،344،630 مورد

gear&  بيرون آوردن و نصب مجدد 
pinionاز روي محور 

32،633،87083،915،670 113،961،9805،150،57012،121،150 مورد

بررسي و رفع عيب از نازل هاي مسير
روغن

1،744،5504،361،390 12872،2801،046،7301،221،190 مورد

اندازه گيري و بررسي و كنترل نهايي لقي
هاي مكانيكي مربوط به چرخ دنده ها

16،046،37041،720،570 133،209،2704،172،0606،418،550 مورد

00تعميرات اساسي گيربكس 14000
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X< Kw=100 < X< Kw100  = 500 < X< Kw500  = 1000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كالچ ها
240262

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

بازكردن قطعات مجموعه كالچ 015،639،79012،136،39014،563،670 مورد

بررسي ياتاقان و يا تعويض آن 029،434،79014،152،19017،256،270 مورد

بررسي بادامك، رينگ داخلي و رينگ
بيروني و يا تعويض

036،698،38010،047،58012،914،990 مورد

بررسي محورهاي ورودي و خروجي و
اصالح و تعويض آنها

046،698،38010،047،58012،914،990 مورد

بررسي سيل روغن يا تعويض 052،736،4104،104،6106،841،020 مورد

بررسي سيستم خنك كاري و تعمير 06000 مورد

اسمبل كردن مجموعه 075،865،3408،798،02010،832،390 مورد

بررسي و رفع اشكال ويا تعويض ديسك 086،334،56010،036،11012،737،630 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

X< Kw= 100 < X< Kw100  = 300 < X< Kw300  = 700 
رديف

بهاي واحد (ريال)

همزن ها
240362

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

بازكردن پايه ها و متعلقات گيربكس و
نصب مجدد

012،633،0104،197،4806،830،490 مورد

بازكردن سيل و نصب مجدد 024،424،5306،943،19011،367،730 مورد

بيرون آوردن پروانه و شفت و نصب
مجدد

037،930،98012،050،20018،075،310 مورد

بررسي و بازديد پروانه و شفت 043،166،3906،332،7709،499،160 مورد

باز كردن محفظه بيرينگ و بيرينگ و
بررسي و نصب مجدد

058،849،07013،886،39020،829،580 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترها
240462

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

بازكردن و بستن درب محفظه فيلتر 013،205،620 مورد

درآوردن المنت ها، تميزكاري و يا
تعويض و نصب مجدد

024،770،090 مورد

بررسي، تميزكاري و رفع عيب محفظه
فيلتر

031،384،380 مورد

بررسي و تعويض سيل درب فيلتر 043،205،620 مورد

Change) بررسي و تعمير مكانيزم
over(

054،274،170 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تسمه نقاله ها
240562

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

باز و بستن گيربكس، موتور و اتصاالت 010 مورد

درآوردن و جايگزيني تسمه نقاله 020 مورد

آپارات سرد تسمه 030 مورد

آپارات گرم تسمه 040 مورد

تنظيم كشش و همراستايي تسمه 050 مورد

بررسي، تعمير و يا تعويض غلطك ها 060 مورد

بررسي و تعمير درام و متعلقات 070 مورد

باز كردن، تعمير، تنظيم و بستن جاروبك
انتهاي نوار نقاله

080 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دوده زداها
240662

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

خارج نمودن و نصب مجدد دوده زدا 016،872،830 مورد

باز و بستن پايه هاي موتور و گيربكس و
اتصاالت

022،683،710 مورد

بررسي و رفع اشكال از چرخ دنده ها 034،661،980 مورد

رفع اشكال و تعويض لنس و تيوب 047،147،400 مورد

رفع اشكال و تعويض سيل 052،357،340 مورد

بررسي و تعمير يا تعويض زنجير 065،433،580 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسكراپرها و اسكيمرها
240762

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

باز كردن و بستن پايه هاي موتور و
گيربكس و اتصاالت

012،683،710 مورد

بازكردن و بستن چرخ زنجير كوچك و يا
چرخ دنده متصل به گيربكس

027،195،470 مورد

بازكردن، بستن و بررسي و تعمير چرخ
زنجير و يا چرخ دنده بزرگ متصل به ديو

037،195،470 مورد

بازكردن، بستن و بررسي و تعمير
محورهاي عمودي و افقي حوضچه و يا

مخزن

048،187،320 مورد

بازكردن، بستن و بررسي و تعمير ياتاقان
محور پارو حوضچه و يا مخزن

057،195،470 مورد

بازكردن، بستن و بررسي و تعمير ريل
هاي اطراف ديواره حوضچه و يا مخزن

068،187،320 مورد

بازكردن، بستن و بررسي و تعمير چرخ
هاي زنجير و يا چرخ دنده مربوط به ريل

076،203،610 مورد

بازكردن، بستن و تنظيم زنجير و يا چرخ
دنده محرك پاروها

086،203،610 مورد

بازكردن، بستن و تعمير و تنظيم پاروها 097،195،470 مورد

باز و بستن و تعمير و تعويض  پولي 107،195،470 مورد

تعويض سيم بكسل 115،759،950 مورد

تعويض چرخ هاي انتقال دهنده مجموعه
اسكراپر

126،444،330 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم دانه بندي گوگرد
240862

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

باز كردن، بررسي و اندازه گيري
BearingHousing تعمير و يا و ،

تعويض و نص

010 مورد

باز كردن و بستن آب بند مكانيكي و
تعمير و تعويض قطعات معيوب آن

020 مورد

بازكردن بررسي و تميزكاري و تعويض
Metering BarShell  و نصب و  

مجدد آن

030 مورد

باز كردن بررسي و تنظيم و بستن  نازل
ها و متعلقات و تعويض كليه قطعات مع

040 مورد

درآوردن و نصب چرخ زنجير 050 مورد

باز كردن و بستن پايه نگهدارنده
Rotoformer و بررسي ومجموعه 
تميزكاري اس

060 مورد

بازكردن جارويي و تميزكاري و نصب
مجدد آن

070 مورد

تميزكاري يا تعويض و تنظيم تيغه
Steel belt انتهايي

080 مورد

باز كردن و تميزكاري لوله ها و نازل هاي
Steel belt و نصب آنهاكولينگ 

090 مورد

Pan غلتك و پد آبگير تكوپرنبازكردن ،
و تميزكاري و نصب مجدد و تنظيم

100 مورد

Steel belt 110 بررسي و تعويض مورد

بررسي و تعمير خردكن 120 مورد

باز كردن و بستن سيستم تنظيم سرعت
speed convertor) (

130 مورد

granulation drum 140 تميركاري مورد

بازكردن بررسي و تعمير غلطك
granulation drum 

150 مورد

بررسي، اندازه گيري و تعمير چرخ دنده
هاي گرداننده

160 مورد

thrust roller مربوط بررسي و تعمير 
granulation drum  به 

170 مورد

granulation drum 180 تنظيم مورد

بازكردن، تعمير و بستن درپوش
vibratory screen 

190 مورد

بررسي و تعويض مش دانه بندي مربوط
vibratory screen به 

200 مورد

بررسي و تعويض كفشك مربوط به
vibratory screen 

210 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

KW > 100=KW < P < KW 100   =250 KW < P < KW 250   =500 KW < P < KW500   =1000 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كاپلينگ ها
240962

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

9،524،570باز و بستن حفاظ 01914،0203،809،8307،619،650 مورد

DiscoupleCouple 18،165،210 كردن و 022،137،0806،411،25012،822،500 مورد

DiscoupleCouple كردن و 
كاپلينگ هاي دنده اي

15،644،680 032،736،4106،257،87012،515،740 مورد

19،405،020تعويض كاپلينگ 045،266،02010،532،04013،814،350 مورد

10،532،040تعميرات متعلقات كاپلينگ 052،633،0105،266،0207،899،030 مورد

17،067،440چك و بررسي هم محوري 068،475،29010،346،15013،325،720 مورد

33،767،200انجام هم محوري 0710،859،69021،719،39028،141،080 مورد

هم محور كردن شفت و پولي ها و تنظيم
كشش تسمه پنكه هاي هوايي

0 088،628،81000 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

كارهاي عمومي
241062

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن-

هوزينگ

011،075،340 مورد

تخليه روغن و مواد نفتي در محل مناسب
و شستشوي بدنه و شارژ روغن

026،720 ليتر

تعويض يا رفع اشكال نشاندهندهاي
روغن

033،811،750 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

l
رديف

بهاي واحد (ريال)

Tourqe Convertor 2411 تعمير
241162

گروه كد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم هاي جانبي

tourqe باز و بستن مجموعه
convertor

0130،884،120 مورد

باز و بستن مجموعه پمپ 0218،563،950 مورد

باز و بستن مجموعه توربين 0318،563،950 مورد

بررسي وضعيت بيرينگ ها 046،655،410 مورد

بررسي وضعيت چرخ دنده ها 053،994،330 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

مقدمه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
>واحدسطح مقطع X< kw5/5 = 22 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

X< kw=4 < X< kw22 = 55 < X< kw55 = 75 < X< kw75 = 160 < X160 =
رديف

بهاي واحد (ريال)

LV-الكتروموتورها
250162

گروه كد

فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

قطع برق و جدا كردن سوئيچ موتور
مربوطه و نصب تخته خطر بر روي آن و

وصل ك

806،7101،613،430 1،613،430 01806،710806،710806،710 مورد

باز نمودن ، مهار و كاور كردن اتصاالت
كابل هاي برق و ارت موتور و نصب آن

1،373،4902،278،630 2،278،630 02665،0401،373،4901،286،930 مورد

باز كردن پايه الكتروموتور و بستن پس
از اتمام كار

457،830746،540 457،830 03332،520457،830457،830 مورد

حمل و ارسال موتور به كارگاه جهت
تعمير اساسي و برگشت آن به واحد

مربوطه

3،441،6603،899،490 3،899،490 043،316،3503،441،6603،441،660 مورد

866،1501،154،860در آوردن و جاز زدن پولي يا كاپلينگ. 577،430 05247،960577،430866،150 مورد

باز و بسته كردن كاور فن و در آوردن و
جازدن فن موتور و هواكش ها و سيستم

866،1501،423،860 577،430 06247،960577،430866،150 مورد

جوشكاري و تعمير كاور فن و سيستم
خنك كننده.

00 0 07000 مورد

باز و بستن در پوشهاي جلو و عقب پس
از تميز كاري و تعميرات الزم.

1،404،1402،270،290 1،961،860 08711،930692،2101،115،430 مورد

00جوشكاري و تعمير در پوشها. 0 09000 مورد

تميز كاري بدنه ، استاتور و شستن
قطعات مربوطه.

538،0001،075،990 806،990 10134،500269،000403،500 مورد

بازديد و عيب يابي از استاتور و سيم
پيچهاي آن.

433،070786،820 991،850 11144،360173،230288،720 مورد

30،282،240111،112،300رفع عيب از استاتور و سيم پيچهاي آن. 83،334،230 124،816،71012،041،76022،318،270 مورد

1،487،7801،983،710بازديد و عيب يابي از روتور و شفت. 1،983،710 13247،960743،890991،850 مورد

00رفع عيب از روتور و شفت. 0 14000 مورد

تميز كاري و سرويس بلبرينگها و
تعويض آنها.

1،154،8603،923،210 3،138،570 15144،360577،430866،150 مورد

تميز كاري و سرويس ياتاقانها و لبيرنها
و سيستم روغن كاري يا تعويض آنها.

02،252،700 0 16000 مورد

تعمير ياتاقانها و لبيرنتها و سيستم روغن
كاري.

02،252،700 0 17000 مورد

سرويس و بازو بستن تجهيزات نشان
دهنده دما و لرزش پس از تنظيم ، تعمير

و

00 0 18000 مورد

بازديد ، تعمير يا تعويض و آچاركشي
جعبه اتصال موتور و تعويض الستيكهاي

آ

866،1501،732،290 1،154،860 19144،360288،720577،430 مورد

605،040806،710آمپر گيري و ساير تست ها 2،420،140 21201،680806،710403،360 مورد

00تعميرات اساسي 0 224،154،70000
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
>Xواحدسطح مقطع kw500 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

< X< kw500 = 900 < X< kw900 = 2200 < X< kw2200 = 3500 < X3500 =
رديف

بهاي واحد (ريال)

MV-الكتروموتورها
250262

گروه كد

فصل بيست و پنجم - الكتروموتورها

قطع برق و جدا كردن سوئيچ موتور
مربوطه و نصب تخته خطر بر روي آن و

وصل ك

2،578،1600 011،718،7701،718،7701،718،770 مورد

باز نمودن ، مهار و كاور كردن اتصاالت
كابل هاي برق و ارت موتور و نصب آن

6،082،7800 023،444،7503،444،7504،360،400 مورد

باز كردن پايه و جدا كردن كاپلينگ
الكتروموتور و بستن آنها پس از اتمام ك

1،831،3200 03915،660915،6601،831،320 مورد

حمل و ارسال موتور به كارگاه جهت
تعمير اساسي و برگشت آن به واحد

مربوطه

6،151،5300 043،627،7402،306،5803،306،130 مورد

4،707،8500در آوردن و جاز زدن پولي يا كاپلينگ. 051،569،2802،353،9303،138،570 مورد

باز و بسته كردن كاور فن و در آوردن و
جازدن فن موتور و هواكش ها و سيستم

4،232،1400 061،692،8602،116،0703،385،720 مورد

جوشكاري و تعمير كاور فن و سيستم
خنك كننده.

00 07000 مورد

باز و بستن در پوشهاي جلو و عقب پس
از تميز كاري و تعميرات الزم.

8،115،4200 085،514،8506،433،9907،353،130 مورد

00جوشكاري و تعمير در پوشها. 09000 مورد

تميز كاري بدنه ، استاتور و شستن
قطعات مربوطه.

1،882،4300 101،748،3502،420،7003،496،420 مورد

بازديد و عيب يابي از استاتور و سيم
پيچهاي آن.

2،360،4500 11786،820786،8202،380،350 مورد

00رفع عيب از استاتور و سيم پيچهاي آن. 12166،668،460194،446،5300 مورد

6،142،7200بازديد و عيب يابي از روتور و شفت. 131،778،6701،778،6704،364،050 مورد

00رفع عيب از روتور و شفت. 14000 مورد

تميز كاري و سرويس بلبرينگها و
تعويض آنها.

00 153،923،2101،569،2800 مورد

تميز كاري و سرويس ياتاقانها و لبيرنها
و سيستم روغن كاري يا تعويض آنها.

6،824،2700 161،529،8503،513،5605،312،120 مورد

تعمير ياتاقانها و لبيرنتها و سيستم روغن
كاري.

5،748،8400 171،529،8503،513،5605،312،120 مورد

سرويس و بازو بستن تجهيزات نشان
دهنده دما و لرزش پس از تنظيم ، تعمير

و

2،768،2900 181،613،4302،420،1402،997،570 مورد

بازديد ، تعمير يا تعويض و آچاركشي
جعبه اتصال موتور و تعويض الستيكهاي

آ

5،536،5800 191،961،5802،768،2904،152،430 مورد

آمپرگيري و ساير تستهاي الزم جهت
صحت كار موتور.

2،296،2000 202،296،2002،296،2004،014،970 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

مقدمه

.، تست الكل خواهد بود GC های خاص شامل:  تست شيميایی روغن، تست های روغن شامل: تست دی الكتریک روغن و تست ١–تست
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

X< KVA=1250 <X< KVA1250 =6300 <X< KVA6300 =15000 KVA <X15000
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورماتورها
260162

گروه كد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

قطع برق و جدا كردن سوييچ
ترانسفورماتور و اتصال به زمين و نصب

تخته خطر

2،076،220 011،384،1401،384،1401،384،140 مورد

بازكردن متعلقات، درپوش هاي جعبه
اتصال ورودي و خروجي و بستن مجدد

آنها و

8،580،080 023،138،5703،138،5703،923،210 مورد

بازكردن اتصاالت ورودي و خروجي و
بستن مجدد آنها

11،770،870 034،707،8505،492،4906،277،140 مورد

2،909،880تميزكاري و آچاركشي اتصاالت 04969،9601،454،9401،939،920 مورد

تعويض مقره جهت رفع نشتي و تنظيم
برق گيرها

33،934،800 056،038،5708،011،8009،985،030 مورد

بازديد و تميزكاري خنك كننده ها
(رادياتورها و فن ها و...)

10،092،600 061،555،0902،332،6403،110،180 مورد

2،768،760رفع عيب نشتي از بدنه ترانسفورماتور 072،768،7602،768،7602،768،760 مورد

تست و يا تعويض نشاندهنده ها و آالرم
ها و تريپ ها

5،156،320 083،437،5403،437،5403،437،540 مورد

10،459،090بازديد  از سيم پيچ و هسته 092،195،6203،293،4304،391،240 مورد

6،875،090بازديد  و تغيير تپ چنجرها 101،718،7701،718،7703،437،540 مورد

6،586،240وكيوم كردن و تزريق گاز ازت 111،646،5602،469،8403،293،120 مورد

تست هاي عايقي و اهمي ترانسفورماتور
(طبق استاندارد)

3،437،540 121،718،7701،718،7702،578،160 مورد

1،210،070تست دي الكتريك روغن 131،210،0701،210،0701،210،070 مورد

نمونه گيري جهت تست هاي خاص
روغن (از جمله تست شيميايي روغن،

GCتست الكل، تصفيه شيمياي ،

806،710 14806،710806،710806،710 مورد

5،540تصفيه يا تعويض روغن 155،5405،5405،540 ليتر

2،398،480تعويض يا احياي رطوبت گير 161،199،2401،199،2401،199،240 مورد

1،824،500تعويض محفظه رطوبت گير 17912،250912،250912،250 مورد

0تعميرات اساسي 18000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآكتورها
260262

گروه كد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآكتورها

بازديد و نظافت و آچاركشي 012،668،830 مورد

تست و عيب يابي و ترميم 024،425،610 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

فصل بيست و هفتم – ژنراتورها

مقدمه

های شود و همينطور در ردیف های تعویض هسته نيز به دليل وجود ورق ١–در تعميرات ژنراتور برای ترميم هسته، هزینه براساس ميزان ترميم در نظر گرفته می
.تعویض براساس نسبت تعویض انجام شده، هزینه محاسبه گردد

پيچی مندرج در این فصل تعلق نمی ٢–در تعميرات ژنراتور درصورت اعمال سيم پيچی و عایق آاری استاتور و روتور، سایر ردیف های ترميم عایقكاری و سيم
.گيرد

های "ساخت و تعویض" و "ترميم و تعمير" محور، ارایه تایيدیه مطابق جنس، سختی و صيقلی بودن الزامی خواهد بود. ٣–در ردیف
. ٤–تهيه تجهيزات و اجناس مصرفی در ردیف های تعميرات ژنراتور مستتر می باشد

٥–در انجام عمليات تعميرات ژنراتور، چنانچه "ژنراتورهای تحریك" جا به جا شود از ردیف " قطع برق و جداآردن سوئيچ سيستم با ژنراتور تحریک" استفاده می
.گردد

.باشد در هنگام قيمت گذاری ميزان ميانگين آن در نظر گرفته شده است ها آه دارای حداقل یک و حداآثر سه درپوش می ٦–در مورد بازآردن درپوش
.لحاظ شده است TAG OUT , LOCK OUT ٧–در بهای ردیف "قطع برق ورودی تابلو و نصب تخته خطر" عمليات
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X< MW=10 MW >X> MW 30= 10MW >X> MW 50= 30
رديف

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهاي اصلي
270162

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا كردن سوييچ ژنراتور و
نصب تخته خطر بر روي آن و وصل

كردن

012،307،8602،307،8602،307،860 مورد

باز كردن كليه درپوشها و بستن مجدد
آنها

0292،280،100123،040،130184،560،200 مورد

باز نمودن پايه هاي زغال روي رينگهاي
SLIP RING)حلقه ارتباطي ژنراتور  (

ها و بستن مجدد

0319،007،98023،759،98028،511،970 مورد

باز نمودن كليه قطعات اتاقك تحريك و
بستن مجدد آنها

0453،036،69085،504،910116،264،940 مورد

باز نمودن كليه اتصاالت و لوله هاي
روغن و هوا و بستن مجدد انها

05000 مورد

باز نمودن كليه تجهيزات ابزاردقيق و
بستن مجدد

06000 مورد

باز نمودن كاپلينگ ژنراتور به جعبه دنده
اصلي و بستن مجدد

07000 مورد

اندازه گيري هم محوري ژنراتور 08000 مورد

اصالح هم محوري و تنظيم فاصله هوايي
airgap) بين روتور و استاتور(

09000 مورد

باز نمودن كابلها و باسبارهاي اتصاالت
خروجي مولدها و تحريك كننده ها و

بستن

1033،222،31044،296،42055،370،520 مورد

باز نمودن ياتاقانها و ساير متعلقات جهت
بيرون كشيدن روتور و بستن مجدد

11000 مورد

اندازه گيري ابعادي و تست هاي سالمت
غير مخرب ياتاقان ها

12000 مورد

جدا نمودن سيستم تحريك اوليه و ثانويه
از مولد اصلي و بستن مجدد آنها

1333،222،31049،216،05061،520،070 مورد

بازديد و تميزكاري ذغال ها و جاروبك ها
و كلكتور يا رينگ ها

142،508،0603،762،0905،016،120 مورد

تعويض ذغال هاي سيستم تحريك 156،875،09010،312،63013،750،170 مورد

تست سيستم خنك كننده ژنراتور 16000 مورد

باز نمودن سيستم خنك كننده
ژنراتور(كولرها) و بستن مجدد آنها

17000 مورد

خارج كردن روتور و قرار دادن  آن روي
پايه و جازدن آن

1861،695،240115،678،570173،517،860 مورد

بازكردن كليه اتصاالت استاتور و قرار
دادن آن در محل مناسب جهت بازديد و

تعميرات و بستن مجدد

1927،370،98070،337،0900 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X< MW=10 MW >X> MW 30= 10MW >X> MW 50= 30
رديف

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهاي اصلي
270162

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

بازديد و آزمايش گوه هاي داخل
شيارهاي سيم پيچ استاتور و روتور

2035،129،88065،868،530109،780،890 مورد

تميز كاري روتور و استاتور و محفظه زير
ژنراتورطبق دستورالعملها  

2179،442،310119،163،470158،884،620 مورد

انجام تست هاي سالمت مكانيكي روتور
و اجزاي آن

2230،838،74035،801،42040،764،110 مورد

رنگ آميزي عايقي روتور و
استاتور(وارنيش)

2311،111،23016،666،85022،222،460 مورد

انجام كليه آزمايشات سالمت الكتريكي و
عايقي روتور و استاتور 

2434،657،42025،993،07021،660،890 مورد

تست سالمت قطعات و عناصر نيمه
هادي گردان (نصب شده روي روتور)

2543،370،00043،370،00043،370،000 مورد

AIR GAP) بين اندازه گيري فواصل  (
روتور و استاتور

2621،685،00021،685،00021،685،000 مورد

ترميم هسته استاتور(براساس درصد
ميزان ترميم)

27000 مورد

ترميم هسته روتور(براساس درصد ميزان
ترميم)

28000 مورد

تعويض هسته استاتور(براساس درصد
ميزان تعويض)

29000 مورد

تعويض هسته روتور(براساس درصد
ميزان تعويض)

30000 مورد

ترميم عايق كاري سيم پيچ روتور 31000 مورد

ترميم عايق كاري سيم پيچ استاتور 32000 مورد

سيم پيچي و عايق كاري روتور(براساس
درصد ميزان انجام كار)

33000 مورد

سيم پيچي و عايق كاري
استاتور(براساس درصد ميزان انجام كار)

34000 مورد

ترميم و تعمير محور(با ارائه تاييديه
مطابقت جنس و سختي و صيقلي بودن)

35000 مورد

ساخت و تعويض محور(با ارائه تاييديه
مطابقت جنس و سختي و صيقلي بودن)

36000 مورد

باالنس ديناميكي محور 37000 مورد

باالنس ديناميكي روتور با شفت 38000 مورد

باالنس ديناميكي روتور با شفت همراه با
كليه قطعات گردنده

39000 مورد

Drive End or تعمير.  
None Drive End Bearing. .  

Cover

40000 مورد

143



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X< MW=10 MW >X> MW 30= 10MW >X> MW 50= 30
رديف

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهاي اصلي
270162

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

Drive End or ساخت.  
None Drive End Bearing. .  

Cover

41000 مورد

Drive End or تعمير.  
None Drive End Shield. .  

42000 مورد

Drive End or ساخت.  
None Drive End Shield. .  

43000 مورد

تعمير بدنه استاتور(براساس درصد
ميزان تعمير)

44000 مورد

تهيه و تعويض گوه بر روي
استاتور(براساس درصد ميزان تعويض)

45000 مورد

تهيه و تعويض گوه بر روي
روتور(براساس درصد ميزان تعويض)

46000 مورد

RTD تهيه و تعويض 47000 مورد

تعمير فن خنك كننده 48000 مورد

ساخت فن خنك كننده 49000 مورد

تعمير و ترميم عايق اتصاالت اصلي سيم
بندي ژنراتور به ترمينال هاي تغذيه

5022،374،61035،799،37053،699،060 مورد

تهيه وتعويض اتصاالت اصلي سيم بندي
ژنراتور و عايق كاري مناسب آنها

5122،374،61000 مورد

END RING روتور تهيه يا ساخت 
اصلي

52000 مورد

تعمير رينگ هاي اصلي تحريك(همراه با
كليه نگهدارنده هاي ذغال ها)

53000 مورد

ساخت رينگ هاي اصلي تحريك(همراه
با كليه نگهدارنده هاي ذغال ها)

54000 مورد

slip ring يا تحريك تعمير اتصاالت 
كمكي به قطب هاي روتور

55000 مورد

آزمايش هسته به روش القاء حداكثر شار
(روتور+استاتور)

56000 مورد

تست بي باري و بارداري و اندازه گيري
لرزش در حضور نماينده كارفرما

57000 مورد

تميزكاري، آچاركشي بازرسي سيستم
AVR) تنظيم ولتاژ اتوماتيك(

58000 مورد

تست، تنظيم و تعمير سيستم تنظيم ولتاژ
AVR) اتوماتيك(

59000 مورد

خشك كردن و رطوبت زدايي از روتور و
استاتور

6049،367،99061،709،99082،279،990 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهاي تحريك
270262

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا كردن سوييچ سيستم يا
ژنراتورتحريك، جداكردن كابل هاي ارتبا

012،303،900 مورد

باز كردن كليه درپوشها و بستن مجدد
آنها پس از اتمام كار

0218،456،020 مورد

باز نمودن پايه هاي زغال روي رينگهاي
ارتباطي سيستم يا ژنراتور تحريك

037،127،990 مورد

جدا نمودن سيستم تحريك از ژنراتور
(بصورت مكانيكي و الكتريكي) و بستن

مجدد

0438،265،750 مورد

باز نمودن ياتاقانها و بيرينگها و بستن
مجدد

0515،754،220 مورد

بيرون كشيدن روتور و قرار دادن آن روي
پايه و جازدن مجدد

0648،866،270 مورد

جابجايي استاتور و قرار دادن آن در محل
مناسب جهت بازديد و تعميرات و نصب

مجدد

0740،339،430 مورد

تميز كاري روتور و استاتور طبق
دستورالعملها

0817،458،580 مورد

انجام تست هاي سالمت مكانيكي روتور
END RING خصوصا 

090 مورد

رنگ آميزي عايقي روتور و
استاتور(وارنيش)

102،777،810 مورد

انجام كليه آزمايشات سالمت الكتريكي و
مغناطيسي روتور و ديودها و نيمه ها

1117،328،710 مورد

AIR GAP) بين اندازه گيري فواصل  (
روتور و استاتور

1210،842،500 مورد

AIR GAP) بين روتور تنظيم فواصل  (
و استاتور

130 مورد

بازديد و تميزكاري ذغال ها و جاروبك ها
و كلكتور يا رينگ هاي ژنراتور تحريك

142،508،060 مورد

تعويض ذغال هاي ژنراتور تحريك 153،437،540 مورد

ترميم هسته استاتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان ترميم)

180 مورد

ترميم هسته روتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان ترميم)

190 مورد

تعويض هسته استاتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان تعويض)

200 مورد

تعويض هسته روتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان تعويض)

210 مورد

ترميم عايق كاري سيم پيچ روتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان انجام كا

220 مورد
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهاي تحريك
270262

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

ترميم عايق كاري سيم پيچ استاتور
ژنراتور تحريك(براساس درصد ميزان

انجام

230 مورد

سيم پيچي و عايق كاري روتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان انجام

كار)

240 مورد

سيم پيچي و عايق كاري استاتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان انجام كار

250 مورد

ترميم و تعمير محور ژنراتور تحريك(با
ارائه تاييديه مطابقت جنس و سختي و

260 مورد

ساخت و تعويض محور ژنراتور
تحريك(با ارائه تاييديه مطابقت جنس و

سختي و ص

270 مورد

باالنس ديناميكي محور ژنراتور تحريك 280 مورد

باالنس ديناميكي روتور ژنراتور تحريك
با شفت

290 مورد

باالنس ديناميكي روتور ژنراتور تحريك
با شفت همراه با كليه قطعات گردنده

300 مورد

تعمير يا تعويض ياتاقان ها و بيرينگ ها 310 مورد

Drive End or تعمير.  
None Drive End Bearing. .   

Cover

320 مورد

Drive End or ساخت.  
None Drive End Bearing. .  

Cover

330 مورد

Drive End or تعمير.  
None Drive End Shield. .  

340 مورد

Drive End or ساخت.  
None Drive End Shield. .  

350 مورد

تعمير بدنه استاتور ژنراتور
تحريك(براساس درصد ميزان تعمير)

360 مورد

RTD 370 ژنراتور تحريكتهيه و تعويض مورد

تعمير فن خنك كننده ژنراتور تحريك 380 مورد

ساخت فن خنك كننده ژنراتور تحريك 390 مورد

تعمير و ترميم عايق اتصاالت اصلي سيم
بندي ژنراتور تحريك به ترمينال هاي

4010،978،090 مورد

تهيه و تعويض اتصاالت اصلي سيم
بندي ژنراتور تحريك و عايق كاري

مناسب آنه

418،782،470 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهاي تحريك
270262

گروه كد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تعمير رينگ ها يا كلكتور تحريك(همراه
با كليه نگهدارنده هاي ذغال ها)

420 مورد

ساخت رينگ ها يا كلكتور تحريك(همراه
با كليه نگهدارنده هاي ذغال ها)

430 مورد

آزمايش هسته به روش القاء حداكثر
شار(روتور+استاتور)

440 مورد

تست بي باري و بارداري و اندازه گيري
لرزش در حضور نماينده كارفرما

450 مورد

تعمير سيستم يكسوساز گردان 460 مورد

تعمير سيستم هاي يكسوساز ثابت 470 مورد

147



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق

فصل بيست و هشتم– تابلوها و کليدهای برق

مقدمه

بندی و تكميل تا مرحله راه اندازی باشد ، هزینه آن مطابق ردیف مندرج آشی، سرسيم ١–چنانچه نياز به نصب جدید هر یک از تجهيزات داخل تابلو همراه با سيم
.گردد در این فصل با اعمال ضریب ١/٥٠ اعمال می

.باشد دار و ضد انفجار می IP های مورد بحث در این فصل شامل آليه تابلوهای ٢–تابلو
٣–ردیف آزمایشات ثانویه رله، شامل تعداد و انواع تست خواهد بود و برای آزمایشات اول ١٠٠% مبلغ ردیف و برای آزمایشات بعدی ١٠% قيمت مربوط پرداخت

.می گردد
.٤–در ردیف “ بازدید و تميزآاری و آچار آشی تجهيزات و ترمينال های قدرت و آنترل” پيدا آردن نقاط معيوب و خراب و گزارشات مربوط به آن لحاظ شده است

.باشد ها ، فنرهای شارژ ، اهرم های ارتباطی وآليه قطعات می ٥–ردیف “ تعمير و تعویض قطعات مكانيكی “ شامل چرخ دنده
، فيوزها ، آليدها ، ترمينال ورودی– خروجی و ثابت ( جامپر) وآليه قطعات٦CT  ،PT–ردیف “ تعمير و تعویض مدار فرمان “ شامل : موتور شارژر ، آنتاآتورها ، 

.برقی مرتبط می باشد
.باشد ٧–ردیف “ تعمير و تعویض مدار قدرت “ شامل : جامپر ، فيوزها ، آليدها ، آنتاآتورها و آليه قطعات برقی مرتبط می

گيری روی تابلو و داخل واحد مد نظر ٨–در ارتباط با ردیف  تابلوها ، “ تعمير و تعویض آليدهای آنترل و مدارات فرمان “ شامل : ادوات و تجهيزات فرمان و اندازه
.باشد می
.سوئيچ های لرزشی“  جزو" تعمير و تعویض آليد های آنترل و مدارات فرمان" تابلوها در نظر گرفته شد“٩–

١٠–در ردیف های تعميراتی تابلو، منظور از مورد یك ستون داخل تابلو شامل تعدادی محفظه آليد و متعلقات مربوط آه از یك شينه اصلی تغذیه می گردد، می
 .باشد

.باشد های حفاظتی،ارایه مستندات و عایقی سوئيچ و دریافت گواهی تایيد می ١١–آزمایش  نهایی آليد شامل : تست رله
شامل : تعویض یا تنظيم سطح روغن ، تزریق گاز یا تعویض آپسول (سل) ، تعویض آب بندها جهت MV,HVتعویض و تزریق گاز یا روغن “ در آليدهای “–ردیف ١٢

.می باشد  SF٦ و  OCB ،VCB آليدهای
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=1000<V<1000 20000< V<20000 = =33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلوها
280162

گروه كد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق

قطع برق ورودي تابلو و نصب تخته خطر
و آماده به كار نمودن آن پس از اتمام

012،166،0902،166،0903،249،130 مورد

بازديد و تميزكاري تجهيزات كنترل و
فرمان تابلو

024،166،0906،652،50011،769،730 مورد

آچاركشي تجهيزات و ترمينال هاي
مدارات كنترل

032،286،4803،429،72010،970،040 مورد

تعمير و يا تعويض نشاندهنده 041،391،8501،391،8502،783،690 مورد

تعمير و يا تعويض تجهيزات اندازه گيري
CTPT ) و و قطعات مربوطه (

052،303،9006،911،71019،191،230 مورد

تعمير و يا تعويض رله هاي كنترل كمكي
و تايمرها

062،303،9002،303،9004،607،810 مورد

تعمير و يا تعويض كليدهاي كنترل
ومدارات فرمان

072،303،9002،303،90012،706،730 مورد

بازديد و تميزكاري شينه ها و اتصاالت
مربوطه

083،656،6707،313،34020،775،340 مورد

آچاركشي شينه ها و اتصاالت مربوطه 093،656،6705،485،00012،794،130 مورد

عايقكاري شينه ها و اتصاالت مربوطه 101،826،2603،652،5209،129،150 مورد

تست عايقي شينه ها 111،718،7701،718،7705،476،630 مورد

نصب تجهيزات جديد و سيم بندي آنها 12000 مورد

آزمايشات اوليه جهت رله هاي حفاظتي 132،303،9002،303،9000 مورد

آزمايشات ثانويه جهت رله هاي حفاظتي 142،303،9002،303،9000 مورد

تعويض فيوزها و پايه فيوزها 151،826،2603،652،5209،129،150 مورد

تميزكاري و تعمير اتصاالت ارت تابلو 161،826،2601،826،2601،826،260 مورد

تميزكاري، آچاركشي، اندازه گيري و
بازرسي از كليه تجهيزات تابلوي مقاومت

اتصال زمين

1704،635،4300 مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوي مقاومت
اتصال زمين

18018،258،2900 مورد

بازكردن، سرويس، آچاركشي تست
عايقي و بستن و آب بندي باس داكت

191،826،2602،739،3900 مورد

تعمير باس داكت 20000 متر

تميزكاري، آچاركشي و بازبيني كليه
تابلوهاي اصلي و فرعي سيستم هاي

تحريك

2143،321،78000 مورد

تعمير يا تعويض شينه ها 2221،940،08032،910،12032،600،380 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=1000<V<1000 20000< V<20000 = =33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

كليدهاي برق
280262

گروه كد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و كليدهاي برق

قطع برق كليد و نصب تخته خطر و آماده
به كار نمودن آن پس از اتمام كار

011،254،0301،254،0301،254،030 مورد

بازديد و تعويض فيوز قدرت و فرمان و
Resetكردن 

021،254،0301،254،0301،254،030 مورد

بازديد و تميزكاري و آچاركشي تجهيزات
و ترمينال هاي مدارات كنترل و قدرت

032،508،0605،016،1207،524،190 مورد

تعمير و يا تعويض قطعات مدار فرمان 041،254،0301،254،0301،254،030 مورد

تعمير و يا تعويض رله هاي حفاظتي 053،420،1203،420،1203،420،120 مورد

تعمير و يا تعويض قطعات مدار قدرت 062،508،0605،016،1207،524،190 مورد

تميزكاري و روانكاري بخشهاي مكانيكي
كليد

072،508،0605،016،1206،270،160 مورد

تعمير و يا تعويض قطعات مكانيكي 087،356،6509،195،8209،195،820 مورد

تعويض و تزريق گاز يا روغن در
MVHV  و كليدهاي 

0904،306،3704،306،370 مورد

نصب تجهيزات جديد و سيم بندي آنها 10000 مورد

آزمايش نهايي كليد 113،437،5403،437،5403،437،540 مورد

تست هدايت الكتريكي 123،437،5403،437،5403،437،540 مورد

تست فشار گاز 1301،718،7701،718،770 مورد

150



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و نهم- سيستم هاي روشنايي

های روشنایی فصل بيست و نهم– سيستم

مقدمه

١–ردیف های مربوط به تعميرات چراغ ها (فيتينگ) شامل بازآردن، تميزآاری، شستشوی رفلكتور، شستشوی بدنه و آاور چراغ یا تعویض آاور، رفلكتور یا
شيشه، تعویض چوک یا استارت یا باالست یا جرقه زن، تعویض المپ، تعویض یا تعمير یا ترميم سيم آشی داخلی، تعویض پایه المپ یا سرپيچ و آب بندی

مجموعه چراغ و سایر قطعات موجود در چراغ می باشد  
شوند آه بهای حاصل شامل ٣٠ درصد بابت بازآردن و جمع ٢–درصورت تعویض چراغ ها (فيتينگ)، ردیف های تعميرات ١ الی ٦، با اعمال ضریب ٠/٦ محاسبه می

.آوری و ٧٠ درصد بابت آماده سازی و نصب می باشد
.٣–منظور از ردیف رفع عيب از مدار تغذیه روشنایی، عيب یابی و تعمير سيم آشی مسير برق رسانی به چراغ ها می باشد

. خواهد بود WATER PROOFو  EX،WEATHER PROOF ٤–ردیف های مربوط به روشنایی صنعتی شامل آليه چراغ های
٥–ردیف تعمير چراغ ها و فيتينگ های صنعتی شامل: المپ، جرقه زن، سرپيچ، باالست، سيم بندی، آب بندی، شيشه، محافظ و سایر قطعات مرتبط خواهد

.بود
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل بيست و نهم- سيستم هاي روشنايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم هاي روشنايي
290162

گروه كد

فصل بيست و نهم- سيستم هاي روشنايي

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فلورسنت
از نوع صنعتي، ضدآب،

01785،550 عدد

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فيلماني، كم
W از ن200مصرف، گازي، مدادي تا و 

02785،550 عدد

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فيلماني، كم
W 200مصرف، گازي، مدادي باالتر از

031،178،320 عدد

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فلورسنت
از نوع غيرصنعتي

04392،770 عدد

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فيلماني، كم
W از ن200مصرف، گازي، مدادي تا و 

05392،770 عدد

تعميرات چراغ هاي (فيتينگ) فيلماني، كم
W 200مصرف، گازي، مدادي باالتر از

06785،550 عدد

تعمير و تعويض چراغ هاي (فيتينگ)
خطر هوايي

073،142،180 عدد

تنظيم و تعويض فتوسل يا تايمر (ساعت
نجومي)

08785،550 عدد

رفع عيب از مدار تغذيه روشنايي 092،377،800 مورد

تعويض يا نصب فيتينگ روشنايي صنعتي
يا ضدآب

102،356،640 مورد

تعويض يا نصب فيتينگ روشنايي
غيرصنعتي

111،571،090 مورد

 متر9تعويض يا نصب پايه روشنايي تا 
همراه با متعلقات الكتريكي

128،002،030 مورد

5تعويض يا نصب داكت فلزي تا 
سانتيمتر

13589،160 متر

5تعويض يا نصب داكت پالستيكي تا 
سانتيمتر

14392،770 متر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي ام - خطوط زيرزميني

ام – خطوط زیر زمينی فصل سی

مقدمه

.باشد ١–ردیف های این فصل برمبنای آابل های تک رشته بدون غالف می
٢–چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های سه فاز اجرا گردد، به استثنای ردیف هفتم از زیرفصل "خطوط زیرزمينی–آابل های قدرت" و ردیف ششم از زیر فصل

.خطوط "زیرزمينی–آابل  های آنترل" ضریب ١/٣٠ منظور می گردد
٣–چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های دارای غالف (فلزی یا فلزی سربی) اجرا گردد، ردیف های ٦٢٣٠٠٢١٠٦ الی ٦٢٣٠٠٢١١٠ از زیر فصل "خطوط

.زیرزمينی–آابل های قدرت" و ردیف های ٦٢٣٠٠١١٠٥ الی ٦٢٣٠٠١١٠٨ از زیر فصل خطوط "زیرزمينی–آابل های آنترل" با ضریب ١/٣٠ محاسبه می گردد
.٤–برای جمع آوری ادوات و تجهيزات معيوب ،٥٠ درصد بهای ردیف ها محاسبه می گردد

٥–منظور از آابل سه فاز در ردیف ها ، آابل های زره دار  دارای سه سيم (آرمر دار و غالف سربی) می باشد به ازای هر  رشته سيم اضافه ٣٠ درصد  به بهای
هر ردیف اضافه می گردد، همچنين در صورت استفاده از آابل تك سيم ٤٠ درصد به بهای هر ردیف اضافه می گردد در صورت استفاده از آابل های بدون غالف

.سربی ٧٠ درصد بهای ردیف و در صورت استفاده از آابل های بدون آرمر و بدون غالف سربی ٥٠ درصد بهای ردیف محاسبه می گردد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي ام - خطوط زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زيرزميني-كابل هاي كنترل
300162

گروه كد

فصل سي ام - خطوط زيرزميني

قطع برق و جدا كردن كابل از هر دو
طرف و نصب تخته خطر و مهار و وصل

كردن

012،166،090 مورد

اهم چك و تلفن چك 022،166،090 مورد

عيب يابي با دستگاه هاي عيب ياب
Underground Cable Fault)  

Finder(

030 مورد

تست عايقي 042،166،090 مورد

سرسيم بندي 054،332،180 مورد

نصب گلند 061،254،030 مورد

مفصل بندي 073،678،330 مورد

كابل كشي تعميراتي 08516،220 مترطول
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي ام - خطوط زيرزميني

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

V<=1000<V<1000 =33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زيرزميني-كابل هاي قدرت
300262

گروه كد

فصل سي ام - خطوط زيرزميني

جدا كردن كابل سه فاز از هر دو طرف و
نصب تخته خطر و مهار و وصل كردن تا

ميليمترمربع16سايز 

011،254،0300 مورد

جدا كردن كابل سه فاز از هر دو طرف و
نصب تخته خطر و مهار و وصل كردن از

 ميليمترمربع95 تا 25سايز 

021،881،0503،249،130 مورد

جدا كردن كابل سه فاز از هر دو طرف و
نصب تخته خطر و مهار و وصل كردن از

 ميليمترمربع به باال120سايز 

032،508،0604،332،180 مورد

اهم چك و تلفن چك 041،718،7701،718،770 مورد

عيب يابي با دستگاه هاي عيب ياب
Underground Cable Fault)  

Finder(

0500 مورد

Insulation tester 06859،390859،390 تست عايقي با مورد

High pot 0702،166،090 تست مورد

سركابل بندي سه فاز تا سايز
ميليمترمربع16

081،391،8500 مورد

95 تا 25سركابل بندي سه فاز  از سايز 
ميليمترمربع

092،087،7709،579،820 مورد

120سركابل بندي سه فاز  از سايز 
ميليمترمربع به باال

102،783،69015،966،370 مورد

نصب گلند سه فاز  تا
ميليمترمربع16سايز

111،391،8500 مورد

95 تا 35نصب گلند سه فاز  از سايز 
ميليمترمربع

122،087،7704،607،810 مورد

120نصب گلندسه فاز از سايز 
ميليمترمربع به باال

132،783،6906،911،710 مورد

مفصل بندي سه فاز تا سايز
ميليمترمربع16

154،286،8000 مورد

95 تا 25مفصل بندي سه فاز  از سايز 
ميليمترمربع

166،430،20012،221،830 مورد

120مفصل بندي سه فاز از سايز 
ميليمترمربع به باال

178،573،60024،443،670 مورد

تست توالي فازها 191،718،7701،718،770 مورد

كابل كشي تعميراتي سه فاز تا سايز
ميليمترمربع16

20333،5400 متر

25كابل كشي تعميراتي سه فاز  از سايز 
 ميليمترمربع95تا 

21667،090667،090 متر

كابل كشي تعميراتي سه فاز از سايز
 ميليمترمربع به باال120

221،000،6301،000،630 متر
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

اس و چاپر پی فصل سی و یکم – باطری شارژ، یو

مقدمه

.١–ردیف تست باتری شامل اندازه گيری ولتاژ، اندازه گيری غلظت، تميزآاری (گریس آاری یا وازلين در صورت نياز)، اضافه آردن آب مقطر می باشد
٢–ردیف احيای باتری شامل تخليه الكتریكی، بازآردن و بستن اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و جابجایی و تخليه الكتروليت، شستشو با آب مقطر و مایع

) الكتروليت از ردیف مربوط به ساخت و پرآردن الكتروليت استفاده می شودcell oilمخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ مجدد جهت احيا می باشد و اضافه نمودن (
.

.٣–آليه عمليات مربوط به باتری براساس دستورالعمل های شرآت سازنده باتری و ابالغ آارفرما می باشد
٤–تعویض باتری شامل بازآردن باتری معيوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پرآردن الكتروليت، شارژ اوليه، دشارژ و شارژ مجدد، اضافه نمودن

cell oil و نصب و آماده  به آار نمودن باتری در محل مربوط (تزریق الكتروليت از ردیف مربوط به آماده سازی و پرآردن الكتروليت استفاده می شود) می باشد.
–٥Set عبارت است از مجموعه باتری های به آار رفته در یك سيستم برق پایدار می باشد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

باتري
310162

گروه كد

فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

تست هاي باتري 0127،870 CELL

ساخت و پركردن الكتروليت 02467،420 ليتر

Capacity Test) يا تست ظرفيت (
عمليات شارژ و دشارژ باتري

0310،147،300 SET

احياي باتري يا آماده سازي باتري جديد 040 CELL

تست امپدانس باتري 0537،020 CELL

تعويض باتري 06433،220 CELL
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

UPS ، و چاپرباتري شارژر 
310262

گروه كد

فصل سي و يكم - باطري شارژ، يو پي اس و چاپر

قطع برق ورودي و نصب تخته خطر و
آماده به كار نمودن آن پس از اتمام كار

011،718،770 دستگاه

بازديد و تميزكاري تجهيزات 021،592،260 دستگاه

آچاركشي تجهيزات و ترمينال ها 032،508،060 دستگاه

تعمير و يا تعويض ادوات و مدارات
الكترونيك

042،508،060 دستگاه

تعمير و يا تعويض ادوات و مدارات
قدرت

050 دستگاه

نصب تجهيزات جديد و سيم بندي آنها 060 دستگاه

Load Test) طبق تست عملياتي (
دستورالعمل

070 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و دوم - شبكه هوايي

فصل سی و دوم - شبكه هوایی

مقدمه

.و دژنكتور از فصل آليدها استفاده می گردد recloser ١-بهای تعمير
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و دوم - شبكه هوايي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

<V<3300 =20000
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبكه هوايي
320162

گروه كد

فصل سي و دوم - شبكه هوايي

تعويض فيوز كات اوت 014،332،180 عدد

تعويض پايه فيوز كات اوت 026،498،270 عدد

تعمير آرم و كراس آرم 036،498،270 عدد

تعويض آرم و كراس آرم 0416،507،330 عدد

تعويض مقره 050 عدد

ترميم سيم 060 مورد

شستشوي مقره 070 عدد

ترموويژن خط و اتصاالت 080 مورد

تعمير سكسيونر 090 مورد

تعمير دكل هوايي 100 كيلوگرم

تعويض دكل هوايي 110 كيلوگرم

قطع برق، ارت كردن موقت و جمع آوري
آن

120 مورد

بازرسي خطوط هوايي 130 كيلومتر

نصب يا تعمير سيم مهار 140 كيلوگرم

نصب يا تعمير صفحه مهار 150 عدد

تعمير و يا تحكيم پايه بتني 160 مترطول

تعويض پايه بتني 170 عدد

سيم كشي هوايي تعميراتي 180 كيلوگرم

تعويض جمپر خطوط 190 عدد

تعويض گيره هاي نگهدارنده ابتدايي،
مياني  و انتهايي

200 عدد

تعويض تراكشن خط 210 مورد

CT PT تعويض مقره هاي اتكايي, ,
line trap 

220 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و سوم - ارت و برق گير

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

مقدمه

باشد ضریب افزایشی  "OUT DOOR"خواهد بود، چنانچه تعویض فوق در محيط   "IN DOOR"بر مبنای انجام آار در  "SURGE ARRESTER" ١-ردیف "تعویض
.١/٣٠ اعمال می گردد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و سوم - ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ارت و برق گير
330162

گروه كد

فصل سي و سوم - ارت و برق گير

بازديد، تميزكاري و آچاركشي و گريس
كاري اتصاالت (تجهيز، اصلي و باسبار)

0141،990 عدد

اندازه گيري مقاومت ارت 0262،700 عدد

Cadweld) عمليات جوش انفجاري( 03244،420 عدد

تعمير و تعويض صاعقه گير 041،254،030 عدد

بازسازي و رفع اشكال بخش الكتريكال
چاه ارت

061،032،450 مورد

Surge arrester در شبكه تعويض 
 كيلوولت33- لغايت 

081،891،840 مورد

Surge arrester در شبكه تعويض 
 كيلوولت33- باالتر از 

093،267،450 مورد

Surge arrester 111،718،770 در شبكه تست مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

مقدمه

١-تامين روشنایی موقت تا ٤٨ ولت (هندالمپ) شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده سازی، آابل اندازی، روشن نمودن مستمر هندالمپ، تعميرات
.موردی، جمع آوری و تميزآاری  آابل و چراغ پس از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد

٢-تامين ترانس روشنایی سيار شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده سازی، نصب در محل مورد نياز، برق دار آردن ترانس، آماده به آار نمودن مستمر،
.جمع آوری و تميزآاری پس  از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد

.٣-طول آابل روشنایی موقت تا طول ٢٥ متر محاسبه شده است. در صورتی آه طول آابل بيش از ٢٥ متر باشد، ٢٥درصد به بهای ردیف اضافه می شود
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات متفرقه برق
340162

گروه كد

فصل سي و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

تامين روشنايي موقت (هندالمپ) جهت
 ولت48انجام كارهاي تعميراتي تا 

01154،870 مورد

تامين روشنايي موقت جهت انجام
 ولت48كارهاي تعميراتي بيش از 

02309،730 مورد

تامين ترانس سيار  03154،870 مورد

Electrical) تعويض گرم كننده برقي
heat tracing (

0451،620 متر

تعويض ترموستات 05516،220 مورد

ايجاد اتصال الكتريكي خاص روي
E H T. .

06516،220 مورد

آماده سازي هند المپ  07134،200 عدد

تعويض گرم كننده هاي خاص 080 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ESD BMS PLC DCS FCS F&G فصل سي و پنجم - تجهيزات كنترلي مربوط به سيستم هاي, , , , ,

ها فصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم

مقدمه

.های معيوب" لحاظ شده است و آارت CPU در ردیف "رفع عيب با تعویض (Serial )های ارتباطی مانند آارت ١-بررسی و رفع عيب از آارت
.٢-ردیف "لوپ چك" مربوط به راه اندازی بعد از تعميرات اساسی است و تشخيص موارد خاص بر عهده آارفرماست
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ESD BMS PLC DCS FCS F&G فصل سي و پنجم - تجهيزات كنترلي مربوط به سيستم هاي, , , , ,

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سخت افزاري و نرم افزاري
350162

گروه كد

فصل سي و پنجم - تجهيزات كنترلي مربوط به سيستم هاي
ESD BMS PLC DCS FCS F&G, , , , ,

CPU و كارت هايرفع عيب يا تعويض 
معيوب.

010 عدد

رفع عيب و تعويض سيستم تغذيه
POWER)(

020 عدد

نصب يا تعويض ريل. 034،930 عدد

HMI عيب يابي و رفع عيب از 040 عدد

تعويض فيوز و المپ سيگنال. 05221،350 عدد

TunePID كردن لوپ هاي كنترلي . 060 حلقه

رفع عيب سيستم روشنايي، تهويه پانل. 07737،840 عدد

لوپ چك. 083،043،870 حلقه

رفع عيب و تعويض تجهيزات شبكه
صنعتي

090 عدد

UNFORCEFORCE 100 كردن. و عدد

BackupRestore كردن گيري و 
حافظه.

110 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

مقدمه

.های ميترها لحاظ شده است در ردیف pulser به روی  counterو اتصال proving computer و ارتباط با pulser ١-عمليات مربوط به اتصال
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement 
360162

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد الكترونيكي 012،561،9501،280،980912،060 عدد

PD Meter 023،020،50000 باز و بستن درپوش دستگاه

قطعات دوار داخلي 0305،172،7400 عدد

گير بكس 0404،427،0200 عدد

شماره انداز مكانيكي 051،475،670269،0000 عدد

شماره انداز الكترونيكي 06000 عدد

سنسور دما 07000 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

turbine meter 
360262

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد الكترونيكي 012،561،9501،280،980912،060 عدد

Pick Up 02000 عدد

- 031،006،83000 دستگاه

توربين 0401،006،8300 دستگاه

شماره انداز مكانيكي 051،475،670269،0000 عدد

شماره انداز الكترونيكي 06000 عدد

سنسور دما 07000 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

coriolis meter 
360362

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد الكترونيكي 012،561،950912،0600 عدد

ترانسميتر الكترونيكي 0201،649،8900 دستگاه

170



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set stop valve -  
360462

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد الكترونيكي 012،093،110912،0600 دستگاه

set stop valve باز و بستن)) -- -  (( 02000 عدد

set stop valve -  032،013،67000 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set stop counter -  
360562

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد الكترونيكي 011،649،8901،181،0600 عدد

set stop counter 021،006،83000  - باز و بستن دستگاه

set stop counter -  032،013،67000 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

counter پرينتر مربوط به
360662

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

تيكت پرينتر 010 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Flow computer 
360762

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

Flow computer 010 دستگاه

Flow computer 020 برد عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

Mimic panel 
360862

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد 0100 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

pulser
360962

گروه كد

فصل سي و ششم - تجهيزات ميترينگ

برد 0100

176



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هفتم - تجهيزات پرووينگ

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

مقدمه

های باشد و هزینه آن در آناليز ردیف سازی تجهيزات ابزار دقيق و در سرویس گذاشتن آنها می ١-ردیف سرویس پرووینگ شامل حضور نفر ابزار دقيق جهت آماده
.گردد تجهيزات دوار لحاظ می

.باشند های فصل ابزاردقيق قابل محاسبه می ٢-در صورت انجام فعاليت تعميراتی در این بخش، از سایر ردیف
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هفتم - تجهيزات پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement 
370162

گروه كد

فصل سي و هفتم - تجهيزات پرووينگ

عمليات پرووينگ 015،218،68000 دستگاه

Water draw 023،020،50000 دستگاه

master meter  به روي اتصال  
مسير پروور (ورودي و خروجي)

03912،0602،013،6700 دستگاه

proving  شير چهار راهه سيستم 044،027،3401،006،8300 عدد

proving ball (سايز كردن)  052،013،6702،013،6700 عدد

پمپ هاي خال و فشار مخصوص پروور 062،013،67000 عدد

سوئيچ آشكارساز 071،824،1202،093،1101،824،120 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

فصل سی و هشتم – تجهيزات آناالیزرها

مقدمه

گيری" فقط شامل چک آردن مسير نمونه گيری می باشد و محاسبه هزینه آارهای تعميراتی برای تجهيزات ١–ردیف "بررسی و تعمير تجهيزات مسير نمونه
.مسير از فصل تجهيزات نيوماتيك یا فصل تجهيزات الكترونيک استفاده گردد

PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen  Dissolve  , ORP " به یازده دستگاه تقسيم شده است، شامل:  ٣Water Quality Monitoring–آناالیزرهای " 
, Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon  Leak  Detector , Oil in Water

.شود در نظر گرفته می ٢/٥به لحاظ سختی و حجم آار ، ضریب  Hardness , Oil in Water های تعميرات ٤–برای ردیف
٥–منظور از ردیف "باز آردن و بستن دستگاه"، باز آردن آليه متعلقات جانبی و اتصاالت ورودی و خروجی و ارسال آناالیزرها از واحد به آارگاه و بالعكس

.باشد می
.باشد مدنظر نمی ( Portable) ٦–منظور از آناالیزرها در این فصل دستگاه های نصب شده در واحدها خواهد بود و آناالیزرهای قابل حمل

.دراین فصل منظور گردیده است F&G های های تعميرات سيستم ٧–ردیف
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Water Quality Monitoring  
380162

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

تجهيزات مسير نمونه گيري 011،006،8301،006،830737،840 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 0201،006،8300 دستگاه

سنسور 031،475،670737،8400 عدد

كارت هاي الكترونيكي 042،561،950912،0600 عدد

كاليبراسيون 05001،006،830 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

F&G سيستم هاي
380262

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

باز و بستن دستگاه 0101،006،8300 عدد

باز و بسته كردن سنسور 0202،751،5000 عدد

كارت هاي الكترونيكي و سيستم آالرم 032،561،950912،060737،840 عدد

CO 2سيستم تزريق  041،006،8301،006،8300 دستگاه

BCFCFI 051،006،8301،006،8300 و سيستم   دستگاه

كاليبراسيون 0600912،060 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Detection 
380362

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

باز كردن و بستن دستگاه 0101،006،8300 دستگاه

سنسور 0201،006،8300 عدد

كارت هاي الكترونيكي 031،824،120912،060912،060 عدد

كاليبراسيون 04002،387،730 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Chromatograph 
380462

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

تجهيزات مسير نمونه گيري 012،013،6701،649،8901،006،830 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 02011،513،3500 دستگاه

سنسور 0303،299،7900 عدد

column 0403،299،7900 عدد

كارت هاي الكترونيكي 0513،199،1503،299،7900 عدد

كاليبراسيون 06004،949،680 دستگاه

روتاري ولو 074،211،8501،649،8900 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
Oxygenواحدسطح مقطع Cox Nox  , ,   

 [1]  [2]  [3]  [4] 4 [5] 5

HydrogenH C H s NH H TAIL-  , 2 , 3, 2,Moisture Dew point,    Density Analyzer 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Analyzer 
380562

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

1،006،8301،649،890تجهيزات مسير نمونه گيري - تعمير 011،006،8301،649،8902،013،670 دستگاه

1،006،8301،649،890تجهيزات مسير نمونه گيري - تعويض 021،006،8301،649،8901،006،830 دستگاه

1،006،8301،649،890تجهيزات مسير نمونه گيري - تنظيم 031،006،8301،649،8901،006،830 دستگاه

1،649،8904،949،680باز كردن و بستن دستگاه 043،299،7904،949،6806،599،570 عدد

1،649،8903،299،790سنسور - تعمير 052،561،9503،299،7901،649،890 عدد

1،649،8903،299،790سنسور - تعويض 063،299،7904،949،6801،649،890 عدد

1،649،8904،949،680كارت هاي الكترونيكي- تعمير 072،561،9504،949،6804،949،680 عدد

1،649،8903،299،790كارت هاي الكترونيكي- تعويض 081،649،8903،299،7901،649،890 عدد

1،649،8903،299،790كارت هاي الكترونيكي- تنظيم 091،649،8903،299،7904،949،680 عدد

3،299،7904،949،680كاليبراسيون 101،649،8904،949،6806،599،570 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

flash point pour point -  gravity density-
رديف

بهاي واحد (ريال)

Oil Analyzer 
380662

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

تجهيزات مسير نمونه گيري - تعمير 013،020،5004،949،680 دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيري - تعويض 022،013،6703،299،790 دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيري - تنظيم 032،013،6703،299،790 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 0411،513،3509،594،460 دستگاه

سنسور - تعمير 058،249،4706،599،570 عدد

سنسور - تعويض 068،249،4706،599،570 عدد

كارت هاي الكترونيكي- تعمير 074،949،6804،949،680 عدد

كارت هاي الكترونيكي- تعويض 083،299،7903،299،790 عدد

كارت هاي الكترونيكي- تنظيم 093،299،7903،299،790 عدد

كاليبراسيون 108،249،4706،599،570 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Auto Sampling 
380762

گروه كد

فصل سي و هشتم - تجهيزات آنااليزرها

تجهيزات مسير نمونه گيري 011،006،830 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 021،006،830 دستگاه

كارت هاي الكترونيكي 031،649،890 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و نهم- تجهيزات الكترونيك

فصل سی و نهم– تجهيزات الكترونيک

مقدمه

.های این فصل، مبدل های هوایی به الكترونيكی و بالعكس و الكترونيكى به هيدروليكی و موارد مشابه است ١–منظور از مبدل در ردیف
.خواهد بود RTD ٢–سنسور دما شامل ترموآوپل و

.گردد ٣–به دليل تفاوت عمليات تعميراتی سنسورهای لرزه نگاری از ردیف جداگانه به نام "سنسور– لرزش، سرعت"در این فصل استفاده می
.٤–جهت تعمير و تعویض نشاندهنده های باسكول از ردیف "ثبت آننده– آاغذی" یا "ثبت آننده– بدون آاغذ" استفاده می شود

٥–ردیف "آاليبراسيون تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق" ، شامل تجهيزات خاصی است آه در ليست آارهای ابزاردقيق این فصل
.های ارجاعی از واحدهای آزمایشگاه، ایمنی و قسمت هایی آه نياز به آاليبراسيون دارد دیده نشده است. مانند  دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سي و نهم- تجهيزات الكترونيك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

كاليبرهتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات الكترونيك
390162

گروه كد

فصل سي و نهم- تجهيزات الكترونيك

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف
فشار

013،402،1201،806،6901،421،210 دستگاه

displacer) ترانسميتر - سطح،(
الكترومكانيكي (ورك)

027،712،8403،555،4602،104،580 دستگاه

ترانسميتر -  راداري، راديواكتيو 035،444،8704،078،1203،525،790 دستگاه

ثبت كننده - كاغذي 044،194،4201،922،9901،421،210 دستگاه

ثبت كننده - بدون كاغذ 056،291،6301،922،9901،421،210 دستگاه

مبدل 062،333،2701،922،9901،421،210 دستگاه

سنسور- لرزش، سرعت 072،544،5302،718،7500 دستگاه

flow) سنسور-  جريان سيال( 084،078،1202،271،4300 دستگاه

سنسور- دما 092،213،5101،632،4700 دستگاه

سنسور- وزن 1001،632،4700 دستگاه

ايزوالتور 112،271،430912،0600 دستگاه

كنترلر 123،183،4901،359،3701،421،210 دستگاه

سيستم هاي هشداردهنده 134،641،7403،555،4600 دستگاه

شيرهاي برقي 141،922،9901،359،3700 دستگاه

شيرهاي موتوردار 156،291،6304،078،1200 دستگاه

نشاندهنده ها 161،359،3701،359،3701،421،210 دستگاه

سوييچ - فشار، فلو، لرزش، دما و سطح 174،085،5001،922،9900 دستگاه

سوييچ - سطح (غوطه وري) 184،997،5502،817،6200 دستگاه

رله ، تايمر و شمارنده 191،649،890912،0600 دستگاه

Vibration) سيستم لرزه نگار( 204،211،8503،299،7900 دستگاه

سيستم هاي دورسنج 212،561،9501،649،8900 دستگاه

گاورنر الكترونيكي 2211،139،7604،949،6807،977،150 دستگاه

Data Logger 234،194،420912،0600 دستگاه

servo valve 246،291،6304،078،1200 دستگاه

نشاندهنده باسكول 252،718،750912،0600 دستگاه

multi meter ،نوسان مولد سيگنال ،
نگار،

262،561،95001،595،430 دستگاه

megger272،561،95001،595،430 - جعبه مقاومت دستگاه

حمام الكترونيكي و روغني دما 282،561،95003،190،860 دستگاه

multifunction calibrator 294،102،92002،507،490 دستگاه

multi) سيستم مانيتورينگ دما
temprature(

302،954،8102،718،7501،421،210 دستگاه

مقايسه تجهيزات ارجاعي با تجهيزات
مرجع موجود در كارگاه ابزاردقيق

313،645،55003،190،860 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيك

فصل چهلم – تجهيزات نيوماتيك

مقدمه

.اند آنند، در فصل "نيوماتيک" لحاظ شده ١–تجهيزاتی آه با سيستم هوای ابزاردقيق آار می
.٢–سرویس و تنظيم نشاندهنده ها و ترانسميترها، صفرسنجی یا آليه تعميراتی آه در واحد می توان انجام داد

.ها با دستگاه مرجع در آارگاه ابزار دقيق می باشد ٣–آاليبره نشاندهنده ها مقایسه نشاندهنده
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

كاليبرهتعويضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات نيوماتيك
400162

گروه كد

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيك

ترانسميتر 014،102،9202،097،2102،104،580 دستگاه

ثبت كننده 023،190،8601،185،1502،104،580 دستگاه

بوستر و رله 032،278،8001،185،1500 دستگاه

پوزيشينر 043،190،8602،370،3100 دستگاه

نشاندهنده 052،278،8001،185،1502،104،580 دستگاه

chemical attachment 062،278،8001،185،1500 دستگاه

كنتر لر 074،102،9201،185،1502،104،580 دستگاه

شيرهاي كنترلي 085،404،3702،817،6200 دستگاه

كامپيوتر نيوماتيك 094،102،9201،632،4702،842،420 دستگاه

شيرهاي موتوردار 105،404،37000 دستگاه

رگالتور 122،278،8001،632،4700 دستگاه

سنسور(اريفيس) 1302،370،3100 دستگاه

ترموول 1401،632،4700 دستگاه

گاورنرهاي مكانيكي 155،404،37000 دستگاه

شير سوزني 1601،185،1500 دستگاه

deadweight tester 172،278،80002،104،580 مانومتر و دستگاه

نوار عمق سنج 18001،421،210 دستگاه
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و يكم - تجهيزات رايانه اي صنعتي

فصل چهل و یکم – تجهيزات رایانه ای صنعتی

مقدمه

افزاری" تقسيم گردیده است . عمليات مربوط به بخش نرم افزاری غير صنعتی بر عهده واحد افزاری و" سخت ١–این فصل به دو زیر شاخه " رفع اشكال نرم
بایستی توسط شرآت های ارایه آننده ها (کارفرما) می باشد. رفع اشكال نرم افزاری صرفًا مربوط به بخش صنعتی می باشد آه می خدمات مكانيزه شرآت

.اصلی نرم افزار صورت پذیرد
٢–ردیف "تعمير و تعویض قطعات سيستم رایانه صنعتی" شامل باز و بستن سيستم آامپيوتر، تميزآاری و گردگيری، تعویض قطعات، نصب مجدد و راه اندازی

می باشد. (نمایشگر و  چاپگر شامل این ردیف نمی شود).
.٣–نصب نرم افزار شامل نصب آليه نرم افزارهای مورد نياز در یك سيستم جهت راه اندازی آن است
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و يكم - تجهيزات رايانه اي صنعتي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات رايانه اي صنعتي
410162

گروه كد

فصل چهل و يكم - تجهيزات رايانه اي صنعتي

عيب يابي و تعويض قطعات سيستم
رايانه صنعتي

012،561،950 مورد

تعمير و تعويض نمايشگر 021،649،890 مورد

تعمير و تعويض چاپگر 031،649،890 مورد

نصب نرم افزار تخصصي 046،384،400 مورد

نصب نرم افزار عمومي 052،736،170 مورد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

آميزی زدایی و رنگ فصل چهل و سوم – زنگ

مقدمه

:١– اضافه بها به ردیف های رنگ آميزی و زنگ زدایی عبارت است از
١/٣٠ الف ) اضافه بها آارهای درون واحد برای ردیف های زنگ زدایی با ضریب 
١/٣٠ ب ) اضافه بها آارهای خارج از آارگاه برای ردیف های رنگ آميزی ضریب 

 ١/٤٠زدایی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب ج ) اضافه بها به ردیف های زنگ
١/٤٠ د ) اضافه بها به ردیف های رنگ آميزی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب 

.گردد  محاسبه می١/٣٠آشی، تجهيزات و اسكلت فلزی درون سایت باشد قيمت ردیف فوق با اعمال ضریب  ٢–چنانچه عمليات سند بالست سطوح لوله
.گردد دار محاسبه می ٣–چنانچه عمليات سند بالست سطوح غير مغروق اسكله و تاسيسات دریایی باشد قيمت ردیف فوق به صورت ستاره

 .شود ٤–جهت بالستينگ سطوح بتن از ردیف بالستينگ سطوح خارجی مخازن و ظروف  استفاده می
.باشد ٥–برای محاسبه سطوح ادواتی آه دارای شكل هندسی خاص نيستند، نحوه محاسبه براساس باالترین محيط ضرب در طول می

.شود، به استثنای مخازن گيری سطوح کمتر از ٢ مترمربع با اعمال ضریب ١/٢٠ از ردیف مربوط استفاده می ٦–برای لكه
٧–برای عمليات رنگ زدایی از ردیف آارهای زنگ زدایی با اعمال ضریب ٢ استفاده می گردد. 

 ردیف های ٦٢٤٣٠١١٠١  الی ٦٢٤٣٠١١٠٧  هزینه تهيه مسباره و ماسه سند بالست منظور شده است. ٨–در قيمت
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

ساير مصالحمسبارهسند
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ زدايي - زنگ زدايي
430162

گروه كد

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

بالستينگ سطوح لوله - در كارگاه
بالستينگ

01648،140701،9900 متر مربع

بالستينگ تجهيزات - در كارگاه
بالستينگ

02601،840655،8300 متر مربع

بالستينگ مقاطع فوالدي (اسكلت
فلزي)- در كارگاه بالستينگ

0330،16033،9400 كيلوگرم

بالستينگ سطوح خارجي مخازن و
ظروف

04600،590689،5900 متر مربع

بالستينگ سطوح داخلي مخازن 05636،000730،5600 متر مربع

بالستينگ سطوح داخلي ظروف و مخازن
كروي

06814،180946،4000 متر مربع

رنگ زدايي و زنگ زدايي به وسيله
وايربرس و سمباده مكانيكي (هوايي-

الكتريكي)

072،760،77000 متر مربع

194



1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزي
430262

گروه كد

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

رنگ آميزي سطوح لوله - در كارگاه رنگ 01815،090 متر مربع

رنگ آميزي سطوح لوله - در سايت 021،222،630 متر مربع

03473،870 اينچ3رنگ آميزي انواع ولو تا  عدد

04609،720 اينچ6 تا 4رنگ آميزي انواع ولو  عدد

05815،090 اينچ12 تا 8رنگ آميزي انواع ولو  عدد

061،146،350 اينچ20 تا 14رنگ آميزي انواع ولو  عدد

071،630،180 اينچ30 تا 24رنگ آميزي انواع ولو  عدد

082،467،660 اينچ و باالتر32رنگ آميزي انواع ولو  عدد

رنگ آميزي سطوح تجهيزات 09950،940 متر مربع

رنگ آميزي اسكلت فلزي 101،222،630 متر مربع

رنگ آميزي سطوح خارجي مخازن و
ظروف

11869،430 متر مربع

رنگ آميزي سطوح داخلي مخازن 121،358،480 متر مربع

رنگ آميزي سطوح داخلي ظروف 131،453،900 متر مربع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزي
430362

گروه كد

فصل چهل و سوم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

زينك اتيل سيليكات 010 كيلوگرم

اپوكسي پلي آميد آشاميدني (بهداشتي) 020 كيلوگرم

اپوكسي پلي آميد صنعتي 030 كيلوگرم

زينك ريچ اپوكسي 040 كيلوگرم

پلي يورتان 050 كيلوگرم

هاي ساليد اپوكسي 060 كيلوگرم

آلكيدي 070 كيلوگرم

فنوليك اپوكسي 080 كيلوگرم

نسوز 090 كيلوگرم

آكريليك سيليكون 100 كيلوگرم

زينك كرومات 110 كيلوگرم

اپوكسي گلس فليك 120 كيلوگرم

آكريليك آلومينيوم 130 كيلوگرم

آلومينيوم خالص 140 كيلوگرم

اپوكسي فنوليك 150 كيلوگرم

اپوكسي هاي بيلد 160 كيلوگرم

اپوكسي آمين كيورد 170 كيلوگرم

اپوكسي كول تار 180 كيلوگرم

اپوكسي استر 190 كيلوگرم

زينگا 200 كيلوگرم

پرايمر محافظ سطح بتن 210 كيلوگرم
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

فصل چهل و چهارم – بنایی صنعتی

مقدمه

.باشد ١–هزینه مربوط به عمليات تخریب آجرنسوز و بتن نسوز شامل تخریب، جمع آوری، حمل به محل دپو تا فاصله ١٠٠ متر و تميزآاری می
.٢–چنانچه عمليات تخریب بتن نسوز مسلح به هگزاستيل باشد، هزینه آن با ضریب ١/٥٠ محاسبه می گردد

.شود باشد، برای آمتر از این مقدار، همان ١٠ سانتيمتر در نظر گرفته می ٣–حداقل ضخامت برای عمليات تخریب بتن نسوز ١٠ سانتيمتر می
.شود ٤–برای ضخامت های بيشتر از ١٠ سانتيمتر به ازای هر ١ سانتيمتر  اضافی، ٥ درصد اضافه بها منظور می

باشد. به ازای هر الیه اضافه ٢/٥ سانتيمتری ٢٠ آوری سراميک های فایبر بالنكت براساس هر الیه ٢/٥ سانتيمتر می ٥–هزینه مربوط به ردیف تخریب و جمع
.درصد اضافه بها محاسبه خواهد شد

٦–واحد محاسبه سيمانكاری آوره متر مربع بوده و با ضخامت حداآثر ٢٠ سانتيمتر در نظر گرفته می شود.
.٧–محاسبه سيمانكاری آوره برای مساحت های آمتر از یك متر مربع، یك متر مربع در نظر گرفته شود

.گردد به دليل صعوبت آار، ردیف "سيمانكاری سقف" با ضریب ١/٥٠ پرداخت می (Convection) ها در قسمت همرفتی ٨–برای سيمانكاری سقف آوره
.شود ٩–اگر مجموع سطوح قالب بندی در آوره آمتر از یك مترمربع باشد، یك مترمربع در نظر گرفته می
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Refractory) تخريب رفركتوري (
440162

گروه كد

فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

تخريب  آجرنسوز 016،477،400 متر مكعب

تخريب بتن نسوز داخل تجهيزات و لوله
 سانتيمتر)10ها (ضخامت تا 

0211،726،120 متر مربع

بريدن انواع نگهدارنده هاي فلزي بتن و
Hex steel V anchor L) آجر ,  , 

ancho

03517،600 متر مكعب

برچيدن و جمع آوري هر اليه سراميك
 سانتيمتر2/5فايبر بالنكت به ضخامت 

04520،650 متر مكعب

تخريب و تعويض فرول هاي سراميكي 051،421،370 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترميم و اجرا رفركتوري
440262

گروه كد

فصل چهل و چهارم - بنايي صنعتي

اجراي آجر چيني- كف (كوره ها ، بويلرها) 018،272،080 متر مكعب

اجراي آجر چيني- سقف 0226،912،140 متر مكعب

اجراي آجر چيني- ديواره ها 0313،061،620 متر مكعب

اجراي آجر چيني- دورمشعل ها 0420،426،520 متر مكعب

Anchor)نصب نگهدارنده ها- انكر( 05204،810 عدد

Hex)نصب نگهدارنده ها- هگزاستيل
steel( 

0613،625،540 متر مربع

سيمانكاري- كف ( كوره ها ، بويلرها،
ظروف)

071،527،320 متر مربع

سيمانكاري- سقف 0814،824،750 متر مربع

سيمانكاري- ديواره 097،107،830 متر مربع

3سيمانكاري داخل لوله ها تا ضخامت 
سانتيمتر

1014،953،880 متر مربع

اجراي مواد نسوز ريختگي (لگينگ) 113،294،830 متر مكعب

قالب بندي 121،410،330 متر مربع

اجراي كامل سراميك فايبر بالنكت در
 سانتيمتر2/5اليه هاي 

13671،450 متر مربع

اجراي پوشش رنگ سراميكي 140 متر مربع

ترميم تركها با استفاده از هر نوع مواد
(مانند كائول، مواد شيميايي و ...

15641،250 مترطول

اجراي پالستر با سيمان نسوز 161،521،080 متر مربع

اجرا و ترميم ديواره هاي پاس كوره و
ديگ بخار

175،728،510 متر مربع

اجرا و ترميم ديواره هاي مشبك كوره و
ديگ بخار

1814،933،700 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

زدایی و تميزکاری فصل چهل و پنجم – رسوب

مقدمه

.١–رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب ها تا قطر ٣/٤ اینچ می باشد برای قطرهای باالتر از ٣/٤ اینچ، ٥ درصد به بهای ردیف ها اضافه می شود
.٢–رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب آوره ها و بویلرها با دستگاه لوگاندا برای تمام قطرها می باشد

٣–در صورت نياز به انجام رفع رسوب زدایی سطوح بيرونی تيوب ها به وسيله ابزار مكانيكی دستی و جت زنی، ٧ درصد ردیف های رسوب زدایی و رفع گرفتگی
.داخل تيوب ها قابل پرداخت می باشد

.٤–رسوب زدایی تجهيزات با دستگاه جت برای سطوح آمتر از ١ مترمربع، همان ١ متر مربع محاسبه می شود
.٥–برای بالستينگ با مسباره، قيمت مسباره و عوامل آن در نرم افزار لحاظ گردید و بهای آن تعيين گردید

.درصد ردیف "بالستينگ سطوح داخلی مخازن " پرداخت می گردد ٦٠ ( Reblasting)٦–بابت بالستينگ مجدد در سطوح داخلی مخازن 
٧–ردیف بالستينگ سطوح داخلی مخازن برای مخازن سقف ثابت آناليز و محاسبه گردید و مقرر شد برای سطوح داخلی مخازن سقف شناور به دليل صعوبت

.آار ضریب ١/٢٥ درصد اعمال گردد
.٨–جهت بالستينگ مخازن آروی از ردیف بالستينگ سطوح داخلی ظروف استفاده می گردد

.٩– برای بالستينگ سایر مصالح، از ردیف بالستينگ بدون در نظر گرفتن بهاء مصالح استفاده و قيمت مصالح مصرفی جداگانه پرداخت گردد
.تيوپ مبدل ها، قيمت های این بخش با ضریب ١/٧٥ محاسبه و پرداخت شود ( Lance) ١٠–در این فصل برای لنس زدن

. های تميزآاری، گونی نخی، برس سيمی و آاردک خواهد بود ١١–منظور از ابزار دستی استفاده از جارو، پارچه
.باشد ١٢–منظور از ابزار مكانيكی استفاده از وایربرس الكتریكی، وایربرس هوایی می

.باشد و در قيمت ردیف ها لحاظ شده است عهده پيمانكار می ١٣–هزینه دستگاه های وایربرس هوایی و الكتریكی به 
درصد بهای ردیف ها قابل پرداخت ٢-SA٢  ٨٠سوئدی خواهد بود و برای  SA٢ ٢–/١٤–عمليات بالستينگ لوله ها در ردیف های فصل رنگ آميزی طبق استاندارد ١

.خواهد بود
پيروی شود ، بهای ردیف ها با اعمال ضریب ١/٢٠ در بهای ردیف های زیر فصل بالستينگ محاسبه SA٣ ١٥–در ردیف های بالستينگ در صورتی آه از استاندارد

.می گردد
گيری ضخامت پوشش در قيمت ردیف های مربوط ، اندازه(BOND TEST) ، چسبندگی(HOLYDAY TEST) ١٦–هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی

.منظور شده است
١٧–در این فصل برای شستشوی صنعتی، آليه حالل ها و مواد شيميایی و مواد الزم بر عهده آارفرما می باشد.

١٨-چنانچه در انجام ردیف شماره ٦٢٤٥٠٢٠١ با عنوان "الیروبی مخازن- مواد سنگين نفتی (نفت خام، نفت کوره و قير)" از این فصل، صرفًا از ابزار دستی
استفاده شود، بهای واحد به ترتيب برای مخازن کف صاف، کف مقعر و ظروف (نمک گير/ تفکيک گر و ...) برابر با  ٠٫٢٥  ،  ٠٫٤  و  ٠٫٦  بهای ردیف مذکور خواهد

بود.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رسوب زدايي
450162

گروه كد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
 تيوب100مبدل و فن هوايي- با جت تا

0137،510 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
300 تا 101مبدل و فن هوايي-با جت 

0233،760 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
500 تا 301مبدل و فن هوايي-با جت

0330،810 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
1000 تا 501مبدل و فن هوايي- با جت 

0429،350 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
 تا1001مبدل و فن هوايي- با جت 

2000

0528،220 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
 به باال2001مبدل و فن هوايي-با جت 

0627،160 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
مبدل و فن هوايي با دريل

0792،580 مترطول

رسوب زدايي و رفع گرفتگي داخل تيوب
كوره ها و بويلرها با دستگاه لوگاندا

08293،340 مترطول

رسوب زدايي تجهيزات با دستگاه جت 09961،560 متر مربع

رسوب زدايي سطوح با دستگاه جت 10384،610 متر مربع

رسوب زدايي سطوح داخلي برج ها با
دستگاه جت

11705،130 متر مربع

رسوب زدايي سطوح داخلي ظروف و
مخازن با دستگاه جت

12641،040 متر مربع

رسوب زدايي سطوح داخلي خطوط لوله
به هر قطر با دستگاه جت و لنس

13330،050 مترطول

رسوب زدايي با مواد شيميايي 143،026،340 متر مكعب
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اليروبي
450262

گروه كد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

مخازن-مواد سنگين نفتي (نفت خام،
نفت كوره و قير)

0113،825،540 متر مكعب

مخازن- مواد سبك نفتي (ساير مواد
نفتي)

022،165،920 متر مربع

مخازن- مواد غير نفتي 031،538،650 متر مربع

برج ها-سيني ها 041،846،590 متر مربع

bottom) برج ها-ته برج( 0523،787،730 متر مكعب

حوضچه ها- مواد  نفتي و زيان آور 063،499،320 متر مكعب

حوضچه ها- مواد غير نفتي 073،339،270 متر مكعب

حوضچه ها- گوگرد 086،371،510 متر مكعب

ورودي تلمبه ها (رودخانه و سواحل) 096،371،510 متر مكعب

Sump) و كانال هاسمپ ها ( 107،648،630 متر مكعب

ظروف و مخازن- با دستگاه جت 111،803،190 متر مربع

خطوط لوله- با دستگاه جت 12329،500 مترطول
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شستشوي صنعتي
450362

گروه كد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

شستشو با بخار 01631،460 متر مربع

شستشو با حالل ها و خنثي سازي با
بخار آب

02748،830 متر مربع

شستشو با آب 03125،450 متر مربع

خنثي سازي با محلول سودااش 042،208،000 متر مكعب
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميزكاري
450462

گروه كد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدايي و تميزكاري

تميزكاري با ابزار دستي 01205،780 متر مربع

تميزكاري با ابزار مكانيكي يا الكتريكي 02988،000 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

کاری و نوارپيچی فصل چهل و ششم – عایق

مقدمه

.١–برای عایقكاری جهت عمليات باز پخت از ردیف "عایقكاری سطوح بدنه تجهيزات" استفاده خواهد شد
مجهز می باشند با یک سایز قطر باالتر انجام می (Steam Tracing) ٢–برای محاسبه عایقكاری و ورق آاری آليه سطوح لوله هایی آه به بخار گرم آننده

.پذیرد
.گردد ها و اتصاالت با یك طرف تور سيمی و مخازن و ظروف با دو طرف تور سيمی اجرا می ٣–عایق نوع ایزو بالنكت برای لوله

.باشد ٤–مالک محاسبه عایقكاری سطوح تجهيزات، سطح تمام شده آار می
.ها از ردیف "عایقكاری سطوح تجهيزات" استفاده گردد ها و داآت ٥–در ارتباط با عایقكاری آانال

.ها و شيرآالت خواهد بود ها، باآس راهی های این فصل شامل زانوها، ادوات ابزاردقيق، سه بندی ٦–اتصاالت در تقسيم
 .باشد قطر متوسط تبدیل می (Reducers)  ها ها خواهد بود. مبنای محاسبه تبدیل و تبدیل (Cap) بندی این فصل شامل آپ ها در تقسيم بند و فلنج ٧–ته

.های آمتر از یك مترمربع همان یك مترمربع لحاظ گردد های بازرسی فنی در اندازه ٨–در ارتباط با برداشتن و بازآردن عایق برای انجام تست
٩–در ارتباط با اجرای عایقكاری برای ظروف و تجهيزاتی آه دارای شكل هندسی خاص هستند ، از ردیف "پوشش فلزی سروته تجهيزات" جداول این فصل

.گردد استفاده می
.های نصب با اعمال ضریب ٠/٥ استفاده گردد ١٠–برای باز آردن پوشش فلزی و نصب مجدد از همان ردیف

.گردد های عایقكاری بيش از یك الیه براساس قطر نهایی الیه اول از ردیف مربوط استفاده می ١١–برای پوشش
.گيرد ١٢–برای ردیف نوار پيچی حداقل ٣ متر طول لوله مبنای محاسبه قرار می

.زدایی از ردیف نوار پيچی سرد و با اعمال ضریب ١/٥٠ استفاده می شود سازی سطح برای زنگ ١٣–برای ردیف "برچيدن نوار پيچی سرد" تا مرحله آماده
.١٤–در ردیف "برچيدن نوار پيچی گرم" تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پيچی گرم و با اعمال ضریب ١/٧٠ استفاده می گردد

.باشد ١٥–منظور از هر مورد در ردیف "نوار پيچی گرم– لوله و اتصاالت" تا حداآثر یك مترطول لوله می
.باشد ١٦–عمليات نوارپيچی شامل پرایمر زنی، نوارپيچی اوليه و نوارپيچی نهایی می

گردد. های فهرست بهای نصب و با اعمال ضریب ٠/٢٥ محاسبه می های عایقكاری، براساس ردیف  ١٧–برای باز آردن و برچيدن ردیف 
ها دار خواهد بود و مقرر شد برای ورق ساده به دليل صعوبت آار، ضریب صعوبت ١/٣٠ به بهای ردیف   های این فصل براساس ورق موج های ردیف ١٨–ورق

اعمال می گردد.
باشد مبنای آار بر اساس ٦٠% برای ساخت عایق مربوط  و ٤٠% برای نصب آن در نظر گرفته های عایق آاری آه شامل ساخت هم می ١٩–در آناليز ردیف 

.شده است
باشد، با های زیرفصل عایق آاری آه برای مسيرهای گرم می شود، از ردیف  ٢٠–برای بهای عایق سرد پلی یورتان آه در مسيرهای سيال سرد استفاده می

.گردد اعمال ضریب ١/٣٠ استفاده  می
.های نوار پيچی سرد احتساب شده است ٢١–عمليات پرایمر زنی و دو الیه نوار پيچی به صورت هم پوشانی ٥٠ درصد در قيمت ردیف

٢٢–ردیف های این فصل بدون احتساب هزینه مصالح مصرفی می باشد.
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وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايق كاري
460162

گروه كد

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

عايق لوله بوسيله عايق ايزو پايپ قطر
 اينچ2لوله زير 

01293،670 مترطول

عايق لوله بوسيله عايق ايزو پايپ قطر
6 تا 2لوله 

02434،090 مترطول

عايق لوله بوسيله عايق ايزو پايپ قطر
12 تا 8لوله  

03568،100 مترطول

عايق لوله بوسيله عايق ايزو پايپ قطر
16 تا 14لوله 

04732،750 مترطول

عايق لوله بوسيله عايق ايزو بالنكت قطر
24 تا 18لوله  

05842،530 مترطول

عايق لوله بوسيله عايق ايزو بالنكت قطر
36 تا 26لوله  

061،013،600 مترطول

عايق كاري سطوح بدنه تجهيزات 071،710،710 متر مربع

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق بر
روي سطوح سر و ته تجهيزات

086،512،170 متر مربع

عايق كاري اتصاالت و شير آالت قطر
 اينچ2لوله زير 

09702،100 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
 اينچ3 تا 2اتصاالت و شير آالت به قطر  

10976،530 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
 اينچ8 تا 4اتصاالت و شير آالت به قطر  

111،710،710 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
14 تا 10اتصاالت و شير آالت قطر لوله  

122،611،680 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
24 تا 16اتصاالت و شير آالت قطر لوله 

133،421،410 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
 و26اتصاالت و شير آالت قطر لوله  

باالتر

145،132،120 عدد

عايق كاري فلنجها و ته بندها قطر لوله
 اينچ2زير 

151،097،710 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
6 تا 2فلنجها و ته بند ها قطر لوله 

161،404،210 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
12 تا 8فلنجها و ته بند هاقطر لوله  

171،710،710 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
16 تا 14فلنجها و ته بند هاقطر لوله 

182،259،560 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
24 تا 18فلنجها و ته بند هاقطر لوله  

192،619،290 عدد

ساخت و نصب روكش فلزي و عايق
 و باالتر26فلنجها و ته بند هاقطر لوله  

203،890،900 عدد
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عايق كاري
460162

گروه كد

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

عايق كاري بوسيله نواريا طناب نسوز
 اينچ2قطر لوله تا 

21507،190 مترطول

عايق كاري با استفاده از لگينگ 22855،350 متر مربع

عايق كاري با خمير و ماستيك 231،097،710 متر مربع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوارپيچي
460262

گروه كد

فصل چهل و ششم - عايق كاري و نوارپيچي

 نوارپيچي سرد-  لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ2تا 

01442،150 مترطول

 نوارپيچي سرد-  لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ4 تا 2

02469،630 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ10 تا 6

03729،790 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ18 تا 12

04801،670 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ24 تا 20

051،197،290 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ30 تا 26

061،367،600 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ40 تا 32

071،672،680 مترطول

نوارپيچي سرد- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ و باالتر42

082،057،700 مترطول

 نوارپيچي گرم-  لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ2تا 

090 متر مربع

 نوارپيچي گرم-  لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ4 تا 2

100 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ10 تا 6

110 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ18 تا 12

120 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر
 اينچ24 تا 20

130 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ30 تا 26

140 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر  
 اينچ40 تا 32

150 متر مربع

نوارپيچي گرم- لوله و اتصاالت به قطر
 و باالتر اينچ42

160 متر مربع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و هفتم - داربست بندي

فصل چهل و هفتم – داربست بندی

مقدمه

بندی هزینه های تحویل اجناس از انبار آارفرما، بارگيری، حمل و باراندازی در محل مصرف و بالعكس، جابجایی کارگاهی و ١–در ردیف های عمليات داربست 
.منظور شده است HSE انتقال تا محل بستن، نصب و استقرار طبق استاندارد و رعایت

.٢–تامين آليه ادوات داربست بندی شامل لوله، بست و انواع زیرپایی و سایر لوازم مورد نياز بر عهده آارفرماست
٣–تامين ابزارآالت، وسایل و ماشين آالت مورد نياز جهت حمل، جابجایی کارگاهی، انتقال به محل نصب و باز کردن ادوات داربست بندی در ارتفاع مورد نياز، بر

.عهده پيمانكار می باشد
. بندی با اعمال ضریب ١/٤٠، استفاده شود های داربست ها و سایر فضاهای بسته از ردیف  بندی داخل مخازن، ظروف، برج ها و آوره ٤–برای داربست 
بندی ارتفاع مازاد بر ٤ متر، اضافه بهاء ٣% برای ٤ متر اول، ٦% برای ٤ متر دوم، ٩% برای ٤ متر سوم و  ١٢% برای ٤ متر چهارم و مازاد بر آن ٥–برای داربست 

.به ردیف شماره ٦٢٤٧٠١٠٢ اضافه می شود
٦-مبالغ این فصل شامل ٦٠% عمليات نصب و ٤٠% عمليات باز کردن می باشد.
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهل و هفتم - داربست بندي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست بندي
470162

گروه كد

فصل چهل و هفتم - داربست بندي

بستن داربست به منظور جان پناه و
 متر4مشابه تا ارتفاع 

0191،780 متر مربع

02148،750 متر4بستن داربست تا ارتفاع  متر مكعب

نصب زيرپايي 0330،590 متر مربع

نصب  هر نوع پوشش جهت حفاظت و
سايبان

0415،300 متر مربع

بستن  نردبان عمودي پيش ساخته با
 سانتي متر50عرض

0530،590 مترطول

بستن راه پله با عرض الزم (سطح تمام
شده پله مبناي محاسبه است)

06183،560 مترطول
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

پيوست ١– دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است، از این رو، برای کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهيت و
.نياز آن کار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 ١–تعاریف
ها و تدارکاتی است که پيمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان تجهيز کارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام١–١

. ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

های هایی گفته می شود که برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گيرند، مانند کارگاه های پشتيبانی،  به ساختمان ساختمان١–٢
پيش ساخته و مانند آن، های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات سرپوشيده، شامل کارگاه

 های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، تعميرگاه
. ایستگاه سوخت رسانی

هایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد، مانند به ساختمان های عمومی،  ساختمان١–٣
های های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی ، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکينگ سرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه، مهمان

. سرپوشيده

های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال١–٤ 
های روباز، حصار کشی، تامين روشنایی محوطه، تامين های ورزشی ، پارکينگ حفاظت کارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز، انبارهای روباز، زمين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است

هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای کار ، از سوی کارفرما تامين و تحویل منظور از ورودی کارگاه ،محل یا محل١–٥
. گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود پيمانکار می شود . مشخصات ورودی کارگاه برای تامين هر یک از نيازهای پيش

های هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهيز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل انبار کارگاه، محل یا محل١–٦
. آنها استفاده می شود مربوط، از 

. های موجود کشور را به کارگاه متصل کند راه دسترسی، راهی است که یکی از راه١–٧ 

. هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود های سرویس، راه راه١–٨
 

های هایی است که معادن مصالح ، منابع آب، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی، راه راه١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می کند

١–١٠ راه انحرافی، راهی است ، که برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی که قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب های تجهيز و برچيدن کارگاه ، فراهم کردن ساختمان ١–١١ منظور از تأمين در شرح ردیف
های مربوط به نگهداری وبهره برداری از در کارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام

. آنهاست

های موقت ، خارج کردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارکات ١–١٢ برچيدن کارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان
. های تحویلی کارفرما ، طبق نظر کارفرما است ها و محل پيمانکار از کارگاه ، تسطيح ،تميز کردن و در صورت لزوم بشکل اول برگرداندن زمين

٢–روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر کار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ٢–١
های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه این روش برای تجهيز کارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف

های وع  برآورد کرده و در برابر ردیف ورت مقط   های باالسری به ص ور نمودن هزینه یات و با منظ  های محل اجرای عمل ت  پيوست ، برحسب قيم
درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيشبينی کند. برای مورد نظر ،
هایی که احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود . در مورد ساختمان
ها ، مانند قاب های فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالک و های پيش ساخته ، مانند کاروان ها و قطعات پيش ساخته ساختمان ساختمان

هایی که از چند سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور می شود . در پيمان
. رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یک فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه برای کل کار تهيه می گردد

 هایی که در برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ها ، تأسيسات و راه ساختمان ٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز کارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد

های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار و مدارک پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست
های مسکونی، اداری، پشتيبانی و عمومی یا های کارگاه یا تأمين ساختمان منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب، برق، گاز، مخابرات و راه

سایر موارد، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینکه هزینه آنها
های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن کارگاه ،منظور نمی گردد و های فصل در ردیف

.صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و ٢–٣

برای دوران اجرا الزم باشد، برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی، و کابل کشی ،
. باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان، پيش بينی شود

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگيرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات ٢–٤
ت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب و اشتراک  آن ،نصب تيرهای برق ، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخ

برق و سایر کارهای  مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این
ه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد ، هزینه  آن برآورد و پس از   بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچ

. کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقيمانده جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود
در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی ٢–٥

آب که کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه
ق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات کارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی پيمان درج  ق یا نيمه عمی    است ، یا احداث چاه عمی

 .شده و هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمی شود
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهده کارفرما نباشد ، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان
. جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور خواهد شد کار ،

چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ٢–٦
های تجهيز و بر هزینه ای از این بابت در ردیف . در صورتی که براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد ،

چيدن کارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه
. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود

با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧
قسمتی از زمين تجهيز کارگاه توسط پيمانکار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانکار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی کرده و

.هزینه اجاره آن را جزو  برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نماید
به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨ 

 . تسهيالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کند
های های واحد ردیف  هایی مانند تاسيسات، آهنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب هزینه تجهيز کارگاه٢–٩

.  های تجهيز وبرچيدن کارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف فصل 
های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، های فصل های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت، در ردیف هزینه تجهيز تعميرگاه  ٢–١٠

.های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمی شود هزینه ای در ردیف
های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در های فصل  های واحد ردیف ٢–١١ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب

.های تجهيز وبرچيدن کارگاه ، منظور نمی شود ردیف
٢–١٢ هزینه غذای کارمندان و کارگران پيمانکار در کارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر کارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در

های تجهيز و برچيدن هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه  کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه
.شود کارگاه منظور می

در کارهایی که تامين غذای کارمندان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در کارگاه ضروری است ، شمار استفاده کننده از غذا ، درشرایط ٢–١٣
. خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه ، منظور ميشود

٢–١٤ پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانکار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز
. نيست

های انحرافی ، براساس های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، جزو ردیف هزینه راه ٢–١٥
. ه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار ، منظور و برآورد می شود ای پایه رشت  فهرست به

های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده، هزینه ٢– ١٦نقشه و مشخصات ساختمان
.شود اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می

های ٤٢٠٣١٠١ و ٤٢١٣١٠١ و  ٤٢١٤١٠١ فهرست ٢–١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف
تجهيز وبرچيدن کارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعيين شده ، بيشتر
باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت مهندسی، پژوهش و

. فناوری برسد
کارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات پاالیشگاه به ميزان ٤ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهيز و برچيدن ٢–١٧–١
.کارگاه

٣–شرایط کلی
 

پيمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز کارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز کارگاه را تهيه کرده و پس از٣–١
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز کارگاه قرار دهد

های اجرایی و کارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانکار را به دستگاه٣–٢
های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده سازمان

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانکار موظف است عمليات تجهيز کارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز کارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣–٣

برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه در اسناد و مدارک پيمان درج شده باشد ، پيمانکار ملزم
. به رعایت آن است

تعهدات کارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن کارگاه ، در حدی که اسناد  و مدارک پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارد ٣–٤
یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان که مورد نياز انجام کار است ، به هزینه پيمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير کند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه تغيير نمی کند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
های تجهيز و برچيدن کارگاه ، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ، در صورت تأمين هر یک از ردیف٣–٥

. های مربوط ، پرداخت خواهد شد ردیف

های کارگاه را برای تجهيز کارگاه احداث می کند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزی پيمانکار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان ٣–٦
. و سيل ، بيمه کند

های تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچيده شوند . تجهيزات و ها و تأسيسات مربوط به تجهيز کارگاه که در زمين ساختمان٣–٧
ها و قطعات پيش ساخته، متعلق به پيمانکار است . به جز ساختمان ، مصالح بازیافتی تجهيز کارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط کارفرما )

ط پيمانکار در زمين کارفرما اجرا شده است ، مورد نياز کارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی  ها و تأسيسات تجهيز کارگاه که توس چنانچه ساختمان
ها و تأسيسات یادشده ، به کارفرما واگذار می شود آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانکار، ساختمان

.

 ٤–نحوه پرداخت

بينی شده است هزینه هر یک از قلم در اسناد و مدارک پيمان پيش هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک در پيمان٤–١
. ها درج می شود های تجهيز و برچيدن کارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ردیف

هایی که تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسب تبصره : هزینه ردیف
پيشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ها منظور می شود هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانکار، در صورت وضعيت ٤–١–١

. هزینه برچيدن کارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن کارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود ٤–١–٢

بهای واحد پایه رشته  بينی شده است و برای کارهای مربوط به فهرست  روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه  بصورت درصدی پيش٤–٢
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

:تعميرات پاالیشگاه

  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ، پس از تجهيز کارگاه در حدی که برای شروع عمليات پيمان الزم است  
   ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان  
  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه ،پس از برچيدن کارگاه  

قلم بوده ليکن در اسناد و مدارک پيمان نحوه پرداخت آن تبصره: در پيمان هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک
 .گردد بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می پيش
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان 1
480162

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و
افراد متخصص پيمانكار

010 مقطوع

تامين و تجهيز محل سكونت كارگران
پيمانكار

020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و
دفاتر كار پيمانكار

030 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس كار, كفش و كاله حفاظتي كارگران 2
480262

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي
كارگران

010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت كاركنان كارفرما, مهندسان مشاور 3
480362

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان
كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه

010 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و
دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و

آزمايشگاه

020 مقطوع

تامين غذاي كارمندان، كارفرما، مهندس
مشاور و آزمايشگاه

030 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان هاي پشتيباني, انبار مواد منفجره, محوطه سازي و ساختمان هاي عمومي 4
480462

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين ساختمان هاي پشتيباني به انضمام
هزينه تجهيز انبارهاي سر پوشيده،
آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه

010 مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد منفجره 020 مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي 030 مقطوع

محوطه سازي 040 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
480562

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق 010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني, مخابراتي, برق, گازرساني و سوخت 6
480662

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين آب كارگاه و شبكه آبرساني داخل
كارگاه

010 مقطوع

تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني
داخل كارگاه

020 مقطوع

تامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه 030 مقطوع

تامين سيستم گازرساني داخل كارگاه 040 مقطوع

تامين سيستم سوخت رساني كارگاه 050 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه هاي دسترسي و ارتباطي 7
480762

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين راه هاي دسترسي 010 مقطوع

تامين راه هاي سرويس 020 مقطوع

تامين راه هاي ارتباطي 030 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

اياب و ذهاب 8
480862

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين اياب و ذهاب كارگاه 010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پي و سكو براي ماشين آالت و بارگيري و حمل باراندازي و نصب ماشين آالت 9
480962

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين پي و سكو براي نصب ماشين آالت
و تجهيزات سيستم توليد مصالح،
سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت،

مولدهاي برق و مانند آنها

010 مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه
اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد

خدمت يا خريد مصالح

020 مقطوع

بارگيري، خمل و باراندازي ماشين آالت و
تجهيزات به كارگاه و برعكس

030 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزي 13
481362

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي در
كارهاي مربوط به مخزنهاي نفت

010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمايشگاه و تاريكخانه 14
481462

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

تامين آزمايشگاه و تاريك خانه با
تجهيزات مربوط و تجهيزكارگاه براي

انجام آزمايش هاي پرتونگاري

010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
481562

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي
موجود در محدوده كارگاه

010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
481662

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

بيمه تجهيز كارگاه 010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهاي واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن كارگاه 17
481762

گروه كد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

برچيدن كارگاه 010 مقطوع
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

 - شرح اقالم هزينه باالسري2پيوست 

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
 های درج شده در زیر:  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه این هزینه از نوع هزینه

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
 به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی. های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، ١–٢ هزینه بيمه

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود. ١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه
١–٤   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–٥   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–٦   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی. ١–٧   هزینه 
١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
ها. ١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ها. ١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها. ١–١٤ هزینه

١–١٥ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
١–١٦ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه 

های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است: ٢–١ هزینه
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
ها، که شامل موارد زیر است: ٢– ٢ هزینه ضمانت نامه

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–٤ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–٥ سود پيمانکار.
 های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است : ٢–٦ هزینه

٢–٦–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست. همچنين،
هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–٦–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–٦–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

های اضافی اسناد و مدارک پيمان. ٢–٦–٤ هزینه تهيه نسخه
٢–٦–٥ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–٦–٦ هزینه پذیرایی کارگاه.
 های متفرقه. ٢–٦–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه

٢–٦–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–٦–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–٦–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار. ٢–٧  هزینه

های تهيه عکس و فيلم. ٢–٧–١ هزینه
).Shop Drawingsهای کارگاهی ( ٢–٧–٢ هزینه تهيه نقشه
).As Built Drawingsهای چون ساخت  ( ٢–٧–٣ هزینه تهيه نقشه

های برنامه ریزی و کنترل پروژه. ٢–٧–٤ هزینه
٢–٧–٥ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. ٢–٧–٦ هزینه

ای در توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه 
 های باالسری در نظر گرفته نشده است. هزینه

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت

های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه 

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت 
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

- ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام

استان ها ردیف

١/٠٤ تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی ١١/١٠ خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

١/٠٧ اروميه و خوی
آذربایجان
غربی ٢١/١٦ تكاب - چالدران - سردشت

١/١٠ سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

١/١١ بيله سوار
اردبيل ٣

١/٠٨ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/٠٤ اصفهان - مبارآه

اصفهان ٤١/١٥ (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

١/٠٧ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ اشتهارد

البرز ٥١/٠٧ طالقان - آسارا

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/٢١ مهران - دهلران

ایالم ٦١/١٤ ایالم - ایوان

١/١٦ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزیره خارگ- فارسی

بوشهر ٧١/١٥ جم - دیر- عسلویه - آنگان

١/٠٨ سایر شهرستان های استان  بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات - دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/٠٨ شهرآرد

چهار محال و
بختياری ٩١/١٦ اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

١/١٠ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

١/١٠ بيرجند

خراسان
جنوبی ١٠

١/٢٢ نهبندان

١/١٨ بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

١/١٤ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

- ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

١/٠٥ مشهد

خراسان
رضوی ١١

١/١٧ درگز - خواف - بجستان - باخزر

١/٢٠ تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

١/١١ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٧ بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی ١٢

١/٠٨ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٨ اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان ١٣
١/١٨ دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

١/٠٩ اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩ زنجان

زنجان ١٤١/١٤ طارم - ماه نشان

١/١١ سایر شهرستان های استان زنجان

١/١٠ شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان ١٥

١/٠٨ سایر شهرستان های استان سمنان

١/١٤ زاهدان

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٩ چاه بهار - خاش - زابل

١/٢٢ ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

١/٢٧ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

١/٠٥ شيراز

فارس ١٧

١/١٧ الرستان(بيرم)

١/١٥ المرد - مهر

١/١٢ اقليد - خنج - جهرم - گراش

١/٠٨ سایر شهرستان های استان فارس

١/٠٧ قزوین - البرز

قزوین ١٨١/١٣ الموت - طارم - آوج - آوهين

١/٠٨ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٨ قم  
قم ١٩

١/١٠ سایر شهرستان های استان قم

١/١٦ مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)
آردستان ٢٠

١/١٣ سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)
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1401تعميرات پااليشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

- ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

١/١٩ بانه
آردستان ٢٠

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٩ رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان ٢١١/١٠ رفسنجان - آرمان

١/١٤ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٠ آرمانشاه

آرمانشاه ٢٢
١/٢٠ پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

١/١٨ پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

١/١٣ سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

١/١٢  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد ٢٣١/٢٠   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

١/١٦ سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

١/١٨ بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان ٢٤
١/١٣ گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع اند

١/١٢ آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

١/٠٩ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٨ رشت

گيالن ٢٥
١/١٩ رودسر(رحيم آباد)

١/١٦ رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

١/١١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٠ خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان ٢٦١/١٥ پلدختر - رومشكان

١/١٣ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٢
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران ٢٧

١/١٣ مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقعند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مازندران

١/٠٤ اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی ٢٨١/١٢ تفرش - شازند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/١٠ بندر عباس  هرمزگان ٢٩
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- ضريب هاي منطقه اي3پيوست 

١/٢٤ ابوموسی - بشاگرد

هرمزگان ٢٩١/٢١ پارسيان - جاسك

١/١٦ سایر شهرستان های استان هرمزگان

١/١١ تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان ٣٠

١/٠٧ سایر شهرستان های استان همدان

١/١٨ ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد ٣١
١/٠٩ یزد - اشكذر

١/١٥ ابرآوه - بهاباد - خاتم

١/١٢ سایر شهرستان های استان یزد
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 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

بها استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود آه هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست در پيمان
:برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

بها( آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) موجود در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده( شرح و بهای واحد) در این فهرست١-
ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ اوليه بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف های موجود این فهرست باشد، از ردیف

.پيمان بيشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در اسناد
و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢٥ درصد
مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت مهندسی،

.پرداخت خواهد بود پژوهش و فناوری، قابل

های مندرج در پيمان(مانند ضریب بها، مشمول اعمال تمام ضریب های این فهرست شود، مشابه ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می ردیف٢-
. گردد  می  های مربوط) پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود٣-
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