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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1 دستورالعمل کاربرد

2 کلیات

4 شیرھای کنترلی

5 شیرھای اطمینان

6 شیرھای خالء شکن

7 شیرھای عمومی

8 آب نما

9 گیربکس (دستی و موتوری جھت ولو)

10 اجکتور

11 اکومولیتور

12 کپسول

13 تست شیرآالت

14 شیرھای اوربیت اتوماتیک

3 فصل اول - شیرآالت

16 تراشکاری و واشربری(ساخت)

18 تراشکاری و واشربری(تعمیر)

15 فصل دوم - تراشکاری و واشربری

21 فلزکاری و جوشکاری (ساخت)

22 فلزکاری و جوشکاری (تعمیر)

23 جوشکاری و برشکاری

20 فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

25 زانوھای مایتر - کربن استیل

24 فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

26 زانوھای مایتر - فوالد ضد زنگ

27 زانوھای مایتر - فوالد آلیاژی

28 درجه - کرین استیل90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

29 درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

30 درجه - فوالد آلیاژی90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

31 نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل

32 نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

33 نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی

34 درجه - کرین استیل90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

35 درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

36 درجه - فوالد آلیاژی90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

37 نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل

38 نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

39 نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی

40 غالف لوله ھا ( کربن استیل )

41 اینچ و باالتر2اسپول ھا - کربن استیل -    

42 اینچ2اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از 

43 اسپول ھا - فوالد ضد زنگ

44 اسپول ھا - فوالد آلیاژی

45 اسپول ھا - کربن استیل با اندود سیمانی

47 لوله کشی - کربن استیل(درون واحد)

48 لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)

49 لوله کشی - فوالد آلیاژی(درون واحد)

50 لوله کشی - کربن استیل با پوشش داخلی سیمانی(درون واحد)

51 لوله کشی - لوله ھای پایه فوالدی دنده ای (درون واحد)

52 لوله کشی - پلیمری (درون واحد)

46 فصل پنجم - لوله کشی روزمینی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

53 )(درون واحد)STEAM TRACINGلوله کشی - گرمایشی (

54 باز و بستن فلنج ھا(درون واحد)

55 لوله کشی- کربن استیل(بیرون واحد)

56 لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بیرون واحد)

57 لوله کشی - فوالد آلیاژی(بیرون واحد)

59 لوله کشی-کربن استیل(درون واحد)

60 لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)

61 لوله کشی-فوالد آلیاژی(درون واحد)

62 لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(درون واحد)

63 لوله کشی-گالوانیزه(درون واحد)

64 لوله کشی-پلیمری(درون واحد)

65 لوله کشی-کربن استیل(بیرون واحد)

66 لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بیرون واحد)

67 لوله کشی-فوالد آلیاژی(بیرون واحد)

67 لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(بیرون واحد)

69 لوله کشی-گالوانیزه(بیرون واحد)

68 لوله کشی-پلیمری(بیرون واحد)

58 فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

70 آزمایشات

69 فصل ھفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی

72 فعالیت ھای عمومی

71 فصل ھشتم - فعالیت ھای عمومی

74 برج ھا

73 فصل نھم - برج ھا



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

77 رآکتورھا

76 فصل دھم - رآکتورھا

79 مبدل ھا

81 کولرھای ھوایی

78 فصل یازدھم - مبدل ھا

83 مخازن

82 فصل دوازدھم - مخازن

85 کوره ھا

84 فصل سیزدھم - کوره ھا

89 دیگ ھای بخار

88 فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

92 آب شیرین کن ھا

91 فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

95 برج ھای خنک کننده

94 فصل شانزدھم - برج ھای خنک کننده

97 ظروف

96 فصل ھفدھم - ظروف

98 فصل ھجدھم - ادوات متفرقه



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

99 فلر

100 فیلترھای آب صنعتی

101 فیلترھای ھیدروکربنی

103 روتاری

104 رفت و برگشتی

105 گریز از مرکز

102 فصل نوزدھم - تلمبه ھا

107 کمپرسورھای روتاری

108 کمپرسورھای رفت و برگشتی

110 گریز از مرکز

106 فصل بیستم - کمپرسورھا

112 توربین بخاری

114 توربین گازی

117 توربین انبساطی

111 فصل بیست و یکم - توربین ھا

119 موتورھای درون سوز

118 فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

123 فن ھای ھوایی

124 دمنده ھا

122 فصل بیست و سوم - فن ھا

125 فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

126 گیربکس ھا

127 کالچ ھا

128 ھمزن ھا

129 فیلترھا

130 تسمه نقاله ھا

131 دوده زداھا

132 اسکراپرھا و اسکیمرھا

133 سیستم دانه بندی گوگرد

134 کاپلینگ ھا

135 کارھای عمومی

136 Tourqe Convertorتعمیر 

138 LVالکتروموتورھا-

139 MVالکتروموتورھا-

137 فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

141 ترانسفورماتورھا

142 رآکتورھا

140 فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

144 ژنراتورھای اصلی

148 سیستم ھا و ژنراتورھای تحریک

143 فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

152 تابلوھا

153 کلیدھای برق

151 فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

155 سیستم ھای روشنایی

154 فصل بیست و نھم- سیستم ھای روشنایی

157 خطوط زیرزمینی-کابل ھای کنترل

158 خطوط زیرزمینی-کابل ھای قدرت

156 فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

160 باتری

161 و چاپرUPSباتری شارژر ، 

159 فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

163 شبکه ھوایی

162 فصل سی و دوم - شبکه ھوایی

165 ارت و برق گیر

164 فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

167 تجھیزات متفرقه برق

166 فصل سی و چھارم - تجھیزات متفرقه برق

169 سخت افزاری و نرم افزاری

168 ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G فصل سی و پنجم - تجھیزات کنترلی مربوط به سیستم ھای

171 positive displacement

172 turbine meter

170 فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

173 coriolis meter

174 set - stop valve

175 set - stop counter

176 counterپرینتر مربوط به 

177 Flow computer

178 Mimic panel

179 pulser

181 positive displacement

180 فصل سی و ھفتم - تجھیزات پرووینگ

183 Water Quality Monitoring

184 F&Gسیستم ھای 

185 Gas Detection

186 Gas Chromatograph

187 Gas Analyzer

188 Oil Analyzer

189 Auto Sampling

182 فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

191 تجھیزات الکترونیک

190 فصل سی و نھم- تجھیزات الکترونیک

193 تجھیزات نیوماتیک

192 فصل چھلم - تجھیزات نیوماتیک

195 تجھیزات رایانه ای صنعتی

194 فصل چھل و یکم - تجھیزات رایانه ای صنعتی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

197 رنگ زدایی - زنگ زدایی

198 رنگ آمیزی

199 مصالح رنگ آمیزی

196 فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

201 )Refractoryتخریب رفرکتوری (

202 ترمیم و اجرا رفرکتوری

0 رفع نشتی توسط مواد شیمیایی

200 فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

204 رسوب زدایی

205 الیروبی

206 شستشوی صنعتی

207 تمیزکاری

203 فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

209 عایق کاری

211 نوارپیچی

208 فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

213 داربست بندی

212 فصل چھل و ھفتم - داربست بندی

217 تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان

218 تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران

214 - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

219 تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور

220 تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و ساختمان ھای عمومی

221 احداث چاه آب

222 تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و سوخت

223 تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی

224 ایاب و ذھاب

225 تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب ماشین آالت

226 داربست فلزی

227 آزمایشگاه و تاریکخانه

228 انحراف موقت نھرھا

229 بیمه

230 برچیدن کارگاه

231 - شرح اقالم ھزینه باالسری2پیوست 

232 - ضریب ھای منطقه ای3پیوست 



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

1- دامنه کاربرد 
ھای نفتبھای تعمیرات پاالیشگاهشود. فھرستھای نفت و گاز، و پرداخت ھزینه اجرای آنھا استفاده میبھا برای برآورد ھزینه تعمیرات پاالیشگاهاین فھرست

باشد:بھا به شرح زیر میھای فھرستھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیفو گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل
پیوست 1 : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه

پیوست 2 : شرح اقالم ھزینه باالسری
ایھای منطقهپیوست 3 : ضریب 

پیوست 5 : دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
بھا قیمت ندارد.2- تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست

بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه باھای این فھرست1  ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف–2
شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایبھا و مقادیر کار درج میعالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست

شود، در صورتی کهگفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده میگردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیشاختصاصی صنعت نفت تعیین می
ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه بابینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیفپیش

بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه میشود.ھای فھرستشود، مشابه ردیفشود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه میعالمت ستاره اضافه می
شود.بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند 2-1، محاسبه میھایی از این فھرست2-2 قیمت ردیف

3- نحوه تھیه برآورد ھزینه اجرای کار 
زیر، مطابق روش تعیین شده در بند 3-2ھای موضوع بند 2، ھزینه بھا و ھمچنین ردیفھای این فھرست1  ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف–3

اعمال خواھد شد. 
1 ھزینه باالسری طرح ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 48 (چھل و ھشت) درصد و كارھایی كه به صورت–1–3

ھای عمرانی برایشوند برابر 36 (سی و شش) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 36 (سی و شش) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

شوند برابر 25 (بیست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست 3 درج شده است. مناقصه) واگذار می
ای مطابق پیوست 2.3  ضریب منطقه –1–3
3  ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر 4 درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست 1)–1–3
ھای اینفنی و برحسب ردیف ھای اجرایی و مشخصات گفته، براساس نقشه2 برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش–3

شود.ھاست تھیه میشود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفھای موضوع بند 2، اندازه گیری میبھا و ردیففھرست
ھا،ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیفدر این فھرست مبلغ ھر ردیف، حاصل

ھا به صورت خطی ضرب شده وآید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیفبھاء برای کار مورد نظر به دست میھای فھرستجمع مبلغ ردیف
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرایشود. مجموعه فھرستآورد ھزینه اجرای کار حاصل میشود. به این ترتیب، برھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می

شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیرد.کار به اسناد مناقصه الحاق می
بھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آنقلم واگذار شود، با استفاده از فھرستاگر در نظر باشد کار به صورت یک

گیرد. شود و مبنای پرداخت قرار میشود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق میجدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می
عھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوطھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بهتبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه

گردد.شود، اضافه میگفته محاسبه میجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش
بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرستھای 2-1 و 2-2، با اعمال ضریب3  در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–3

ھای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت(30 ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف
مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات

مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواھد بود.

ھا 4- کد ردیف
ھایشود. به عنوان مثال، در مورد ردیفشود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد میبھا توسط یک کد شناسایی میھای این فھرستھر یک از ردیف

کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھای برقھای مختلف در گروه لولهSCHکشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا گروه لوله
گردد.شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست آن اضافه میتکمیل می

بھا 5- ترکیب دو یا چند فھرست
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوطبھا مورد نیاز است، فھرستآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرستدر کارھایی که برای بر

ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آنبھای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخشبه یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست
شوند.بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میمنعکس است، به عنوان فھرست

بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز وبھا، باید از فھرستبرای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این فھرست
پتروشیمی استفاده شود.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کلیات
تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. بھا اجزای غیر قابل ھای این فھرستھای مختلف و شرح ردیف1- مفاد این کلیات و مقدمه فصل

ھای تعمیر و بهھای نفت و گاز بوده و ھزینهبھا متوسط ھزینه اجرای كارھای مربوط به رشته تعمیرات پاالیشگاهھای درج شده در این فھرست2- قیمت
كارگیری نیروی انسانی (نیروھای مستقیم کار) و ماشین آالت و به طور كلی، اجرای كامل كار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت

HSEباشد. عمومی، می
بایستی توسطھای مختلف تعمیرات می3- ھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش

پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.
بھا منظور شده است.ھای این فھرستھای تحویل کار و اخذ تاییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیف4- ھزینه

ھای مربوط به گروه لوله کشی:5- در ردیف
ھای موقت وگاهھای الزم برای اتصاالت تکیهGasketآالت و ھا و اتصاالت به عھده کارفرماست. ھزینه آھن1  تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله–5

ھای مربوط منظورشدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیفھای فعالیت کارگاھی استفاده می گردد. اقالم مشابه مصرفھزینه اجرای آن از ردیف
باشد.رو، تامین آنھا به عھده پیمانکار میشده است. از این

ھای فوالدی آلیاژی با 1/25 درصد کرومکشی، فوالدھای با کمتر از 1درصد  نیکل و لولهھای گروه لولهدار درج شده و ردیفھای با مصالح فوالد کربن2 لوله–5
) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدھای آلیاژی (KILLED CARBON STEELباشد. در مواردی که به دلیل نوع جنس فوالد مثًال (می

شود. در مواردی ازکشی) محاسبه میگفته از فصل مربوط (عملیات تکمیلی لولهضخامت باالی جداره لوله نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش
) و یا آلیاژھای آلومینیوم و یا آھن، نیکل، کروم و مولیبدن که نیاز بهCOPPER NICKEL) مانند (NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلیاژھای غیرآھنی(

شود.ھای جوش با فرکانس باال و یا تجھیزات خاص باشد، ھزینه آنھا با توجه به شرایط خاص پروژه تعیین میدستگاه
ھایھا و یا کالسSCHھا یا و یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامتSCHھایی که بر حسب ضخامت جدار یا 3 در ردیف–5

باشد.فشار می
ھای الزم برای تایید صحت اجرای کار و ھزینه نگھداری تجھیزات و عملیات انجام شده تا زمان تحویلھای گروه کارھای برق، ھزینه آزمایشدر قیمت ردیف–6

بینی شده باشد.اندازی » در گروه مربوط پیشاندازی و راهراهھای یاد شده با عنوان « پیشھای آزمایشموقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف
دقیق:ھای گروه ابزاردر ردیف–7

انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزار دقیق، و اندازه گیری بعھده پیمانکار بوده و این تجھیزات باید دارای گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
بھا(درھای این فھرستبھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمتھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرستدر پیمان–8

شود.ھا، ضریب پیمان اعمال میصورت وجود) با رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استفاده شود. به این قیمت
مبلغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل–9

پرداخت است.
کلیه فعالیت ھای اجرایی پیمانکار باید براساس دستورالعمل ھای استانداردسازی شده صنعت نفت، مانند دستورات کارھای بازرسی، مھندسی، اجازه–10

و ... باشدHSEکار سرد و گرم، 
در صورتیکه در نرخ ردیف ھای فھرست بھا ماشین آالت در نظر گرفته نشده باشد، ھزینه آنھا توسط کارفرما جداگانه برآورد و پرداخت می گردد.–11
چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھاي آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما–12
شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز نخواھند بود.ھای پیمان اعمال نمیشود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريبعالوه  14 درصد ھزينه باالسری پرداخت ميبه
ھای سه ماھه چھارم سال 1398 محاسبه شده است.بھا بر مبنای قیمتاین فھرست–13
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

فصل اول – شیرآالت

مقدمه

.، تست فشاركاركرد و ... خواھد بودDie Check ھا مانند 1–عملیات تست شیرآالت عمومی وكنترلی، شامل تمامی تست
.2–بر اساس استاندارد شیرھا، تست شیرھای اطمینان شامل یك تست اولیه و یك تست نھایی پس از عملیات تعمیرات خواھد بود

.3–جوشكاری قطعات معیوب شیرآالت، شامل برشكاری و گرم كردن و جوشكاری ترمیمی خواھد بود
.اكسیژن، ازت، استیلن، آتش نشانی خواھد بودھای نیتروژن، ھا شامل: كپسول4–انواع كپسول

باشد از ردیف “ باز سازی شیار شیرآالت با فشار باال”( Grove) مد نظر باشد و نیاز به باز سازی شیار“ RTJ “ 5–چنانچه در تعمیرات شیرھای عمومی نوع
.از فصل تراشكاری استفاده خواھد گردید

ھای موجود در تعمیر شیرآالت عمومی تا كالس 300 پوند خواھد بود. برای تعمیر شیرآالت عمومی كالس تا 600 ضریب 1/30 ، كالس 600 تا 6900–ردیف
.گرددضریب 1/60 و برای كالس 900 تا 1500 ضریب 2 ، به بھای كالس 300 پوند اعمال می

ھای ھندسی به جز دایره خواھد بود و واحد آن سانتیمتر و محاسبه آن براساس طول محیط خارجی الیی7–منظور از ردیف " الیی متفرقه " برای شكل
.باشد( گسكت ) می

. كشی در قیمت ھای ردیف ساخت الیی (گسكت ) لحاظ شده استھای تھیه شابلون و نقشه8–ھزینه
.باشدشامل باز كردن كلیه قطعات، تعمیر و تعویض قطعات معیوب و تست آن میActuator 9–تعمیر

. باشدھا، بستن قطعات و تست مربوط می10–تعمیر بانت شامل تعمیر و تعویض قطعات و تعویض پكینگ و پین
.می باشد" Seat " شامل بیرون آوردن، تراشكاری و جازدن( Body) 11–تعمیر بدنه

.ھا ضرب و محاسبه می گرددباشد برای كالس 900 ضریب 1/30 در بھای ردیفبرای كالس 600 میOrbit Valve 12–آنالیز
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

D<=2"2"<D<=6"6"<D<=10"10"<D
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترلی
010162

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

6,887,610تعمیر عمومی 01924,4002,583,3603,537,480 مورد

2,344,800جوشکاری قطعات معیوب 02501,130484,1501,141,520 مورد

4,376,000تراشکاری قطعات معیوب 03431,0701,153,9101,835,220 مورد

1,962,900گرند کردن 04230,390580,840749,790 مورد

4



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان
010262

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 01960,940 اینچ قطر

جوشكاری قطعات معیوب 02203,080 اینچ قطر

تراشكاری قطعات معیوب 03324,220 اینچ قطر

گرند كردن 0457,560 اینچ قطر

5



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای خالء شکن
010362

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 011,418,010 عدد

جوشکاری قطعات معیوب 02214,950 عدد

تراشكاری قطعات معیوب 03997,740 عدد

گرند كردن 04642,570 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

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

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

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

(بھاي واحد (ريال

شیرھای عمومی
010462

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

4,357,07011,465,110تعمیر عمومی 6,087,860 01921,5701,252,0602,542,850 مورد

02,030,780جوشكاری قطعات معیوب 1,194,720 0223,74023,74035,220 مورد

1,872,4704,919,840تراشكاری قطعات معیوب 3,072,750 03218,540687,0701,153,910 مورد

791,4503,125,660گرند كردن 1,261,390 04122,010355,950705,370 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آب نما
010562

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 011,765,570 عدد

جوشكاری قطعات معیوب 0247,490 عدد

تراشكاری قطعات معیوب 0347,490 عدد

گرند كردن 040 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

1
رديف

(بھاي واحد (ريال

گیربکس (دستی و موتوری جھت ولو)
010662

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 012,409,150 عدد

جوشكاری قطعات معیوب 02814,390 عدد

تراشكاری قطعات معیوب 031,177,660 عدد

9



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اجکتور
010762

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 011,477,580 عدد

جوشكاری قطعات معیوب 02730,260 عدد

تراشكاری قطعات معیوب 03997,740 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اکومولیتور
010862

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 01697,120 عدد

11



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کپسول
010962

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

تعمیر عمومی 011,804,650 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تست شیرآالت
011062

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

اینچ6تست- تا  01413,050

اینچ و باالتر6تست-  02156,610

13



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

8"=<D<12"12"=<D<=16"
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اوربیت اتوماتیک
011162

گروه کد

فصل اول - شیرآالت

باز كردن و بستن، تعمیر و

actuatorتست 
015,033,3206,140,830 دستگاه

باز كردن و بستن، تعمیر و

تست بانت
022,516,6603,070,410 دستگاه

تعویض سیت 032,575,7303,683,240 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

فصل دوم – تراشكاری و واشربری

مقدمه

1- جنس قطعات در عملیات تراشكاری كربن استیل، چدن و فلزات رنگی می باشد. برای فوالد ضدزنگ و آلیاژی ضریب 1/30 اعمال میگردد.
.كاری می باشدكاری، قالویزكاری و حدیده 2- عملیات مربوط به گلند شیرھا، شامل سوراخ

.گیردباشد . چنانچه عملیات در سایت انجام پذیرد، بھا آن با ضریب 1/50 مورد محاسبه قرار میھای قالویز كاری و حدیده كاری در كارگاه می3- ردیف
. باشدھای سوراخكاری قابل پرداخت می4- بھای قالویز كاری بدون در نظر گرفتن عملیات سوراخكاری می باشد. در صورت نیاز از ردیف 

باشد.5- ردیف "ساخت انواع یاتاقان" بدون "بابیت ریزی" می
ک تن به صورتیباشد و برای محورھای با وزن باالیمی(TON) 6- معیار آنالیز برای قیمت گذاری ردیف "باالنس محور انواع توربین" محورھای با وزن زیر یك تن

.دار عمل خواھد شدردیف ستاره
باشد. برای اوزان باالی 250 كیلوگرم، بھایھا" برای روتورھای با وزن زیر 250 كیلوگرم می7- بھای ردیف ھای "باالنس محور الكتروموتورھا" و "باالنس محور پمپ

.شودردیف به صورت ستاره دار محاسبه می
.ستاره دار اقدام خواھد كردھای8- در صورت انجام باالنس استاتیك محورھا، به دلیل خاص و محدود بودن این عملیات ھر پاالیشگاه بر اساس ردیف 

.باشدھا، دمنده ھا  توربین ھا میھای (ھدایت كننده جریان سیال) پمپ 9- ردیف "بازسازی دیفیوزر جدا شونده" در زیر فصل تراشكاری شامل دیفیوزر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تراشکاری و واشربری(ساخت)
020162

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

75ساخت محور تا طول 

میلیمتر75سانتیمتر و قطر تا 
016,268,130 مورد

ساخت محور طول بیشتر از

75سانتیمتر و قطر تا 75

میلیمتر

0210,177,950 مورد

75ساخت محور تا طول  

75سانتیمتر و قطر باالتر از 

میلیمتر

037,459,150 مورد

ساخت محور طول بیشتر از

سانتیمتر و قطر باالتر از75

میلیمتر75

0411,666,160 مورد

10ساخت سیلیو تا طول 

میلیمتر50سانتیمتر و قطر تا 
051,916,720 مورد

10ساخت سیلیو تا طول  

50سانتیمتر و قطر باالتر از 

میلیمتر

062,483,040 مورد

ساخت سیلیو طول بیشتر از

50سانتیمتر و قطر تا 10

میلیمتر

073,107,740 مورد

ساخت سیلیو طول بیشتر از

سانتیمتر و قطر باالتر از10

میلیمتر50

084,298,760 مورد

5ساخت بوش تا طول 

میلیمتر50سانتیمتر و قطر تا 
09814,060 مورد

5ساخت بوش تا طول 

50سانتیمتر و قطر باالتر از 

میلیمتر

101,253,390 مورد

5ساخت بوش طول بیشتر از 

میلیمتر50سانتیمتر و قطر تا 
111,551,150 مورد

5ساخت بوش طول بیشتر از 

50سانتیمتر و قطر باالتر از 

میلیمتر

122,444,420 مورد

ساخت انواع دیفلكتور 132,512,230 مورد

چرخ دنده ھا 1490,740 ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

انواع كاپلینگ ماشین االت

دوار (موادخام)
15587,620 اینچ قطر

انواع تست رینگ ھا  و ھاف

)Halfرینگ (
16798,160 اینچ قطر

ساخت كلمپس كامپوند 17984,250 اینچ قطر

انواع واشرھا 1870,790 عدد

انواع اسپیسرھای فلزی

ماشین آالت دوار
19743,880 اینچ قطر

انواع اسپیسررینگ ھای فلزی 20193,390 اینچ قطر

انواع ویرینگ ھا 21367,160 اینچ قطر

لنتررینگ (حلقه فانوسی) 22484,000 اینچ قطر

انواع فلنج ھا 23710,530 اینچ قطر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تراشکاری و واشربری(ساخت)
020162

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

انواع عینكی ھا 24521,970 اینچ قطر

انواع اورفیس پلیت 25314,520 اینچ قطر

انواع پالك ھای مخروطی 26128,580 عدد

انواع مغزی ھا، درپوش ھا،

تبدیل
27206,670 عدد

انواع پیچ 28128,580 عدد

انواع مھره 30128,580 عدد

15سوراخ كاری تا قطر 

میلیمتر
3122,910 عدد

30تا 15سوراخ كاری از قطر 

میلیمتر
3249,430 عدد

30سوراخ كاری از قطر 

میلیمتر به باال
33128,710 عدد

درآوردن پیچ ھای بریده و

قالویزكاری مجدد
34128,710 عدد

قالویزكاری 3572,080 عدد

حدیده كاری 3649,430 عدد

انواع گلند شیرھا 371,028,170 عدد

ساخت تیپ برنرھای كوره 381,466,260 مورد

ساخت تیوب شیت 39116,200 تعداد تیوب

ساخت بافل 4055,300 تعداد تیوب

ساخت سمبه جھت درآوردن

تیوب ھا
41229,400 عدد

ساخت انواع یاتاقان 422,114,710 عدد

ساخت سیت انواع شیرھا 43451,970 اینچ قطر

ساخت دیسك انواع شیرھا 44225,980 اینچ قطر

ساخت پالگ انواع شیرھا 452,427,060 عدد

ساخت سیل پلیت 463,364,110 عدد

ساخت پیچ یا مھره ھای چند

راھه
470 قطرطول

ساخت جای كلیدی 48163,460 عدد

ساخت كلید 49163,460 عدد

ساخت الیی فلنج ھا

(گسكت) معمولی
5011,760 اینچ قطر

ساخت الیی سوراخ دار (فول

فیس) معمولی
5123,510 اینچ قطر

ساخت الیی دیویژن دار 5240,730 اینچ قطر

ساخت الیی متفرقه 535,790 سانتیمتر

ساخت انواع چرخ پولی 542,763,150 عدد

ساخت استم شیر  553,364,110 عدد

ساخت مھره استم شیر 563,364,110 عدد

17



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تراشکاری و واشربری(تعمیر)
020262

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

تعمیر انواع محورھا(تا قطر

میلیمتر )75
011,177,660 مورد

75تعمیر انواع محورھا(قطر 

میلیمتر به باال)
021,802,360 مورد

تعمیر انواع سیلیوھا 03788,060 مورد

تعمیر انواع بوش ھا 04413,340 مورد

تعمیر انواع دیفلكتور 05235,800 مورد

تعمیر انواع چرخ دنده 0637,470 ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

تعمیر كاپلینگ ماشین االت

دوار
07569,520 مورد

تعمیر تست رینگ  081,350,390 مورد

)رینگ مبدلHalfتعمیر  ھاف( 091,350,390 مورد

تعمیر ویرینگ ھا (رینگ ھای

سایشی)
10725,690 مورد

تعمیر فلنج ھا 11128,580 اینچ قطر

تعمیر عینكی ھا 12865,310 مورد

تعمیر اورفیس پلیت 13413,340 مورد

تعمیر مغزی ھا، درپوش ھا،

تبدیل
14119,090 مورد

تعمیر پیچ 1584,160 مورد

تعمیر مھره 1684,160 مورد

باالنس محور انواع توربین ھا 172,820,420 مورد

باالنس محور انواع

الكتروموتورھا
181,066,840 مورد

باالنس محور انواع پمپ ھا و

سایر موارد
191,329,810 مورد

بازسازی بدنه توربین

)Casing(
202,972,090 مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سبك
211,338,300 مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- نیمه سنگین
222,063,990 مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سنگین
23656,350 اینچ/قطر

بازسازی ھوزینگ بیرینگ

سبك
241,666,610 مورد

بازسازی ھوزینگ بیرینگ

سنگین(با دستگاه بورینگ)
253,645,580 مورد

بازسازی كاور پمپ و توربین

سبك
261,531,870 مورد

بازسازی كاور پمپ و توربین

سنگین
273,277,720 مورد

بازسازی اسپیسر پمپ 28699,560 مورد

بازسازی براكت پمپ 29506,100 مورد

بازسازی دفیوزر جداشونده  303,098,160 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تراشکاری و واشربری(تعمیر)
020262

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

بازسازی پروانه 31138,790 اینچ/قطر

بازسازی لبرینت 321,428,270 مورد

چیپ اتصاالت(زانویی، سه

راھی، كپ و ...)
33132,270 اینچ قطر

چیپ لوله و تیوب 34128,390 اینچ قطر

برش لوله و تیوب و ... 3564,910 اینچ قطر

سنگ زدن سطوح تخت 36383,390 مورد

تعمیر انواع یاتاقان 37761,770 اینچ قطر

تراشكاری با دستگاه فلنج

فیسر
38285,740 اینچ قطر

)Grooveبازسازی شیار (

فلنجھای فشار قوی توسط

دستگاه فلنج فیسر

39571,480 اینچ قطر

)Grooveبازسازی شیار (

فلنجھای فشار قوی توسط

دستگاه تراش

40176,780 اینچ قطر

بازسازی سیل پلیت 41271,730 اینچ قطر

) قطعاتskimپرداخت (

مختلف
42415,810 مورد

Hotانجام عملیات ھات تب 

tap(دستی)
432,385,510 اینچ قطر

Hotانجام عملیات ھات تب 

tap(دستگاه برقی یا ھوایی)
44800,910 اینچ قطر

انجام عملیات پایپ كاتر 4599,740 اینچ قطر

تعمیر چنل و فلوتینگ ھد و

بانت
46162,290 اینچ/قطر

تعمیر تیوب شیت باندل(تیوب

شیتی كه از باندل جدا نشده

باشد)

47272,970 اینچ/قطر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

فصل سوم – فلزكاری و جوشكاری

مقدمه

ھا، خم كاری، برش كاری،كاریھای فلزی" شامل كارھای فلزكاری و آھنگری طبق نقشه یا نمونه با تمام جزییات از قبیل سوراخ1- ردیف "ساخت سازه
.جوشكاری، تراشكاری و كلیه كارھایی كه در تكمیل و تحویل سازه خواھد بود

. كاری خواھد بودكاری، نصب اتصاالت، رولتراشكاری،كاری، جوشكاری، برش2- ردیف "ساخت مخزن و ظروف با ورق" شامل فلزكاری،خم
.باشدكاری میجوش, كاریكاری، سوراخ كاری، خم3- ردیف "ساخت سینی برج ھا" شامل كلیه عملیات فلزكاری،برش

.باشدكاری میكاری، گرم كاری و آھنگری و سوراخكاری، حدیدهكاری، خمشامل كارھای برش" J BOLT وU BOLT 4- ردیف "ساخت
سوراخ كاری وكاری، كاری، جوشكاری، خمبرشھا، پیاده سازی گسترش نقشه، ردیوسرھا و انواع قیف5- ردیف "ساخت انواع مخروط ناقص" شامل: اگزوزھا، 

.باشدكاری میتراش
.پذیردھای تعمیری و محاسبه وزن آن قسمت انجام می6- در ردیف "تعمیر سازه ھای فلزی" قیمت براساس قسمت

.7- ردیف "گرم كاری قطعات با گاز" جھت بیرون آوردن و جازدن كلیه قطعات انطباقی مانند پروانه و پولی و بوش می باشد
كاری،خمھا، كاریھا "شامل كارھای آھنگری جھت ساخت كلیه قطعات فلزی طبق نقشه یا نمونه با تمام جزییات از قبیل سوراخ8- ردیف " ساخت سازه

. كاری و .... خواھد بودكاری، تراشجوشكاری، برش
.گردد9- در ردیف ھای "جوشكاری طولی قطعات" واحد محاسبه براساس یك پاس جوش و عرض 1/5 سانتیمتر محاسبه می

ھای 62030312 الی 62030314 طول (متر)  و ضخامت (میلیمتر) می باشد.10- واحد ردیف 
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فلزکاری و جوشکاری (ساخت)
030162

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

ساخت سازه ھای فلزی

كیلوگرم500سبك- تا 
0121,050 کیلوگرم

ساخت سازه ھای فلزی

500سنگین- بیشتر از 

كیلوگرم

0216,820 کیلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

250با لوله ھای استاندارد- تا 

كیلوگرم

0325,610 کیلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

با لوله ھای استاندارد- بیشتر

كیلوگرم250از 

0421,330 کیلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

500(استوانه یا مكعبی)- تا 

كیلوگرم

0536,590 کیلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

(استوانه یا مكعبی)- بیشتر

كیلوگرم500از 

0630,240 کیلوگرم

ساخت كامل انواع سینی

ھای داخل برج
0730,240 کیلوگرم

ساخت آچار (ویل اسپانر

wheel spanner و (F
0814,040 کیلوگرم

رول كردن ورق ھای فوالدی

میلیمتر10تا ضخامت 
098,390 کیلوگرم

رول كردن انواع ناودانی،

…نبشی، پروفیل، لوله و 
108,390 کیلوگرم

خم كاری ورق ھای فوالدی 118,390 کیلوگرم

خم كاری لوله و تیوب 12139,940 اینچ قطر

برش كاری ورق ھای فوالدی

با قیچی
134,190 کیلوگرم

از مفتولSیا Zیا Vساخت 

ھای فلزی
1411,190 عدد

ساخت بدنه انواع صافی ھا 15167,030 اینچ قطر

ساخت سبد داخل صافی

)Basket(
16107,490 اینچ قطر

وJ boltو U boltساخت 

انكربلت و بست
1719,780 کیلوگرم

ساخت انواع مخروط ھای

ناقص
180 کیلوگرم

ساخت كویل حرارتی (بدون

شل) در ابعاد مختلف
19615,180 قطرطول

trolley trackساخت  200

ساخت تیپ فلر كامل 2191,460 کیلوگرم
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فلزکاری و جوشکاری (تعمیر)
030262

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

تعمیر سازه ھای فلزی 0121,050 کیلوگرم

عملیات رفع ترك از سطح

ظروف و مخازن و بدنه

شیرآالت و قطعات ماشین

آالت

02320,400 عمق×طول

ترک

تعمیر كامل انواع سینی ھای

داخل برج
03257,660 متر مربع

تعمیر مشعل كوره ھا و

بویلرھا
044,378,520 مورد

تعمیر دمپرھای كوره ھا و

بویلر
054,378,520 مورد

تعمیر سبد داخل صافی

)Basket(
06173,730 اینچ قطر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جوشکاری و برشکاری
030362

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

جوشكاری طولی

قطعات-كربن استیل
01238,810 مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فوالدھای آلیاژی
02418,720 مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فلزات رنگی
03649,670 مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-چدن
04944,670 مترطول

جوشكاری ترمیمی روی

سانتیمتر3×3سطوح تا 
050 مترطول

جوشكاری ترمیمی روی

سطوح-كربن استیل
067,090 سانتی متر

مربع

ساخت كامل انواع سینی

ھای داخل برج
071,475,210 متر مربع

جوشكاری ترمیمی روی

سطوح-فلزات رنگی
0814,170 سانتی متر

مربع

جوشكاری ترمیمی روی

سطوح-چدن
0915,950 سانتی متر

مربع

جوشكاری با گاز استیلن 10511,880 مترطول

جوشكاری با دستگاه نقطه

جوش
110 مورد

برشكاری ورق ھا بوسیله گاز

استیلن
123,270 ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ھا بوسیله گوژ 130 ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ھا بوسیله

پالسما
143,720 ضخا×طول

مت

گرم كاری قطعات با گاز 15209,630 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

فصل چھارم – پیش ساخت كارھای لوله كشی

مقدمه

.گرددھای این فصل اعمال میشده درون واحدھا انجام شود ضریب 1/50 به نرخساخت در داخل تجھیزات نصب 1- چنانچه عملیات پیش
.گیرد، قطر لوله فرعی مالک محاسبه قرار میT 2- در ردیف برنچ برای ساخت 

.گرددھای قطعات مایتر ضرب میباشد كه در تعداد سرجوش3- در محاسبه ھزینه ساخت مایتر مالک یك سرجوش مایتر می
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - کربن استیل M1PFMICS
040162

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4"0 011,916,2802,180,7302,607,550 سرجوش

D=5"0 022,299,5802,610,6503,117,760 سرجوش

D=6"0 032,658,7303,012,2603,592,630 سرجوش

D=8"6,147,860 043,479,6003,939,1204,694,710 سرجوش

D=10"8,347,340 054,277,5105,268,2306,300,660 سرجوش

D=12"8,615,340 064,834,2105,491,0806,555,570 سرجوش

D=14"9,915,360 075,526,8206,292,9407,523,140 سرجوش

D=16"11,212,410 086,216,6007,092,6708,489,290 سرجوش

D=18"12,512,580 096,908,6507,893,9709,457,010 سرجوش

D=20"13,810,190 107,598,2708,694,26010,423,010 سرجوش

D=24"16,407,250 118,980,67010,295,84012,356,730 سرجوش

D=26"17,706,840 129,672,94011,096,50013,323,100 سرجوش

D=28"19,006,150 1310,364,33011,897,99014,291,010 سرجوش

D=30"20,304,620 1411,054,62012,698,09015,256,820 سرجوش

D=32"21,599,780 1511,744,40013,496,70016,220,790 سرجوش

D=34"22,899,860 1612,437,01014,299,11017,189,260 سرجوش

D=36"24,197,960 1713,126,79015,098,84018,155,070 سرجوش

D=38"25,497,630 1813,820,12015,900,70019,123,690 سرجوش

D=40"26,795,740 1914,509,18016,700,43020,088,790 سرجوش

D=42"28,093,150 2015,200,75017,500,53021,054,590 سرجوش

D=44"29,393,210 2115,892,13018,302,58022,022,350 سرجوش

D=46"30,691,330 2216,583,14019,102,67022,988,870 سرجوش

D=48"31,991,700 2317,273,81019,904,88023,956,780 سرجوش

D=50"33,292,470 2417,966,09020,705,94024,924,830 سرجوش

D=52"34,585,950 2518,655,15021,503,99025,888,030 سرجوش

D=54"35,885,060 2619,347,92022,305,29026,855,040 سرجوش

D=56"37,182,450 2720,037,54023,105,02027,821,190 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
040262

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4"3,686,460 012,471,7802,592,9903,190,780 سرجوش

D=5"4,393,480 022,948,1303,090,2403,809,310 سرجوش

D=6"5,046,030 033,376,2503,537,8604,382,770 سرجوش

D=8"6,583,760 044,423,9804,632,9605,724,110 سرجوش

D=10"8,978,650 055,421,2705,676,2307,018,300 سرجوش

D=12"9,236,540 066,196,1706,494,3208,007,220 سرجوش

D=14"0 077,132,9907,480,6000 سرجوش

D=16"0 088,066,3208,464,0800 سرجوش

D=18"0 099,002,5509,449,7800 سرجوش

D=20"0 109,936,58010,433,9600 سرجوش

D=24"0 1111,806,72012,403,7200 سرجوش

D=30"0 1214,612,87015,358,2400 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد آلیاژی M1PFMIAS
040362

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4"0 012,835,7503,266,4603,936,770 سرجوش

D=5"0 023,388,3403,894,8904,688,810 سرجوش

D=6"0 033,901,8504,478,4605,384,600 سرجوش

D=8"9,388,740 045,097,8805,844,7307,024,500 سرجوش

D=10"12,882,420 056,255,8807,905,5609,531,960 سرجوش

D=12"13,216,270 067,123,3608,191,3409,859,250 سرجوش

D=14"15,261,470 078,179,9709,425,01011,357,000 سرجوش

D=16"17,305,980 089,232,98010,658,32012,855,570 سرجوش

D=18"19,348,650 0910,290,53011,891,29014,354,260 سرجوش

D=20"21,603,050 1011,343,41013,298,88016,043,410 سرجوش

D=24"25,484,240 1113,454,66015,593,08018,849,140 سرجوش

D=26"27,528,250 1214,509,88016,825,22020,346,180 سرجوش

D=28"29,575,320 1315,565,79018,060,74021,846,610 سرجوش

D=30"31,618,430 1416,621,94019,292,19023,343,780 سرجوش

D=32"33,658,090 1517,674,60020,522,97024,838,650 سرجوش

D=34"35,707,460 1618,732,38021,759,29026,340,220 سرجوش

D=36"37,750,800 1719,785,04022,992,26027,837,280 سرجوش

D=38"39,796,350 1820,842,81024,226,27029,336,190 سرجوش

D=40"41,838,880 1921,895,47025,457,61030,832,440 سرجوش

D=42"43,883,040 2022,952,20026,691,38032,330,300 سرجوش

D=44"45,929,620 2124,007,41027,926,08033,829,910 سرجوش

D=46"47,972,960 2225,062,64029,158,23035,326,960 سرجوش

D=48"50,020,960 2326,117,03030,393,87036,828,320 سرجوش

D=50"52,068,290 2427,174,57031,628,76038,327,990 سرجوش

D=52"54,106,830 2528,228,05032,858,17039,821,610 سرجوش

D=54"56,151,480 2629,285,14034,092,31041,321,010 سرجوش

D=56"58,194,820 2730,338,48035,325,27042,818,060 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استیل

M1PFNZNR01CS
041162

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 011,222,5801,337,0200 سرجوش

D=3"0 021,670,2701,827,7100 سرجوش

D=4"0 032,016,9602,236,8802,725,690 سرجوش

D=5"0 042,365,8802,598,1303,166,460 سرجوش

D=6"0 052,676,8502,942,5703,585,960 سرجوش

D=8"6,315,190 063,573,2403,931,9004,789,950 سرجوش

D=10"7,432,700 074,190,9104,611,2805,620,320 سرجوش

D=12"8,407,330 084,723,2605,195,5806,336,600 سرجوش

D=14"9,674,970 095,414,6205,968,4607,280,850 سرجوش

D=16"10,904,430 106,105,9706,716,5708,195,620 سرجوش

D=18"12,199,630 116,821,2907,508,6209,163,200 سرجوش

D=20"13,404,010 127,536,6108,247,90010,065,450 سرجوش

D=24"16,050,790 138,967,2509,863,98012,040,020 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
زنگ

M1PFNZNR01SS
041262

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"2,348,680 011,939,7102,036,9902,144,070 سرجوش

D=3"3,204,270 022,644,9902,779,3602,927,730 سرجوش

D=4"3,918,110 033,196,5903,358,2503,536,020 سرجوش

D=5"4,557,030 043,752,3603,941,3204,149,180 سرجوش

D=6"5,163,220 054,247,3804,460,8404,695,290 سرجوش

D=8"6,882,340 065,645,5705,936,0106,255,150 سرجوش

D=10"8,092,840 076,658,2806,990,7107,355,340 سرجوش

D=12"9,143,200 087,547,2507,911,1808,311,500 سرجوش

D=14"0 098,675,8809,087,4000 سرجوش

D=16"0 109,803,82010,263,6200 سرجوش

D=18"0 1110,964,64011,475,5400 سرجوش

D=20"0 1212,125,47012,686,7600 سرجوش

D=24"0 1314,447,13015,109,8900 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
آلیاژی

M1PFNZNR01AS
041362

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 011,921,9202,101,6900 سرجوش

D=3"0 022,624,5602,872,2500 سرجوش

D=4"0 033,169,3503,514,5104,288,330 سرجوش

D=5"0 043,718,2704,083,9904,983,910 سرجوش

D=6"0 054,207,4904,624,6605,643,830 سرجوش

D=8"10,006,200 065,610,7806,174,4607,532,260 سرجوش

D=10"11,792,230 076,589,0707,249,8408,849,190 سرجوش

D=12"13,359,240 087,436,2708,179,3409,990,240 سرجوش

D=14"15,383,090 098,529,8509,401,91011,485,560 سرجوش

D=16"17,347,840 109,623,42010,586,18012,934,940 سرجوش

D=18"19,413,700 1110,753,39011,837,45014,466,640 سرجوش

D=20"21,332,690 1211,883,35013,003,81015,892,050 سرجوش

D=24"25,556,710 1314,143,99015,558,04019,018,880 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZNR02CS
041462

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 011,589,2401,738,1300 سرجوش

D=3"0 022,171,3502,376,0300 سرجوش

D=4"0 032,621,9302,907,9503,543,420 سرجوش

D=5"0 043,075,8703,377,5604,115,780 سرجوش

D=6"0 053,480,1803,825,3404,661,870 سرجوش

D=8"8,210,060 064,645,3205,111,4706,227,430 سرجوش

D=10"9,662,290 075,448,1805,994,6607,306,690 سرجوش

D=12"10,930,090 086,140,2406,754,2608,237,480 سرجوش

D=14"12,577,860 097,039,0007,759,0009,465,110 سرجوش

D=16"14,175,680 107,937,7708,731,30010,654,430 سرجوش

D=18"15,859,990 118,867,6809,761,20011,911,410 سرجوش

D=20"17,425,450 129,797,60010,722,27013,085,330 سرجوش

D=24"20,865,160 1311,657,43012,823,17015,652,430 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
041562

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"3,053,350 012,521,3502,648,0202,787,290 سرجوش

D=3"4,165,270 023,438,9103,613,1703,805,630 سرجوش

D=4"5,093,540 034,155,2804,365,2404,596,890 سرجوش

D=5"5,923,780 044,877,9305,124,2805,394,420 سرجوش

D=6"6,712,250 055,521,6605,798,8106,103,950 سرجوش

D=8"8,947,610 067,339,5907,716,8108,131,830 سرجوش

D=10"10,521,120 078,655,9009,087,7209,562,220 سرجوش

D=12"11,885,540 089,811,42010,284,53010,805,220 سرجوش

D=14"0 0911,278,58011,813,9700 سرجوش

D=16"0 1012,745,03013,342,7100 سرجوش

D=18"0 1114,254,18014,918,3400 سرجوش

D=20"0 1215,763,32016,492,5800 سرجوش

D=24"0 1318,781,61019,643,1400 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZNR02AS
041662

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 012,498,7002,731,9200 سرجوش

D=3"0 023,411,7203,734,3500 سرجوش

D=4"0 034,120,3004,568,2404,917,880 سرجوش

D=5"0 044,833,6805,309,0406,478,660 سرجوش

D=6"0 055,470,0106,012,1307,337,050 سرجوش

D=8"13,007,640 067,294,2808,027,3609,791,520 سرجوش

D=10"15,329,970 078,565,6609,424,93011,504,010 سرجوش

D=12"17,367,000 089,666,87010,633,34012,986,890 سرجوش

D=14"19,998,580 0911,088,94012,222,55014,931,230 سرجوش

D=16"22,552,260 1012,510,31013,761,61016,816,400 سرجوش

D=18"25,239,130 1113,979,26015,388,61018,806,920 سرجوش

D=20"27,732,920 1215,448,92016,905,16020,660,090 سرجوش

D=24"33,223,730 1318,387,53020,225,31024,723,850 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین استیل90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01CS
042162

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 011,815,5801,985,6300 سرجوش

D=3"0 022,480,3302,714,4300 سرجوش

D=4"0 032,995,1803,321,8504,003,510 سرجوش

D=5"0 043,513,7403,858,5404,652,370 سرجوش

D=6"0 053,975,9904,370,0305,268,980 سرجوش

D=8"9,193,180 065,305,6705,839,0907,036,000 سرجوش

D=10"10,828,340 076,224,8406,849,0508,260,610 سرجوش

D=12"12,258,380 087,017,0307,718,7309,316,970 سرجوش

D=14"14,111,410 098,045,2108,867,69010,708,070 سرجوش

D=16"15,909,080 109,072,8009,980,50012,055,880 سرجوش

D=18"17,801,440 1110,136,48011,157,57013,479,980 سرجوش

D=20"19,560,200 1211,199,56012,256,49014,808,500 سرجوش

D=24"23,427,620 1313,326,67014,658,74017,715,960 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01SS
042262

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"3,435,250 012,842,9502,982,5203,136,440 سرجوش

D=3"4,686,900 023,876,1904,068,9404,280,220 سرجوش

D=4"5,728,060 034,685,2504,916,4805,171,490 سرجوش

D=5"6,664,580 045,499,1805,769,9406,067,970 سرجوش

D=6"7,551,310 056,225,8506,531,9306,867,400 سرجوش

D=8"10,059,860 068,270,6108,686,1809,143,030 سرجوش

D=10"11,838,590 079,761,48010,236,52010,759,830 سرجوش

D=12"13,384,180 0811,072,73011,593,24012,166,930 سرجوش

D=14"0 0912,733,25013,323,3700 سرجوش

D=16"0 1014,393,07015,050,3600 سرجوش

D=18"0 1116,099,41016,830,8700 سرجوش

D=20"0 1217,805,06018,608,2300 سرجوش

D=24"0 1321,218,46022,168,1900 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد آلیاژی90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01AS
042362

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 012,805,6803,066,5400 سرجوش

D=3"0 023,829,3404,191,3500 سرجوش

D=4"0 034,625,7205,128,3106,080,960 سرجوش

D=5"0 045,427,2305,959,9707,212,460 سرجوش

D=6"0 056,142,3706,750,5308,168,570 سرجوش

D=8"14,392,620 068,185,2909,007,20010,894,300 سرجوش

D=10"16,983,150 079,619,25010,583,61012,810,950 سرجوش

D=12"19,263,430 0810,862,91011,949,65014,475,770 سرجوش

D=14"22,195,260 0912,464,50013,738,75016,651,220 سرجوش

D=16"25,040,900 1014,066,44015,473,92018,759,860 سرجوش

D=18"28,030,440 1115,721,55017,305,70020,983,230 سرجوش

D=20"30,801,840 1217,375,26019,011,88023,053,460 سرجوش

D=24"36,916,960 1320,683,39022,751,93027,597,740 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZRE02CS
042462

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 012,360,1402,581,5900 سرجوش

D=3"0 023,224,6603,529,0300 سرجوش

D=4"0 033,893,6904,318,6705,206,000 سرجوش

D=5"0 044,567,5505,016,2606,048,720 سرجوش

D=6"0 055,168,8205,681,1706,850,970 سرجوش

D=8"11,951,770 066,898,0807,590,5809,147,110 سرجوش

D=10"14,076,610 078,092,3008,903,77010,737,660 سرجوش

D=12"15,936,700 089,122,13010,034,45012,112,690 سرجوش

D=14"18,344,950 0910,459,00011,528,31013,920,560 سرجوش

D=16"20,681,920 1011,794,70012,974,40015,672,670 سرجوش

D=18"23,143,210 1113,177,89014,505,26017,524,570 سرجوش

D=20"25,428,530 1214,559,57015,933,26019,250,340 سرجوش

D=24"30,456,340 1317,324,78019,056,56023,030,620 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
042562

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"4,465,480 013,695,6603,876,8604,077,300 سرجوش

D=3"6,091,400 025,039,9205,290,0305,564,640 سرجوش

D=4"7,446,800 036,090,8606,391,3506,721,920 سرجوش

D=5"8,663,260 047,148,4207,500,6707,887,910 سرجوش

D=6"9,816,710 058,093,2208,489,9008,927,160 سرجوش

D=8"13,078,100 0610,751,37011,292,18011,886,500 سرجوش

D=10"15,389,720 0712,689,89013,307,30013,986,980 سرجوش

D=12"17,399,680 0814,394,96015,071,84015,817,640 سرجوش

D=14"0 0916,552,35017,320,1800 سرجوش

D=16"0 1018,710,43019,565,7200 سرجوش

D=18"0 1120,928,33021,879,1100 سرجوش

D=20"0 1223,147,28024,191,4600 سرجوش

D=24"0 1327,584,13028,817,9100 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZRE02AS
042662

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 013,646,1903,987,2000 سرجوش

D=3"0 024,978,3505,448,5500 سرجوش

D=4"0 036,014,0606,666,2408,064,000 سرجوش

D=5"0 047,054,5307,748,2109,377,550 سرجوش

D=6"0 057,983,6608,775,68010,620,110 سرجوش

D=8"18,711,790 0610,640,77011,709,71014,163,240 سرجوش

D=10"22,078,000 0712,505,15013,759,18016,653,580 سرجوش

D=12"25,041,890 0814,121,75015,534,09018,818,810 سرجوش

D=14"28,852,980 0916,204,79017,861,14021,646,320 سرجوش

D=16"32,553,560 1018,286,44020,116,51024,387,900 سرجوش

D=18"36,440,230 1120,438,39022,497,09027,279,100 سرجوش

D=20"40,042,220 1222,587,56024,714,12029,969,180 سرجوش

D=24"47,992,520 1326,889,03029,577,30035,877,000 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

غالف لوله ھا ( کربن استیل ) M1PFJK
044162

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" 010 سرجوش

D=3" 02606,620 سرجوش

D=4" 03743,260 سرجوش

D=5" 04881,540 سرجوش

D=6" 051,008,170 سرجوش

D=8" 061,311,660 سرجوش

D=10" 071,603,370 سرجوش

D=12" 081,851,590 سرجوش

D=14" 092,144,710 سرجوش

D=16" 102,436,720 سرجوش

D=18" 112,729,650 سرجوش

D=20" 123,021,460 سرجوش

D=24" 133,606,400 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر2اسپول ھا - کربن استیل -     M1PFSFCS
045162

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 01848,290952,0900 سرجوش

D=3"0 021,167,0701,305,4200 سرجوش

D=4"0 031,437,2701,674,8902,026,920 سرجوش

D=5"0 041,711,1901,990,2602,406,330 سرجوش

D=6"0 051,963,5502,281,0702,756,340 سرجوش

D=8"4,812,200 062,560,2502,971,7903,589,510 سرجوش

D=10"5,981,430 073,135,5403,690,1304,456,510 سرجوش

D=12"6,796,480 083,595,5904,183,7205,059,210 سرجوش

D=14"7,871,890 094,148,4104,833,3405,850,440 سرجوش

D=16"8,946,120 104,697,6105,481,7906,639,300 سرجوش

D=18"10,020,740 115,249,0506,130,8307,429,950 سرجوش

D=20"11,096,120 125,798,8306,779,8608,219,400 سرجوش

D=24"13,244,950 136,900,8508,077,9309,799,850 سرجوش

D=26"14,320,700 147,453,3108,726,95010,590,110 سرجوش

D=28"15,396,920 158,003,4609,377,39011,380,520 سرجوش

D=30"16,470,340 168,554,53010,025,83012,170,570 سرجوش

D=32"17,542,260 179,104,54010,673,13012,958,280 سرجوش

D=34"18,619,190 189,656,55011,322,51013,750,080 سرجوش

D=36"19,692,600 1910,206,57011,970,96014,539,310 سرجوش

D=38"20,768,830 2010,758,58012,621,40015,330,170 سرجوش

D=40"21,843,420 2111,308,60013,269,84016,119,410 سرجوش

D=42"22,916,840 2211,860,24013,918,29016,909,090 سرجوش

D=44"23,993,400 2312,410,39014,568,49017,700,070 سرجوش

D=46"25,067,630 2412,961,46015,216,94018,490,120 سرجوش

D=48"26,143,410 2513,512,41015,866,56019,280,980 سرجوش

D=50"27,219,940 2614,064,06016,516,16020,071,940 سرجوش

D=52"28,291,870 2714,613,26017,163,45020,859,440 سرجوش

D=54"29,366,490 2815,165,51017,812,50021,649,730 سرجوش

D=56"30,439,900 2915,715,29018,460,94022,438,960 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
045262

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" 01246,340 سرجوش

1"<=D<2" 02331,310 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
045362

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"1,694,960 011,175,1301,236,4301,508,500 سرجوش

D=3"2,313,220 021,607,3101,690,2002,062,540 سرجوش

D=4"2,974,580 031,967,6602,068,6702,529,230 سرجوش

D=5"3,524,560 042,332,8802,451,3103,000,140 سرجوش

D=6"4,027,700 052,663,2102,797,6503,432,630 سرجوش

D=8"5,239,970 063,472,6103,646,7604,468,220 سرجوش

D=10"6,511,790 074,243,3604,455,8305,463,370 سرجوش

D=12"7,407,720 084,902,2905,150,9806,304,470 سرجوش

D=14"0 095,679,6905,969,4800 سرجوش

D=16"0 106,453,3506,784,9300 سرجوش

D=18"0 117,230,3707,603,0600 سرجوش

D=20"0 128,005,0608,419,5400 سرجوش

D=24"0 139,557,13010,054,5100 سرجوش

D=30"0 1411,885,23012,506,6100 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد آلیاژی M1PFSFAS
045462

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"0 011,336,5101,506,5200 سرجوش

D=3"0 021,829,3802,057,6600 سرجوش

D=4"0 032,245,0102,636,5503,205,250 سرجوش

D=5"0 042,664,8003,124,2903,795,230 سرجوش

D=6"0 063,050,3603,572,9904,338,280 سرجوش

D=8"7,640,860 073,971,1204,648,7505,642,720 سرجوش

D=10"9,499,070 084,858,0905,771,3207,007,020 سرجوش

D=12"10,822,590 095,599,5406,568,3507,979,780 سرجوش

D=14"12,559,840 106,478,0007,607,9409,248,640 سرجوش

D=16"14,297,410 117,354,0608,646,15010,517,130 سرجوش

D=18"16,032,280 128,232,8609,685,06011,785,300 سرجوش

D=20"17,858,180 139,108,59010,797,35013,135,510 سرجوش

D=24"21,245,410 1410,863,12012,802,77015,593,220 سرجوش

D=26"22,981,270 1511,742,89013,841,31016,861,020 سرجوش

D=28"24,720,590 1612,619,35014,882,28018,131,260 سرجوش

D=30"26,456,100 1713,498,43015,920,13019,398,380 سرجوش

D=32"28,189,230 1814,373,48016,956,97020,664,480 سرجوش

D=34"29,928,870 1915,252,96017,998,26021,936,060 سرجوش

D=36"31,666,450 2016,128,01019,036,47023,204,560 سرجوش

D=38"33,403,410 2117,007,49020,076,06024,473,780 سرجوش

D=40"35,139,280 2217,882,53021,114,27025,740,240 سرجوش

D=42"36,875,150 2318,761,65022,153,50027,009,750 سرجوش

D=44"38,613,780 2419,638,76023,193,78028,279,300 سرجوش

D=46"40,349,650 2520,517,19024,231,99029,546,780 سرجوش

D=48"42,089,620 2621,393,29025,272,60030,817,670 سرجوش

D=50"43,829,610 2722,273,42026,312,87032,087,890 سرجوش

D=52"45,561,730 2823,148,47027,349,02033,352,990 سرجوش

D=54"47,298,990 2924,027,26028,387,93034,622,180 سرجوش

D=56"49,034,540 3024,904,01029,426,14035,890,670 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1PFSFCL
045562

گروه کد

فصل چھارم - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=6" 011,465,1801,621,610 سرجوش

D=8" 021,923,8502,125,890 سرجوش

D=10" 032,372,9302,619,780 سرجوش

D=12" 042,754,1903,045,040 سرجوش

D=14" 053,186,6703,524,770 سرجوش

D=16" 063,614,5104,002,310 سرجوش

D=18" 074,047,5504,482,590 سرجوش

D=20" 084,475,0304,959,770 سرجوش

D=24" 095,334,7905,917,290 سرجوش

D=26" 105,767,8306,395,950 سرجوش

D=28" 116,196,4806,874,310 سرجوش

D=30" 126,626,7707,351,850 سرجوش

D=32" 137,053,4407,829,840 سرجوش

D=34" 147,487,2908,310,130 سرجوش

D=36" 157,915,1308,788,480 سرجوش

D=38" 168,347,0509,266,830 سرجوش

D=40" 178,775,7109,745,190 سرجوش

D=42" 189,207,56010,223,480 سرجوش

D=44" 199,636,59010,702,200 سرجوش

D=46" 2010,067,32011,180,190 سرجوش

D=48" 2110,495,98011,658,550 سرجوش

D=50" 2210,927,39012,138,020 سرجوش

D=52" 2311,356,05012,616,380 سرجوش

D=54" 2411,787,96013,095,540 سرجوش

D=56" 2512,215,44013,572,720 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

فصل پنجم – لوله كشی روزمینی

مقدمه

.1- برای تعمیر لوله ھای حرارتی از جنس مسی و فوالد ضد زنگ در صورتی كه طول لوله كمتر از یک متر باشد، یک متر منظور می گردد
ای كه طول مسیر بیش از 6 متر باشد شامل بخش تعویض یا احداث لوله ھای پایه فوالدیھای پایه فوالدی دنده2- رفع نشتی یا تعویض اتصاالت یا احداث لوله

.دنده ای می شود
. ھا و انجام ھر گونه اتصاالت در طول مسیر در بھای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است3- بھای ریسه كردن لوله

ھای باز و بستن فلنج ھا با اعمال ضریبكشی تا مرحله آب بندی از قیمت ردیف4- برای رفع نشتی از انواع فلنج در قطرھا و كالس ھای مختلف به وسیله آچار
.0/20 محاسبه می گردد

.، از بھای ردیف ھای كالس 600 پوند و اعمال ضریب 1/50 قابل محاسبه می باشدClass > 900 5- برای بھای باز و بستن فلنج ھای
6- برای بھای ردیف ھای باز و بستن فلنج ھای كالس 150 از سایز 50 اینچ به باال ، فلنج ھای كالس 300 از سایز 36 اینچ به باال و كالس 600 از سایز 24 اینچ

.به باال براساس شرح مربوط به تھیه قیمت ھای جدید، قیمت گذاری گردد
.با اعمال ضریب 1/30 قابل محاسبه خواھد بود(RF) ، بھای ردیف ھای فلنج معمولی(RJ) 7- در صورت استفاده از فلنج نوع رینگ جوینت
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"=<THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - کربن استیل(درون واحد)
050162

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"0 013,083,0303,460,8800 سرجوش

D=3"0 023,860,7304,357,6300 سرجوش

D=4"0 034,488,2405,194,1906,311,620 سرجوش

D=5"0 045,218,1006,041,9907,344,540 سرجوش

D=6"0 055,825,2106,744,6408,199,510 سرجوش

D=8"13,287,950 067,240,6208,390,74010,206,120 سرجوش

D=10"16,498,570 079,027,18010,506,71013,584,260 سرجوش

D=12"19,546,490 0810,689,70012,381,98015,052,820 سرجوش

D=14"22,809,450 0912,471,90014,445,26017,562,210 سرجوش

D=16"25,819,880 1014,077,94016,335,87019,863,930 سرجوش

D=18"28,833,600 1115,693,20018,231,04022,169,050 سرجوش

D=20"31,845,960 1217,300,51020,122,93024,473,220 سرجوش

D=24"37,873,190 1320,523,09023,911,15029,083,670 سرجوش

D=26"40,885,540 1422,139,62025,803,04031,387,300 سرجوش

D=28"43,901,820 1523,748,10027,698,32033,693,690 سرجوش

D=30"46,911,620 1625,363,36029,590,10035,995,420 سرجوش

D=32"49,918,760 1726,969,40031,479,32038,295,120 سرجوش

D=34"52,935,770 1828,587,10033,374,71040,603,960 سرجوش

D=36"55,947,380 1930,191,97035,266,49042,905,680 سرجوش

D=38"58,963,010 2031,809,68037,161,77045,212,070 سرجوش

D=40"61,973,450 2133,415,72039,053,55047,514,960 سرجوش

D=42"64,983,890 2235,032,25040,945,33049,816,690 سرجوش

D=44"68,003,240 2336,640,73042,841,88052,124,990 سرجوش

D=46"71,011,870 2438,254,83044,732,49054,427,880 سرجوش

D=48"74,028,140 2539,863,31046,627,77056,735,440 سرجوش

D=50"77,042,940 2641,479,84048,521,46059,039,720 سرجوش

D=52"80,049,550 2743,085,88050,410,16061,338,890 سرجوش

D=54"83,063,270 2844,701,14052,305,33063,644,540 سرجوش

D=56"86,074,870 2946,308,45054,195,94071,637,900 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)
050262

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"5,455,200 013,490,0303,598,8604,675,710 سرجوش

D=3"6,871,120 024,421,9004,569,4405,901,000 سرجوش

D=4"8,268,900 035,175,7805,355,4506,893,600 سرجوش

D=5"9,632,970 046,031,4806,242,5508,026,140 سرجوش

D=6"10,769,490 056,753,2206,992,7808,976,800 سرجوش

D=8"13,455,600 068,456,5008,766,91011,213,900 سرجوش

D=10"16,730,440 0910,500,05010,878,39013,941,010 سرجوش

D=12"19,784,610 1012,407,46012,850,80016,486,550 سرجوش

D=14"0 1114,475,45014,992,5500 سرجوش

D=16"0 1216,383,16016,974,0300 سرجوش

D=18"0 1318,299,39018,963,3000 سرجوش

D=20"0 1420,206,80020,945,2100 سرجوش

D=24"0 1524,033,45024,920,1200 سرجوش

D=30"0 1629,775,51030,883,4800 سرجوش

48



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK=<0.375"0.375"<THK<0.625"0.625"<THK<1"1"=<THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - فوالد آلیاژی(درون واحد)
050362

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"0 014,332,3704,887,9100 سرجوش

D=3"0 025,446,3106,139,8800 سرجوش

D=4"0 036,346,3307,358,8508,957,320 سرجوش

D=5"0 057,384,3108,567,73010,431,460 سرجوش

D=6"0 068,250,0009,573,21011,656,660 سرجوش

D=8"19,123,850 0710,281,28011,938,46014,546,850 سرجوش

D=10"23,707,010 0912,800,84014,832,03018,069,670 سرجوش

D=12"28,070,300 1015,147,39017,581,35021,410,530 سرجوش

D=14"32,748,520 1117,673,00020,511,37024,978,950 سرجوش

D=16"37,125,620 1219,980,49023,232,00028,299,340 سرجوش

D=18"41,505,010 1322,302,72025,953,66031,618,270 سرجوش

D=20"46,341,720 1424,611,67028,994,82035,317,780 سرجوش

D=24"54,638,730 1529,241,60034,118,24041,572,180 سرجوش

D=26"59,013,770 1631,561,55036,837,84044,888,540 سرجوش

D=28"63,400,840 1733,874,24039,565,94048,213,910 سرجوش

D=30"67,771,200 1836,195,22042,282,83051,526,830 سرجوش

D=32"72,141,430 1938,502,71044,998,05054,838,580 سرجوش

D=34"76,527,690 2040,825,16047,726,36058,162,930 سرجوش

D=36"80,902,300 2143,132,65050,445,75061,478,340 سرجوش

D=38"85,282,120 2245,456,34053,167,62064,798,730 سرجوش

D=40"89,656,730 2347,763,83055,887,00068,112,890 سرجوش

D=42"94,033,830 2450,085,02058,608,87071,433,280 سرجوش

D=44"98,418,330 2552,395,22061,333,45074,754,620 سرجوش

D=46"102,792,940 2654,714,96064,052,83078,068,780 سرجوش

D=48"107,175,030 2757,026,40066,778,45081,392,910 سرجوش

D=50"111,556,430 2859,351,34069,500,23084,712,700 سرجوش

D=52"115,924,470 2961,657,58072,215,96088,023,720 سرجوش

D=54"120,306,870 3063,979,81074,941,36091,345,670 سرجوش

D=56"124,680,960 3166,288,76077,659,49094,659,830 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - کربن استیل با پوشش داخلی سیمانی(درون واحد)
050462

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=6" 015,338,7606,009,580 سرجوش

D=8" 026,607,8907,425,710 سرجوش

D=10" 038,315,7709,347,080 سرجوش

D=12" 049,912,74011,140,040 سرجوش

D=14" 0511,558,79012,997,250 سرجوش

D=16" 0613,090,42014,741,210 سرجوش

D=18" 0714,639,10016,490,550 سرجوش

D=20" 0816,168,39018,233,350 سرجوش

D=24" 0919,245,65021,724,760 سرجوش

D=26" 1020,792,63023,470,070 سرجوش

D=28" 1122,324,26025,217,530 سرجوش

D=30" 1223,867,55026,961,480 سرجوش

D=32" 1325,391,02028,704,280 سرجوش

D=34" 1426,944,36030,453,620 سرجوش

D=36" 1528,474,83032,197,580 سرجوش

D=38" 1630,021,62033,945,040 سرجوش

D=40" 1731,552,09035,688,990 سرجوش

D=42" 1833,098,43037,431,340 سرجوش

D=44" 1934,631,23039,179,960 سرجوش

D=46" 2036,175,69040,922,750 سرجوش

D=48" 2137,706,16042,670,210 سرجوش

D=50" 2239,251,96044,417,850 سرجوش

D=52" 2340,783,59046,161,810 سرجوش

D=54" 2442,329,22047,909,270 سرجوش

D=56" 2543,857,35049,652,060 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

تعویض یا احداثرفع نشتی یا تعویض اتصاالت
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - لوله ھای پایه فوالدی دنده ای (درون واحد)
050562

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=1/2" 011,021,710202,520 مترطول

D=3/4" 021,137,700217,240 مترطول

D=1" 031,224,230231,970 مترطول

D=1,1/2" 041,426,750261,420 مترطول

D=2" 051,483,820276,150 مترطول

D>=3" 062,181,560495,220 مترطول
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - پلیمری (درون واحد)
050662

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

فایبرگالس 01533,110 اینچ قطر

یو پی وی سی 03159,080 اینچ قطر

پلی اتیلن 06274,340 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

مسی و فوالدضدزنگکربن استیل
رديف

(بھاي واحد (ريال

)(درون واحد)STEAM TRACINGلوله کشی - گرمایشی (
050762

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

تعمیر لوله ھای حرارتی (تا

یك متر)
01980,440555,650 مترطول

اضافه بھا به ردیف تعمیر لوله 

حرارتی باالتر از یک متر-به

ازاء ھر متر

50653,620388,950

53



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

class<=150150<class<=300300<class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

باز و بستن فلنج ھا(درون واحد)
050862

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D<2" 01348,450555,650555,650 سراتصال

D=2" 02431,950611,520611,520 سراتصال

D=3" 03431,950695,340695,340 سراتصال

D=4" 04612,460695,340835,030 سراتصال

D=5" 05709,770973,1601,195,110 سراتصال

D=6" 06709,770973,1601,195,110 سراتصال

D=8" 07709,7701,226,1601,478,350 سراتصال

D=10" 081,170,2802,058,0702,726,090 سراتصال

D=12" 091,170,2802,726,0904,823,560 سراتصال

D=14" 101,533,4803,901,9805,295,760 سراتصال

D=16" 112,153,7504,580,6506,410,170 سراتصال

D=18" 122,369,5706,382,0807,801,980 سراتصال

D=20" 133,317,9106,382,08010,718,810 سراتصال

D=24" 144,040,6808,081,36013,384,420 سراتصال

D=26" 154,881,40011,714,6900 سراتصال

D=28" 164,881,40011,694,0800 سراتصال

D=30" 175,797,72015,071,0300 سراتصال

D=32" 186,278,30016,467,9300 سراتصال

D=34" 196,837,07018,133,8800 سراتصال

D=36" 209,770,56023,721,4800 سراتصال

D=38" 2110,189,63000 سراتصال

D=40" 2210,748,39000 سراتصال

D=42" 2311,723,64000 سراتصال

D=44" 2412,841,16000 سراتصال

D=46" 2514,650,76000 سراتصال

D=48" 2616,330,83000 سراتصال

D=50" 27000 سراتصال

D=52" 28000 سراتصال

D=54" 29000 سراتصال

D=56" 30000 سراتصال
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"< THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی- کربن استیل(بیرون واحد)
050962

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"0 011,820,6502,104,2800 سرجوش

D=3"0 022,463,9302,841,4800 سرجوش

D=4"0 032,988,4403,586,1904,387,540 سرجوش

D=5"0 053,519,6304,218,6605,161,750 سرجوش

D=6"0 063,394,9904,798,5705,871,610 سرجوش

D=8"10,278,320 075,188,0506,219,5507,610,140 سرجوش

D=10"12,726,920 096,321,7707,687,1509,408,050 سرجوش

D=12"14,655,280 107,392,4408,869,15010,851,510 سرجوش

D=14"17,098,890 118,628,70010,348,40012,661,370 سرجوش

D=16"19,541,540 129,856,37011,826,69014,470,270 سرجوش

D=18"21,983,550 1311,090,41013,304,67016,278,210 سرجوش

D=20"24,426,840 1412,319,35014,783,29018,087,440 سرجوش

D=24"29,314,060 1514,783,29017,740,84021,706,200 سرجوش

D=26"31,757,350 1616,019,55019,219,46023,515,430 سرجوش

D=28"34,202,870 1717,248,50020,699,66025,327,190 سرجوش

D=30"36,643,290 1818,483,48022,176,37027,132,910 سرجوش

D=32"39,080,850 1919,711,16023,651,80028,938,310 سرجوش

D=34"41,526,680 2020,948,06025,131,69030,748,810 سرجوش

D=36"43,969,340 2122,175,73026,609,98032,557,710 سرجوش

D=38"46,412,940 2223,411,99028,089,23034,368,520 سرجوش

D=40"48,855,600 2324,639,66029,567,53036,177,430 سرجوش

D=42"51,297,300 2425,874,97031,044,87037,983,780 سرجوش

D=44"53,743,450 2527,103,92032,525,40039,796,510 سرجوش

D=46"56,185,150 2628,339,86034,002,74041,602,870 سرجوش

D=48"58,630,670 2729,568,81035,482,95043,414,630 سرجوش

D=50"61,075,240 2830,804,11036,962,21045,225,130 سرجوش

D=52"63,512,790 2932,031,79038,437,95047,030,210 سرجوش

D=54"65,954,170 3033,267,73039,915,61048,838,480 سرجوش

D=56"68,396,180 3134,495,72041,393,27050,646,100 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بیرون واحد)
051062

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"3,469,440 012,347,1802,464,0403,024,540 سرجوش

D=3"4,685,870 023,174,9403,333,4404,091,710 سرجوش

D=4"5,955,260 033,852,4104,045,2304,962,440 سرجوش

D=5"7,008,100 044,534,6804,761,1005,842,850 سرجوش

D=6"7,967,520 055,157,1705,413,5406,643,360 سرجوش

D=8"10,327,070 066,687,8907,019,4808,613,800 سرجوش

D=10"12,794,860 078,147,5208,552,87010,497,890 سرجوش

D=12"14,728,470 089,527,63010,001,64012,275,120 سرجوش

D=14"0 0911,120,84011,673,0000 سرجوش

D=16"0 1012,704,33013,336,1100 سرجوش

D=18"0 1114,294,62015,005,2800 سرجوش

D=20"0 1215,880,31016,670,5700 سرجوش

D=24"0 1319,055,98020,004,0100 سرجوش

D=30"0 1623,823,11025,007,7700 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"=<THK<=1
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - فوالد آلیاژی(بیرون واحد)
051162

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی

D=2"0 012,730,2403,145,9400 سرجوش

D=3"0 023,692,9804,247,7100 سرجوش

D=4"0 034,479,0105,376,1606,587,160 سرجوش

D=5"0 055,274,7106,323,8407,748,250 سرجوش

D=6"0 065,997,0807,191,9808,811,490 سرجوش

D=8"15,534,160 077,774,7309,320,77011,419,320 سرجوش

D=10"19,337,050 099,476,98011,578,98013,775,260 سرجوش

D=12"22,155,400 1011,079,68013,294,96016,288,420 سرجوش

D=14"25,849,100 1112,932,22015,511,58019,004,930 سرجوش

D=16"29,543,830 1214,773,40017,728,20021,720,400 سرجوش

D=18"33,236,070 1316,624,47019,944,08024,434,410 سرجوش

D=20"36,926,800 1418,466,38022,159,06027,148,250 سرجوش

D=24"44,315,230 1522,159,06026,592,29032,580,240 سرجوش

D=26"48,006,990 1624,010,87028,807,28035,294,070 سرجوش

D=28"51,705,250 1725,853,51031,026,69038,013,380 سرجوش

D=30"55,395,850 1827,705,61033,241,24040,726,790 سرجوش

D=32"59,081,040 1929,546,79035,452,57043,435,210 سرجوش

D=34"62,780,030 2031,398,60037,672,71046,155,240 سرجوش

D=36"66,470,630 2133,239,78039,887,26048,868,650 سرجوش

D=38"70,164,330 2235,092,31042,103,88051,585,160 سرجوش

D=40"73,854,940 2336,932,46044,318,43054,297,840 سرجوش

D=42"77,550,400 2438,784,26046,535,77057,014,050 سرجوش

D=44"81,244,960 2540,626,90048,752,82059,730,680 سرجوش

D=46"84,934,530 2642,477,98050,966,34062,442,330 سرجوش

D=48"88,630,590 2744,319,89053,185,02065,160,900 سرجوش

D=50"92,329,230 2846,173,45055,403,95067,879,420 سرجوش

D=52"96,014,290 2948,014,63057,614,85070,588,450 سرجوش

D=54"99,708,170 3049,865,71059,832,07073,304,830 سرجوش

D=56"103,397,430 3151,706,59062,046,32076,016,910 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

فصل ششم – لوله كشی زیر زمینی

مقدمه

.1- در قیمت  ھای لوله كشی زیر زمینی این فصل، ھزینه ماشین  آالت انجام عملیات تعمیرات از قبیل جرثقیل و موتور جوش منظور گردیده است

.ھا در طول مسیر در بھای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است2- بھای ریسه كردن لوله

3- برای عملیات مربوط به تعمیرات لوله ھای چدنی، به صورت ردیف ستاره دار اقدام می گردد.

58



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"=<THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-کربن استیل(درون واحد)
060162

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=2"0 012,273,2002,550,2400 سرجوش

D=3"0 023,013,5403,383,7000 سرجوش

D=4"0 033,633,6204,233,8305,096,140 سرجوش

D=5"0 044,260,2104,964,6105,980,410 سرجوش

D=6"0 055,103,8005,905,0507,073,920 سرجوش

D=8"11,899,330 066,482,8607,520,6909,030,890 سرجوش

D=10"15,968,660 077,839,2409,915,78011,961,130 سرجوش

D=12"16,687,630 088,971,81010,464,42012,607,120 سرجوش

D=14"19,576,390 0910,572,76012,312,13014,813,580 سرجوش

D=16"22,172,600 1011,904,06013,895,21016,741,320 سرجوش

D=18"24,770,050 1113,242,50015,479,41018,671,170 سرجوش

D=20"27,369,140 1214,575,07017,063,75020,601,160 سرجوش

D=24"32,568,040 1317,245,43020,233,65024,462,370 سرجوش

D=26"35,455,210 1418,846,65022,079,89026,666,970 سرجوش

D=28"38,055,160 1520,179,58023,665,34028,598,080 سرجوش

D=30"40,651,740 1621,517,65025,248,42030,526,450 سرجوش

D=32"43,243,300 1722,848,96026,829,00032,451,050 سرجوش

D=34"45,847,130 1824,188,01028,417,07034,385,780 سرجوش

D=36"48,443,710 1925,519,32030,000,16036,313,510 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

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

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)
060262

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=2"4,074,860 012,865,4802,993,7403,621,950 سرجوش

D=3"5,446,350 023,809,5703,983,0104,841,570 سرجوش

D=4"6,889,460 034,595,2904,806,6205,859,130 سرجوش

D=5"8,096,630 045,388,6605,636,4306,886,560 سرجوش

D=6"9,468,720 056,373,3006,654,5908,094,790 سرجوش

D=8"12,146,300 068,138,6408,503,02010,365,420 سرجوش

D=10"16,171,990 079,741,22010,185,75012,432,100 سرجوش

D=12"16,844,490 0811,212,59011,732,92014,322,030 سرجوش

D=14"0 0913,198,69013,805,0100 سرجوش

D=16"0 1014,912,80015,606,5700 سرجوش

D=18"0 1116,635,18017,414,9300 سرجوش

D=20"0 1218,351,84019,219,0400 سرجوش

D=24"0 1321,791,23022,831,8800 سرجوش

D=30"0 1627,213,84028,513,9200 سرجوش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
"THK<=0.375واحدسطح مقطع

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

0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<=1"THK>1"socket weld
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-فوالد آلیاژی(درون واحد)
060362

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=2"00 01000 سرجوش

D=4"00 02000 سرجوش

D=5"00 03000 سرجوش

D=6"00 04000 سرجوش

D=8"00 05000 سرجوش

D=10"00 06000 سرجوش

D=12"00 07000 سرجوش

D=14"00 08000 سرجوش

D=16"00 09000 سرجوش

D=18"00 10000 سرجوش

D=20"00 11000 سرجوش

D=24"00 12000 سرجوش

D=26"00 13000 سرجوش

D=28"00 14000 سرجوش

D=30"00 15000 سرجوش

D=32"00 16000 سرجوش

D=34"00 17000 سرجوش

D=36"00 18000 سرجوش

D=38"00 19000 سرجوش

D=40"00 20000 سرجوش

D=42"00 21000 سرجوش

D=44"00 22000 سرجوش

D=46"00 23000 سرجوش

D=48"00 24000 سرجوش

D=50"00 25000 سرجوش

D=52"00 26000 سرجوش

D=54"00 27000 سرجوش

D=56"00 28000 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(درون واحد)
060462

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=6" 055,318,3506,002,410 سرجوش

D=8" 066,786,3907,668,100 سرجوش

D=10" 078,213,2709,292,630 سرجوش

D=12" 089,498,69010,768,690 سرجوش

D=14" 0911,221,89012,697,950 سرجوش

D=16" 1012,666,53014,361,260 سرجوش

D=18" 1114,129,10016,028,490 سرجوش

D=20" 1215,573,01017,691,080 سرجوش

D=22" 1300 سرجوش

D=24" 1418,477,71021,019,110 سرجوش

D=26" 1520,200,77022,944,020 سرجوش

D=28" 1621,646,81024,610,140 سرجوش

D=30" 1723,102,66026,272,050 سرجوش

D=32" 1824,541,33027,935,000 سرجوش

D=34" 1926,009,50029,603,630 سرجوش

D=36" 2027,454,14031,265,540 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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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-گالوانیزه(درون واحد)
060562

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D<=2" 01607,360 مترطول

D=4" 020 مترطول
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-پلیمری(درون واحد)
060662

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

پلیمری 010 اینچ قطر

فایبر گالس 020 اینچ قطر

پی وی سی 030 اینچ قطر

یو پی وی سی 040 اینچ قطر

پی پی 050 اینچ قطر

كامپوزیت 060 اینچ قطر

پلی اتیلن 070 اینچ قطر
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"=<THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-کربن استیل(بیرون واحد)
060762

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=2"0 011,895,4002,155,5000 سرجوش

D=3"0 022,511,5402,858,8900 سرجوش

D=4"0 033,015,1903,587,4204,374,800 سرجوش

D=5"0 053,523,7104,194,7805,120,100 سرجوش

D=6"0 064,055,7004,820,0305,873,640 سرجوش

D=8"10,252,370 075,193,4706,183,3407,546,010 سرجوش

D=10"13,955,330 096,280,0908,293,46010,153,830 سرجوش

D=12"14,516,280 107,306,6208,724,02010,662,210 سرجوش

D=14"17,024,340 118,609,14010,259,06012,525,100 سرجوش

D=16"19,404,220 129,786,22011,676,47014,263,410 سرجوش

D=18"21,781,590 1310,969,86013,093,73016,001,570 سرجوش

D=20"24,162,870 1412,149,31014,512,39017,742,250 سرجوش

D=24"28,922,640 1514,512,39017,348,31021,219,980 سرجوش

D=26"31,414,950 1615,799,24018,867,82023,065,380 سرجوش

D=28"33,797,070 1716,978,69020,287,45024,807,040 سرجوش

D=30"36,174,720 1818,162,32021,703,74026,544,230 سرجوش

D=32"38,548,470 1919,340,52023,118,63028,279,400 سرجوش

D=34"40,931,970 2020,525,40024,538,41030,020,080 سرجوش

D=36"43,310,740 2121,702,48025,955,81031,759,500 سرجوش

D=38"45,691,740 2222,887,37027,374,33033,498,920 سرجوش

D=40"48,070,510 2324,065,57028,791,73035,237,230 سرجوش

D=42"50,449,270 2425,250,45030,209,14036,975,540 سرجوش

D=44"52,832,780 2526,429,91031,628,91038,717,960 سرجوش

D=46"55,209,320 2627,613,54033,045,20040,455,150 سرجوش

D=48"57,591,430 2728,792,99034,464,83042,195,690 سرجوش

D=50"59,973,480 2829,977,88035,883,63043,936,020 سرجوش

D=52"62,347,850 2931,156,07037,298,53045,672,300 سرجوش

D=54"64,726,340 3032,339,70038,715,79047,409,850 سرجوش

D=56"67,105,110 3133,519,16040,133,20049,148,150 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بیرون واحد)
060862

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=2"3,600,200 012,515,9702,644,5103,173,120 سرجوش

D=3"4,809,140 023,350,1703,524,0004,237,860 سرجوش

D=4"6,100,030 034,032,5004,244,3105,109,040 سرجوش

D=5"7,154,720 044,721,0504,969,3805,989,690 سرجوش

D=6"8,181,880 055,417,0705,698,9906,858,240 سرجوش

D=8"10,542,430 066,960,5307,325,7208,828,330 سرجوش

D=10"14,394,460 078,432,7308,878,26010,710,830 سرجوش

D=12"14,940,100 089,823,62010,345,11012,487,760 سرجوش

D=14"0 0911,546,05012,153,7200 سرجوش

D=16"0 1013,141,86013,837,1700 سرجوش

D=18"0 1114,744,85015,526,3400 سرجوش

D=20"0 1216,343,57017,212,7200 سرجوش

D=24"0 1319,545,29020,588,2600 سرجوش

D=30"0 1624,452,71025,755,6900 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(بیرون واحد)
061062

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=6" 014,678,7605,362,820 سرجوش

D=8" 026,035,2506,916,960 سرجوش

D=10" 037,350,9508,430,310 سرجوش

D=12" 048,605,1109,875,110 سرجوش

D=14" 0510,128,45011,604,500 سرجوش

D=16" 0611,518,58013,213,310 سرجوش

D=18" 0712,926,65014,826,040 سرجوش

D=20" 0814,316,78016,434,850 سرجوش

D=24" 0917,112,47019,653,870 سرجوش

D=26" 1018,621,10021,364,350 سرجوش

D=28" 1120,012,63022,975,960 سرجوش

D=30" 1221,413,98024,583,370 سرجوش

D=32" 1322,798,51026,192,180 سرجوش

D=34" 1424,212,18027,806,300 سرجوش

D=36" 1525,602,32029,413,710 سرجوش

D=38" 1627,007,87031,025,330 سرجوش

D=40" 1728,398,01032,634,140 سرجوش

D=42" 1829,806,07034,241,250 سرجوش

D=44" 1931,196,21035,852,870 سرجوش

D=46" 2032,600,36037,461,680 سرجوش

D=48" 2133,991,90039,073,290 سرجوش

D=50" 2235,395,76040,683,210 سرجوش

D=52" 2336,787,30042,292,020 سرجوش

D=54" 2438,191,45043,903,640 سرجوش

D=56" 2539,581,59045,511,050 سرجوش
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی-پلیمری(بیرون واحد)
061262

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی

D=4" 011,086,430 اینچ قطر

D=5" 021,357,860 اینچ قطر

D=6" 031,629,300 اینچ قطر

D=8" 042,172,160 اینچ قطر

D=10" 052,715,730 اینچ قطر

D=12" 063,258,590 اینچ قطر

D=14" 073,801,460 اینچ قطر

D=16" 084,345,020 اینچ قطر

D=20" 095,431,460 اینچ قطر

D=24" 106,517,180 اینچ قطر

D=28" 127,603,620 اینچ قطر

D=30" 308,146,480 اینچ قطر
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی

فصل ھفتم – عملیات تكمیلی لوله كشی

گردد و برای لوپ ھای باالتر به شرح زیر قابل احتسابھای زیر 100 اینچ متر ھمان 100 اینچ متر لحاظ می1–انجام عملیات ھیدرو استاتیك تست برای لوپ
می باشد:

1-1 لوله ھای باالتر از 100 اینچ متر تا 1000 اینچ متر ضریب 1
2-1 لوله ھای باالتر از 1000 اینچ متر تا 2000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/60 
3-1 لوله ھای باالتر از 2000 اینچ متر تا 3000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/40 

4-1  لوله ھای باالتر از 3000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/20 
.به روش الكتریكی می باشد و واحد آن اینج قطر در نظر گرفته شدPWHT 2–منظور از تنش زدایی جوشكاری

3–تامین آب برای انجام عملیات ھیدرو استاتیك تست به عھده كارفرما می باشد.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

1
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات
070162

گروه کد

فصل ھفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی

آزمایش شناخت

P.M.Iمصالح-
010 عدد

آزمایش پرتونگاری 02347,410 اینچ قطر

تنش زدایی جوشكاری-

PWHT
03401,390 اینچ قطر

آزمایش ھیدرواستاتیك 0441,170 اینچ متر

آزمایش با ھوای

"D<2فشرده
0543,400 اینچ متر

آزمایش با ھوای

"D=>2فشرده
0623,170 اینچ متر

آزمایش صفحات تقویتی با

ھوای فشرده 
071,357,010 عدد

وکیوم تست درز جوشھای

ورقھا
08288,120 متر طول

جوش

تست به وسیله گازوئیل

(پانتون تست)
09127,830 متر طول

جوش

تست کف مخازن با ھوای

فشرده 
10105,090 متر مربع

تست ھیدرو استاتیک مخازن 1115,300 متر مکعب
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھشتم - فعالیت ھای عمومی

ھای عمومیفصل ھشتم - فعالیت

مقدمه

.1– واحد ردیف " بازكردن یا بستن دریچه ھای ورودی فلنجی غیر دایره"، متر طول می باشد و طول محیط دریچه مورد محاسبه قرار می گیرد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھشتم - فعالیت ھای عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای عمومی
080162

گروه کد

فصل ھشتم - فعالیت ھای عمومی

نصب مسدود كننده ھا روی

ورودی ھا و خروجی ھا
01139,380 اینچ قطر

برداشتن مسدود كنندھا 02167,250 اینچ قطر

بازكردن یا بستن دریچه ھای

ورودی فلنجی
031,032,150 عدد

بازكردن یا بستن دریچه ھای

ورودی فلنجی غیردایره
04338,450 متر طول

برشكاری و جمع آوری لوله به

روش گرم
0545,790 اینچ متر

برشكاری لوله به روش سرد 06145,590 اینچ قطر

برشكاری گرم اتصاالت جھت

احیاء
0742,270 اینچ قطر
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم - برج ھا

ھافصل نھم – برج

مقدمه

.ھای متصل به آنھا در نظر گرفته خواھد شدھا، نازلھای تعمیراتی برج1–محدوده فعالیت
2–در مورد ردیف برشكاری و جداسازی سینی ھای جوشی، میزان بر اساس طول برشكاری می باشد كه طبق نظر كارفرما یا مھندس مشاور انجام می

.شود
.می باشد(Monel) 3–ردیف برشكاری و جداسازی سینی ھای جوشی شامل سینی ھای با جنس كربن استیل، فوالد آلیاژی، فوالد ضدزنگ و مونل

.4–ردیف برشكاری و جداسازی سینی ھای جوشی شامل تمامی ضخامت ھا می باشد
.20 محاسبه می شود/از فصل ھای لوله كشی و عملیات كارگاھی با احتساب ضریب off take1 ، لولهRodbar ،Down pipe 5–ھزینه برش و جوشكاری

)،Riserباشند كه عبارتند از : رایزر     (یكسری از متعلقات نصب شده بر روی آنھا میھای جوشی شامل6–ردیف برشكاری و جدا سازی سینی
.Chimeny Tray,…) و Down commer) ، دان كامر(Rodbarرادبار(

عبارت است از7A–در ردیف "باز كردن و بیرون آوردن و داخل بردن و بستن سینی ھا"، ھر قطعه با مساحت ھای مختلف به شرح زیر محاسبه  می گردد (
مساحت قطعه مورد نظر ) :

0           1 عدد >A>متر مربع  0/5 = 
0/5            2 عدد >A>متر مربع 1 = 
1               3 عدد >A>متر مربع 2 = 

عبارت است از مساحت قطعه موردAھا " واحد این ردیف عدد می باشد و به شرح زیر محاسبه  می گردد (8–  در ردیف " پایین آوردن یا باال بردن سینی
نظر ) :

1 عددA<   0>مترمربع    0/5 =
2 عددA< 0/5>مترمربع    1 =

1           3عدد>A>مترمربع      2 =
9–در ردیف "باال بردن و پایین آوردن سینی ھا" ھزینه تامین ایروینچ با كارفرما می باشد.

می باشد.”روكش كاری با جوش روی ھم فلزی”IPSالینرھا " طبق استاندارد –ھا تعمیر بدنه برج”10–منظور از الینرھا در ردیف
گردد.، برای مجموع قطعات زیر ده كیلوگرم، ده كیلوگرم محاسبه می”ھاھا – تعمیر و تعویض نگھدارنده سینی11–ردیف "تعمیر بدنه برج

به دلیل تنوع و خاص بودن برحسب مورد توسط ھر پاالیشگاه، براساس شرایط خاص ھر” 12Overlay Patch" ”Insert Patch–تعمیر بدنه برج ھا به صورت 
گردد.برج قیمت گذاری و محاسبه می

باشد و در قیمتھا بر عھده كارفرما میھا شامل ماشین بكس و دستگاه ھیدرولیكی بازكردن پیچھای مورد نیاز برای بازكردن و بستن فلنج13–دستگاه
ھا در نظر گرفته نشده است.ردیف
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم - برج ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا
090162

گروه کد

فصل نھم - برج ھا

بازكردن و بستن سینی

مركزی - پیچ و مھره
01977,420 عدد

برشكاری و جداسازی سینی

جوشی و متعلقات
02837,230 مترطول

بازكردن و بیرون آوردن و

داخل بردن و بستن سینی ھا

( بر روی پلت فرم)

033,017,810 عدد

پائین آوردن یا باال بردن

سینی ھا
05862,860 عدد

تعمیر سینی ھا و متعلقات -

برشكاری و جوشكاری
06433,170 سانتیمتر

تعمیر سینی ھا- تعمیر یا

تعویض ولو تری ھا
0754,150 عدد

bubble capتعمیر سینی ھا-  08472,340 عدد

تعمیر سینی ھا- تسطیح و

صافكاری
092,225,140 عدد

تعمیر بدنه برج ھا- الینرھا 102,609,100 دسیمتر

مربع

Claddتعمیر بدنه برج ھا-  11116,300 سانتیمتر

تعمیر بدنه برج ھا- بریدن و

جمع آوری نگھدارنده سینی

ھا

1276,510 کیلوگرم

تعمیر بدنه برج ھا- نصب

نگھدارنده سینی ھا
13116,300 کیلوگرم

بازكردن مش ھا و حمل به

پایین برج - انتقال مش ھا به

باالی برج و بستن

147,779,050 متر مکعب

ھاTapingجت زدن  150 عدد

Hold rodباز كردن و بستن 

system
16166,550 مترطول

Hold downباز كردن و بستن 

grid
17333,090 متر مربع

باز كردن و بستن اسپری نازل 18166,550 عدد

باز كردن و بستن شبكه لوله

ای - اسپری نازل
19226,100 اینچ متر

V.N.D distributerمونتاژ و -

دمونتاژ و تراز كردن
200 متر مربع

T.N.T distributerمونتاژ و -

دمونتاژ و تراز كردن
210 متر مربع

,pallتخلیه و بارگیری  (

ruching, intalox(... ,

Random packing

2210,840,890 متر مکعب

Distributer Nozzleتست  230 مورد

تخلیه، چیدن و بارگیری

پكینگ ھا
2421,377,780 متر مکعب

تخلیه و بارگیری سیلیكاژل 255,230 کیلوگرم

)soapتست ( 26521,230 متر مکعب

Davitتعمیر و روانكاری  2712,069,150 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم - برج ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا
090162

گروه کد

فصل نھم - برج ھا

تست الینرھا 28175,150 متر مربع

ترمیم خط جوش ھای معیوب

داخل و خارج راكتور
290

تمیزكاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جھت بازرسی فنی

300
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - رآکتورھا

فصل دھم – رآکتورھا

مقدمه

1–برای محاسبه ھزینه نصب یا بازكردن اتصاالت (فلنج ھا، مسدودكننده، آداپتور، اتصاالت رزوه ای، اتصاالت ابزار دقیق و دامپینگ نازل ھا ...) از فصل عمومی
.استفاده می گردد

2–در بھای ردیف  "بستن اسكالوپ ھا " عملیات جا زدن، تنظیم، پكینگ گذاری و بستن كمربندھا لحاظ شده است.
3–در ردیف "بستن اسكالوپ ھا " ارتفاع اسكالوپ ھا 8 متر در نظر گرفته شده است و برای ارتفاع باالی 8 متر ضریب 1/40 در بھای واحد اعمال می گردد.

4–در ردیف ھای غربال كاتالیست و سرامیك، تامین دستگاه غربال كننده به عھده كارفرما می باشد و بھای آن در آنالیزھا منظور نشده است.
5–غربال كاتالیست و سرامیك به صورت ماشینی آنالیز و بھای آن محاسبه گردیده است. انجام عملیات غربال به صورت دستی با اعمال ضریب 2/5 در بھای

ردیف "غربال كاتالیست و سرامیك به صورت ماشینی" محاسبه می گردد.

6–در ردیف تعمیر بسكت، ھزینه تعمیر پخش كننده نیز لحاظ گردیده است.
تعمیر بدنه رآكتور" استفاده خواھد شد.–از ردیف "الینرھا 7Cat. Cracker–جھت محاسبه عملیات تعمیر و ترمیم الینر اطراف دروازه ھای رآكتور 
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم - رآکتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

Cat. ReformerCat. CrackerIsomax
رديف

(بھاي واحد (ريال

رآکتورھا
100162

گروه کد

فصل دھم - رآکتورھا

تخلیه سرامیك و كاتالیست از

پایین (نازلھای خروجی)
011,933,1301,933,1301,933,130 تن

تخلیه سرامیك و كاتالیست از

باال (دستی)
0219,787,91019,787,91019,787,910 تن

بارگیری سرامیك 0310,993,280010,993,280 تن

SOCKبارگیری كاتالیست (

LOADING(
042,067,74004,195,960 تن

DENSEبارگیری كاتالیست (

LOADING(
0518,001,780018,001,780 تن

&Bendبازكردن و بستن 

Reducerورودی
0670,764,210070,764,210 عدد

Bendبازكردن و بستن 

خروجی
0747,176,140023,588,070 عدد

بازكردن و بستن سینی 082,114,31004,228,620 قطعه

بازكردن و بستن خنك كننده

Quenchھای ھیدروژن (

distributer(

090024,526,350 مورد

بازكردن و بستن اسكالوپ ھا 101,385,77000 عدد

بیرون كشیدن و جازدن

بسكت ورودی (پخش كننده)
111,728,70001,728,700 عدد

بیرون كشیدن و جازدن

بسكت جداكننده در راكتور

یونیفاینر

12534,90000 عدد

بازكردن و بستن و سیل كردن

سنترپایپ
135,984,56000 عدد

بازكردن و بستن صافی

خروجی
146,238,93000 عدد

تعمیر بدنه راكتور- الینرھا 152,609,1002,609,1002,609,100 دسیمتر

مربع

Claddتعمیر بدنه راكتور-  16116,300116,3001,163,000 سانتیمتر

تعمیر اسكالوپ 177,76000 سانتی متر

مربع

تعمیر خنك كننده ھای

Quenchھیدروژن (

distributer(

18000

تعمیر سینی 19000

)BASCKETتعمیر پخش كننده( 20000

تعمیر صافی خروجی 21000

باز یا بستن عایق ھا 22000

غربال كاتالیست ھا و

سرامیكھا
232,004,92002,004,920 تن

تست 24000

تمیزكاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جھت بازرسی فنی

25672,760672,760672,760 مترطول

خنثی سازی سطوح داخلی

راكتور
2600478,020 متر مکعب
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - مبدل ھا

ھافصل یازدھم – مبدل

مقدمه

–1Retubeھا از ھدرباكس، اصالح ھدرباكس وھای تیوبھا و جداكردن ھدرباكس از باندل، مته كاری، خارج نمودن پوكهكردن كولر ھوایی شامل: بریدن تیوب
ھا و تست اولیه در كارگاهھا، بستن پالگھای جدید و اكسپندكردن تیوبھا و احیای جای واشر، جا زدن تیوب، قالویز زدن محل پالک(Serration) ھااحیا سریشن

.باشدمی
–2Retubeسازی تیوب شیب و احیایھا از تیوب شیت، آمادهھا وجداكردن تیوب شیت، مته كاری، خارج نمودن پوكهھا شامل: بریدن تیوبكردن مبدل

ھا، اكسپندكردن و نصبھا، اسپیسرھا و تایرادھا، فیكس كردن تیوب شیت و جا زدن تیوبھا، اصالح بافلھای بریده شده از بافلھا، خارج نمودن تیوبسریشن
.باشدھا میدر صورت نیاز سیلولد كردن تیوبھا نسبت به سطح تیوب شیت، گیر، تنظیم ارتفاع تیوبصفحات ضربه

:باشدھای زیر می3–این فصل شامل مبدل
AES (Floating type) {Straight tube}

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

باشد.ھای جوشی برای بیرون كشیدن تیوب» شامل سنگ زدن دو سمت تیوب می4–ردیف «سنگ زدن تیوب
5–"عملیات جازدن و جوشكاری تیوب ھا" برای دو سمت تیوب خواھد بود.

ھا استفاده خواھد شد.ھای زیر فصل برجھای "الینینگ" و "كلدینگ" از ردیف6–برای ردیف
باشد.7–عملیات پالگ كردن شامل عمیلیات تمیزكاری تریدھا و نشیمن گاه نیز می

8–بھای پمپ مخصوص تزریق "سودااش" و اتصاالت مربوط، در قیمت ردیف خنثی سازی لحاظ نشده است.
ھای این فصل منظور نگردیده است." در ردیفRetubeھای مورد نیاز برای انجام عملیات "9– ھزینه تامین دستگاه

) لحاظ شده است.10Channel–ھزینه عملیات تراز نمودن تیوب باندل در بھای بستن چنل (
گردد.ھا در صورت انجام عملیات برای مبدل ھای دارای كمتر از 10 تیوب ، 10 تیوب محاسبه میتیوب11Expand–در ردیف 
)، ھزینه آن جداگانه از ردیف مربوط به آن محاسبه می گردد. Bonet) در صورت بستن بانت (TestShell) و شل تست(Tube Testھای تست تیوب (12–در ردیف

گردد.)، بھای ردیف فوق با اعمال ضریب 1/20 محاسبه می13Shell–در صورت انجام عملیات تیوب تست در خارج از پوسته (
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - مبدل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
اینچ12تا واحدسطح مقطع

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

12 24اینچ24تا  36اینچ36تا  48اینچ48تا  اینچ60تا 
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا
110162

گروه کد

فصل یازدھم - مبدل ھا

مسدود نمودن مسیرھای

)Blankورودی و خروجی (
00 01000 مورد

فرآیند خنثی سازی (

مبدلھایی كه تیوب آنھا از

")Austenitic Steelجنس " 

00 02000 مورد

Channelباز نمودن چنل كاور (

Cover(
1,581,6901,637,510 031,228,1301,488,6501,525,860 مورد

Bonnet(2,065,5002,121,320باز نمودن بانت ( 041,860,8101,953,8502,009,670 مورد

Channel(2,065,5002,121,320باز نمودن چانل ( 051,860,8101,953,8502,009,670 مورد

باز نمودن فلوتینگ ھد

)Floating head(
2,065,5002,121,320 061,860,8101,953,8502,009,670 مورد

) وShellتمیز كاری پوسته (

كلیه متعلقات
00 07000 مورد

شن پاشی و رنگ آمیزی و

كلیه متعلقات
00 08000 مورد

) وكلیهShellتعمیرات پوسته (

متعلقات
00 09000 مورد

bundle(1,755,8801,803,330بیرون كشیدن باندل ( 101,581,8701,660,9601,708,420 مورد

تمیز نمودن بیرون وداخل

تیوب باندل بوسیله ماشین

جت.

00 11000 مورد

تمیز نمودن پوسته و متعلقات

به وسیله ماشین جت.
00 12000 مورد

رسوب زدایی درون تیوبھا

بوسیله ابزار مكانیكی
00 13000 عدد

بیرون كشیدن تیوبھای نمونه

(واحد عدد)
746,130746,130 14746,130746,130746,130 عدد

339,150339,150جا زدن تیوبھای نمونه 15339,150339,150339,150 عدد

Sectionزدن تیوپ (واحد

عدد)
196,530196,530 16196,530196,530196,530 عدد

Retube144,290144,290كردن تیوب ھا 17144,290144,290144,290 عدد

1,755,8801,803,330جا زدن تیوب باندل 181,581,8701,660,9601,708,420 مورد

Channel(4,286,1704,362,420بستن چنل ( 193,915,0404,133,6904,209,930 مورد

3,440,6003,516,840بستن وباز كردن تست رینگ 203,131,5303,288,1103,364,350 مورد

Shell2,564,2902,761,550تست 211,972,5302,169,7902,367,040 مورد

Expand(121,460121,460اكسپند تیوب ھا ( 22121,460121,460121,460 عدد

26,13026,130پالك كردن تیوب ھای معیوب 2326,13026,13026,130 عدد

بیرون كشیدن پالگ ھای

معیوب
52,27052,270 2452,27052,27052,270 عدد

Anodeتعویض آند فداشونده (

(
61,95061,950 2561,95061,95061,950 عدد

Floatingبستن فلوتینگ ھد (

head(
3,163,3803,256,420 262,791,2102,977,3003,070,340 مورد

Channelبستن چنل كاور(

Cover(
1,972,4602,046,890 271,488,6501,860,8101,916,630 مورد

3,347,7103,605,230تیوب تست 282,575,1602,832,6803,090,190 مورد

Bonnet(2,065,5002,121,320بستن بانت ( 291,860,8101,953,8502,009,670 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - مبدل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
اینچ12تا واحدسطح مقطع

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

12 24اینچ24تا  36اینچ36تا  48اینچ48تا  اینچ60تا 
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا
110162

گروه کد

فصل یازدھم - مبدل ھا

Bottle2,575,1602,575,160تست 302,575,1602,575,1602,575,160 مورد

combined5,150,3205,150,320تست 315,150,3205,150,3205,150,320 مورد

بازكردن مسیرھای بسته (

De Blank(
00 32000 مورد

تست تحت خالء(جھت

Surfaceمبدلھای 

condenser(

00 33000 مورد

" وJoint Expansionنصب "

قفل كردن آن جھت تست و

آزاد نمودن آن پس از عملی

8,951,4808,951,480 348,951,4808,951,4808,951,480 مورد

سنگ زدن محل جوش تیوبھا

به تیوب شیت در مبدلھا جھت

بیرون آوردن فیکس تیوبھا

746,130746,130 35746,130746,130746,130 عدد

جازدن و جوشكاری تیوبھا به

تیوب شیت
800,560800,560 36800,560800,560800,560 عدد

باز كردن پیچ و مھره ھای

متصل كننده تیوب باندل به

پوسته در مبدلھای فشار باال

00 37000 مورد

اعمال پوشش داخلی

)Lining(
00 38000 متر مربع

عملیات سنگ زنی و

دارCladجوشكاری متعلقات 
00 39000 مورد

باز كردن پلیتھا و جدا نمودن

واشرھای مربوطه در

Plate Typeمبدلھای 

00 40000 عدد

بستن پلیتھا به انضمام

واشرھای مربوطه در

Plate Typeمبدلھای 

00 41000 عدد

باز نمودن اتصاالت و بیرون

كشیدن باندل مبدلھای

double pipe

00 423,676,43000 عدد

بستن اتصاالت و جازدن باندل

double pipeمبدلھای 
00 434,952,38000 عدد

اصالح و ترمیم بافل ،تایراد

(tube sheetوتیوب شیت ، tie

rod ،baffle(

1,248,3901,248,390 441,248,3901,248,3901,248,390 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - مبدل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کولرھای ھوایی
110262

گروه کد

فصل یازدھم - مبدل ھا

مسدود كردن مسیر ھای

ورودی و خروجی  و باز كردن

De blank/Blankمجدد آنھا(

011,228,130 مورد

خنثی سازی تیوبھای از جنس

فوالد ضد زنگ آستنیتی با

محلول كربنات دو سود

020 مورد

باز كردن ترمو ولھا و سایر

تجھیزات ابزار دقیق
030 عدد

بازكردن و بستن

)Plugsپالگھا(
04218,700 عدد

تمیز نمودن داخل تیوبھا 050 مورد

انجام وایر برس تیوبھا 060 عدد

بیرون كشیدن تیوبھای نمونه 071,781,540 عدد

پالگ كردن تیوب 0875,450 عدد

ترمیم محل نصب پالگ

(قالویزكاری وخزینه كاری)
09167,190 مورد

باز كردن و بستن كاور ھدر

باكس (در كولرھای ھوایی

نوع كاور دار)

117,976,540 عدد

باز كردن و بستن ورقھای

بادگیر
130 عدد

باز كردن و بستن كركره ھای

)Louverروی فن(
14991,660 عدد

تنظیم و روانكاری كركره ھای

)Louverروی فن(
15223,140 عدد

باز كردن ونصب باندل در محل

) و قفلStructureاستراكچر(

كردن وباز نمودن

160 عدد

)Re tubeتعویض تیوبھا ( 17185,920 عدد

آزمایش ھیدرواستاتیك فین

تیوبھا
183,395,590 دستگاه

جوشکاری پالگھای معیوب 19479,510 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - مخازن

فصل دوازدھم – مخازن

مقدمه

.1–ردیف باز و بسته كردن اتصاالت شامل شیرھای اطمینان، خالء شكن ھا، ونت ھا، میكسرھا، ادوات اطفاحریق، گیج گالس، ترموول و ترموكوپل می باشد
2–برای محاسبه انجام عملیات تخلیه شن زیر ورق كف مخازن از ردیف ھای فھرست بھای عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می

گردد.
كف مخازن" از فصول فعالیت ھای كارگاھی این فھرست بھا استفاده می گردد.3Sump–برای ردیف "ساخت و تعمیر 

4–منظور از ردیف "باز كردن و بستن دریچه ھای مربوط به مخازن سقف ثابت"، دریچه ھای غیرفلنجی می باشد، برای دریچه ھای فلنجی از فصل لوله كشی و
زیر فصل باز و بستن فلنج ھا استفاده خواھد شد.

5–منظور از ردیف «تعویض ورق سقف شناور» ورق باالیی سقف می باشد. انجام عملیات تعویض برای ورق ھای پانتون و سقف زیرین با اعمال ضریب 1/20 به
بھای ردیف فوق انجام می شود. 

6–فعالیت ھای تعویض ورق، مساحت ھای 2 متر مربع و باالتر از آن ورق را شامل می گردد، سطوح كمتر از این مقدار به عنوان فعالیت  تعمیر ورق منظور خواھد
شد.

فلزی مفصلی " شامل روانكاری، رفع گرفتگی ،صافكاری پین یا صفحه در محل می باشد. چنانچه نیاز به بازكردن مفصل فلنج باشد ،–7Roof Drain–تعمیر" 
ھزینه باز و بستن از زیر فصل فلنج ھا پرداخت می گردد.

8–برای ردیف " سیستم حفاظت كاتدی و برق گیرھای مخزن" از بھای ردیف ھای فصل ارت و برق گیر استفاده می شود.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم - مخازن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن
120162

گروه کد

فصل دوازدھم - مخازن

قراردادن پایه ھای مخازن

سقف شناور در حالت

تعمیراتی

01203,880 مورد

نصب و برداشتن مسدودكننده

ھا روی ورودی ھا و خروجی

ھا

020 مورد

بازكردن و بستن دریچه ھای

روی سقف مخازن ثابت
031,204,570 مورد

بازكردن و بستن كلیه اتصاالت 040 مورد

نصب و برداشتن دمنده ھا 05496,880 مورد

بریدن، تمیزكاری و نصب و

جوشكاری ورق نمونه
061,325,340 عدد

تعویض ورق كف 0721,850 کیلوگرم

تعویض ورق انوالر 0843,700 کیلوگرم

Curve angleتعویض   09835,520 متر

تعویض ورق دیواره 1041,920 کیلوگرم

تعویض ورق سقف ثابت 1122,300 کیلوگرم

تعویض ورق سقف شناور 1230,970 کیلوگرم

تعمیر سازه سقف ثابت 1329,940 کیلوگرم

تعویض آب بند مخازن سقف

شناور
140 مترطول

- انعطافRoof Drainتعویض 

پذیر
15471,760 مترطول

-Roof Drainتعمیر مفصل 

فلزی مفصلی
16819,490 مورد

سیستم اطفا حریق 170 مورد

تعمیر و بازسازی كویل مخزن 180 مترطول

سیستم حفاظت كاتدی و برق

گیرھای مخزن
190 مورد

تست ھای مورد نیاز مخزن 200 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - کوره ھا

ھافصل سیزدھم – کوره

مقدمه

.باشدھاى كوره جھت بازرسى شامل: وایر برس، سنگ زنى، سند بالست و تمیزكارى سطح تیوب ھا مىسازى تیوب1–ردیف آماده
باشد.كردن تیوب ھاى كوره براى دو نمونه ھدردار و داراى زانوى برگشتى قابل استفاده مىre tube ھاى مربوط به2–ردیف

" از فصول كرافت استفاده مى گردد.Refractoryبرنر كوره از ردیف ھاى فصل فعالیت ھاى كارگاھى و براى "تعمیر Box–براى تعمیر (فلزكارى) 3

4–در ردیف "تعویض ورق بدنه ، كانال ھا و دودكش كوره ھا" در صورت پیچ و مھره اى بودن، از بھاى این ردیف و در غیر اینصورت از ردیف ھاى برشكارى و
ھاى كارگاھى استفاده مى شود.جوشكارى با ضریب 1/50 ، فعالیت

ھای فصل برقھای محرک از ردیف5–بھاى ردیف "تعمیر، روانكارى و تنظیم مجموعه دمپر" براى تعمیر تمامى اجزا بجز قسمت محرک می باشد و برای قسمت
و دوار استفاده شود.

.شودھای زیر فصل تعمیرات شیراالت استفاده می"تعمیر گیوتین ولو" از ردیف6–برای
" پرداخت مى گردد.Half tube hangerدو برابر بھاى  ردیف "باز و بستن 7tube hanger–براى 

8–در ردیف "رول كردن كردن تیوب ھاى كوره" ، دستگاه تیوب اكسپندر به عھده كارفرما مى باشد و در آنالیز ردیف لحاظ نشده است.
9–براى عملیات "تنش زدایى محل جوش تیوب ھا" از زیرفصل آزمایشات كارھاى لوله كشى استفاده مى گردد.

10–ردیف "تمیزكارى و رفع گرفتگى مسیرھاى گاز به وسیله ھوا" براى مسیرھاى مشعل و پایلوت كوره ھاى مى باشد و بھاى ردیف براى ھر انشعاب مى
باشد.

11–براى تست ھیدرواستاتیك تیوب كوره ھا از ردیف "تست ھیدرواستاتیك" زیر فصل آزمایشات لوله كشى روزمینى بعد از اعمال ضرایب مربوط به طول مسیر و
با اعمال ضریب 0/50 استفاده مى گردد.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - کوره ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کوره ھا
130162

گروه کد

فصل سیزدھم - کوره ھا

نصب و برداشتن مسدود

كننده ھا روی ورودی ھا و

خروجی ھا

010 مورد

آماده سازی كوره جھت

عملیات كك زدایی
020 مورد

بازكردن و بستن دریچه ھای

ورودی 
031,715,160 مورد

تامین روشنایی 040 مورد

خنثی سازی سطوح خارجی

تیوب ھای كوره با متریال

استنیتی

05206,070 متر مربع

برنرBOXباز كردن و بستن  063,619,600 مورد

برنرBOXتعمیر (فلزكاری)  

مربوطه
070 مورد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

برنرھای گازسوز و تنظیم و

بستن

083,523,830 عدد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

سوز و تنظیم وoilبرنرھای 

بستن

093,800,710 عدد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

pilotو تنظیم و بستن
101,761,910 عدد

airتعمیر، روانكاری و تنظیم 

registerھا
111,434,710 عدد

باز كردن، تست و بستن

flexible hose
12312,490 مورد

برنرrefractoryتعمیر  130 عدد

air test وsoap test

مسیرھای گاز
142,509,280 مورد

بازكردن، روانكاری و بستن

دریچه ھای بازدید
15312,490 مورد

بازكردن، روانكاری و بستن

دریچه ھای انفجار
16312,490 مورد

بازكردن، روانكاری و بستن

دریچه ھای دسترسی به

تیوب ھا

172,331,610 مورد

دریچه ھاrefractoryتعمیر  180 عدد

تعویض ورق بدنه، كانال ھا و

دودكش(دیواره، سقف و كف)
192,331,610 مورد

تعمیر سازه كوره 200 کیلوگرم

روی بدنه، كانالpatchنصب 

ھا و دودكش
210 مورد

) بدنه، كانالbuild upترمیم (

ھا و دودكش
220 مترطول

آماده سازی قسمت ھایی از

بدنه، كانال ھا و دودكش

جھت ضخامت سنجی

2361,030 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - کوره ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کوره ھا
130162

گروه کد

فصل سیزدھم - کوره ھا

تعمیر، روانكاری و تنظیم

مجموعه دمپر
243,688,910 مورد

puppetباز كردن و بستن 

valveھای مربوط به دوده

زداھا

251,045,570 عدد

بازكردن، تعمیر و بستن كلیه

متعلقات دوده زداھا
268,236,830 عدد

expansionتعمیر و تعویض 

jointو برزنت مربوط به كانال

ھا

274,949,820 عدد

بازكردن، تمیزكاری و بستن

فیلترھای ھوای ورودی به فن

كوره

282,715,930 عدد

airبازكردن و بستن 

preheaterمربوط به كوره
290 عدد

بازكردن، تمیزكاری و نصب

ترموول ھا
301,279,400 عدد

بازكردن، روانکاری و بستن

گیوتین ولو مربوط به كانال

ھای كوره

3117,233,050 عدد

بازكردن و بستن ساپورت

ھای ھاف تیوب ھنگر مربوط

به تیوب ھا

334,527,070 عدد

آماده سازی تیوب ھای كوره

جھت بازرسی
34139,780 مورد

بازكردن، تمیزكاری و بستن

ھای كورهheaderپالگ ھای 
351,659,270 عدد

برشكاری و بیرون كشیدن

تیوب ھای كوره
375,153,780 عدد

بیرون كشیدن تیوب باقیمانده

و احیایheaderاز داخل 

headerسطوح داخلی 

382,016,760 عدد

جازدن تیوب ھا 394,224,770 عدد

نصب و جوشكاری تیوب ھا و

اتصاالت
409,203,510 عدد

ھاheaderنصب  412,191,980 عدد

رول كردن  تیوب ھا 423,701,510 عدد

بیرون كشیدن و جازدن تیوب

شیت
4423,179,550 عدد

تعمیر تیوب شیت 450 عدد

شستشوی تیوب ھای فین

دار
470 عدد

جداكردن، نصب و جوشكاری

skin thermocoupleھا
483,267,000 عدد

ھاair registerباز و بستن 502,315,670 عدد

تمیز کاری و رفع گرفتگی

مسیرھای گاز به وسیله آب یا

ھوا 

51338,000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم - کوره ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کوره ھا
130162

گروه کد

فصل سیزدھم - کوره ھا

باز و بستن دمپر  5217,233,050 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

ھای بخارفصل چھاردھم – دیگ

مقدمه

1–در ردیف "باز و بستن ورق ھای بدنه دیگ ھای بخار" در صورت پیچ و مھره ای بودن، از بھای این ردیف استفاده می گردد. در غیر اینصورت برای دیگ ھای بخار
با بدنه دارای ریفركتوری از ردیف ھای زیر فصل برشكاری و جوشكاری فعالیت ھای كارگاھی و با اعمال ضریب 1/50 استفاده می گردد.

2–بھای ردیف مسدود كردن تیوب ھا به وسیله پالگ فلزی به روش جوشكاری برای یك طرف تیوب می باشد.
3–در ردیف ھای رول كردن تیوب ھا، دستگاه اكسپندر بر عھده كارفرماست و در آنالیز لحاظ نشده است.

4–ردیف تعویض تیوب ھای رولی "برای تیوب ھا با سایز 2 اینچ و كمتر می باشد برای تیوب ھای باالی سایز 2 اینچ از بھای این ردیف با ضریب 1/25 استفاده می
گردد.

5–بھای ردیف "رفع نشتی از تیوب ھای رولی" برای یك سر تیوب می باشد.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دیگ ھای بخار
140162

گروه کد

فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

نصب و برداشتن مسدودكننده

ھای ورودی ھا و خروجی ھا
010 مورد

بازكردن و بستن دریچه ھا 021,715,160 مورد

باز كردن و بستن عایق ھای

سطوح خارجی
030 متر مربع

باز كردن و بستن ورق ھای

بدنه دیگ بخار
042,331,610 متر مربع

باز كردن و بستن متعلقات

داخلی واتر درام و استیم

درام

052,746,520 عدد

مسدود كردن تیوب ھا به

وسیله پالك ھای چوبی  و

خارج كردن آنھا

0674,670 عدد

مسدود كردن تیوب ھا به

وسیله پالك ھای فلزی به

روش جوشكاری

071,723,420 عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرھیتر با اتصاالت فلنجی
082,005,510 عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرھیتر با اتصاالت پیچی
092,559,030 عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرھیتر با اتصاالت جوشی
104,445,160 عدد

باز كردن و بستن مجدد پالك

ھای ھدرھا
11567,240 عدد

تعویض تیوب ھای جوشی 125,816,520 عدد

تعویض تیوب ھای رولی 134,096,580 عدد

رفع نشتی از تیوب ھای رولی 141,216,800 عدد

باز كردن و نصب مجدد

صفحات جداكننده در نقاط

مختلف

152,190,190 عدد

باز كردن و بستن مجموعه

مربوطهBOXبرنر و 
160 مورد

برنرBOXتعمیر (فلزكاری)  

مربوطه
170 مورد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

برنرھای گازسوز و تنظیم و

بستن

180 عدد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

سوز و تنظیم وoilبرنرھای 

بستن

190 عدد

بازكردن و تمیزكاری، تعمیر

pilotو تنظیم و بستن
201,729,710 عدد

airتعمیر، روانكاری و تنظیم 

registerھا
211,434,710 عدد

باز كردن، تست و بستن

flexible hose
22312,490 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دیگ ھای بخار
140162

گروه کد

فصل چھاردھم - دیگ ھای بخار

puppetباز كردن و بستن 

valveھای مربوط به دوده

زداھا

231,045,570 عدد

بازكردن، تعمیر و بستن كلیه

متعلقات دوده زداھا
248,236,830 عدد

expansionتعمیر و تعویض 

jointو برزنت مربوط به كانال

ھا

254,949,820 عدد

بازكردن، تمیزكاری و بستن

فیلترھای ھوای ورودی به فن

بویلر

262,715,930 عدد

airبازكردن، تعمیر و بستن 

preheaterمربوط به بویلر
270 عدد

Hot Setشیرھای اطمینان 281,950,930 مورد

ھیدروتست بویلر 29975,460 مورد

باز و بستن باکس ھای

رطوبت گیر داخل استیم درام
303,231,070 مورد

بازکردن و بستن ھدر

سوپرھیتر
315,574,240 مورد

تعویض تیوب فیندار

اکونومایزر
326,533,480 مورد

رفع نشتی از تیوب اکونومایزر 331,535,520 مورد

90



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

ھاکنفصل پانزدھم – آب شیرین

مقدمه

تست" منظور از عدد یک افكت آبشرین كن می باشد.1Level–در ردیف "
گردد.2–برای تعمیرات بافل از ردیف ھای فعالیت ھای كارگاھی با ضریب 2 و برای تعمیرات تیوب شیت از ضریب 1/50 استفاده می

" بھای منظور شده برای یک ردیف می باشد.3Demister Pad–در ردیف "باز كردن و تمیز كاری و بستن 
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آب شیرین کن ھا
150162

گروه کد

فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

بازكردن و بستن دریچه ھا 012,042,360 عدد

بیرون كشیدن تیوب ھای

نمونه (واحد عدد)
021,606,600 عدد

جا زدن تیوب ھای نمونه 032,082,700 عدد

Sectionزدن تیوپ (واحد

عدد)
04725,780 عدد

Retubeكردن تیوب ھا 05963,830 مورد

)Expandاكسپند تیوب ھا ( 06121,460 مورد

پالك كردن تیوب ھای معیوب 0726,130 مورد

Anodeتعویض آند فداشونده (

(
0861,950 عدد

)Shellتعمیرات پوسته ( 090 عدد

Level Test 101,153,790 عدد

شل تست 111,758,370 عدد

تیوب تست 122,575,160 عدد

اعمال پوشش داخلی

)Lining(
130 عدد

ترمیم پوشش داخلی

)Lining(
140 عدد

اصالح و ترمیم بافل  150 مورد

اصالح و ترمیم  تیوب شیت 160 مورد

باز كردن، تمیزكاری و بستن

دریچه ھای آبنما
171,201,880 مورد

باز كردن، تست و تمیزكاری و

بستن نازل اسپری آب
18725,780 مورد

تعمیر و تمیزكاری ھدر نازل ھا 19725,780 مورد

تعویض ھدر نازل ھا 20520,670 مورد

بازكردن، تمیزكاری و بستن

Demister Pad
211,190,360 مورد

تعویض مش ھا 23565,250 مورد

بازكردن، ترمیم و تنظیم و

Baffleبستن تالطم گیر(

Plate(

241,201,880 مورد

تعویض رابچر دیسك 25639,700 مورد

آبCAPباز کردن و بستن 

شیرین کن
268,941,250 مورد

باز کردن و بستن صفحات

Rear Plate وVapour Box
272,590,540 مورد

تعویض  رابرگرومت 28520,670 مورد

شاور تست 291,342,100 مورد

بازکردن, تعمیر, تمیزکاری و

بستن اجکتور
301,342,100 مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
312,326,240 مورد

بازکردن, تمیزکاری و بستن

اوریفیس پلیت
32520,670 مورد

وکیوم تست 33725,780 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آب شیرین کن ھا
150162

گروه کد

فصل پانزدھم - آب شیرین کن ھا

تعویض رابرگسکت ھای بین

افکت ھا
343,224,180 مورد

تخلیه و شارژ رسوب گیرھا 352,607,650 متر مکعب

ببرون کشیدن و جازدن محافظ

تیوبھا
3629,770 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - برج ھای خنک کننده

فصل شانزدھم - برج ھای خنک  کننده

مقدمه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم - برج ھای خنک کننده

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده
160162

گروه کد

فصل شانزدھم - برج ھای خنک کننده

جداسازی و تخلیه كلیه قطره

گیرھا، پركننده ھا و نگھدارنده

آنھا و نصب مجد

015,302,630 متر مکعب

تعویض افشاننده ھای مربوط

به حوضچه آب گرم
02243,770 عدد

تعمیر و ترمیم سازه برج 03243,770 کیلوگرم

تعمیر دیواره ھای دو طرف

برج
040 متر مربع

تعمیر، ترمیم و تقویت پایه ھا

و نگھدارنده فن ھا و

الكتروموتورھا (فلزی)

050

تعمیر و ترمیم و تعویض

قطعات تنوره فن
061,739,590 عدد

تعمیر رایزرھا 070 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - ظروف

فصل ھفدھم - ظروف

مقدمه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - ظروف

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ظروف
170162

گروه کد

فصل ھفدھم - ظروف

باز كردن، تخلیه، ترمیم و

بستن مش ھا
013,518,850 متر مکعب

تخلیه، شستشو و بارگیری

سرامیك و راشینگ رینگ
025,167,000 متر مکعب

تعمیر یا تعویض نگھدارنده ھا 03166,140 کیلوگرم

تست ھیدرواستاتیک ظروف 05152,970 متر مکعب

تعمیر كویل داخلی ظرف 061,922,170 مترطول

تست كویل داخلی ظرف 070 مورد

باز و بستن باکس ھای

رطوبت گیر داخل جداکننده

فشارباال

086,462,140 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

مقدمه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فلر
180162

گروه کد

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

فلرtipتعویض  020 مورد

تنظیم ایستایی فلر به وسیله

مھارھا
030 مورد

تعویض یا ترمیم الینر قسمت

پایین فلر
040 مورد

تعمیر سیفون 050 مورد

تعمیر تیپ فلر 060 مورد

تعویض گسکت الین ھای فلر 070 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیلترھای آب صنعتی
180262

گروه کد

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

تخلیه و پر كردن محتویات

مخزن شامل رزین یا شن
011,444,050 متر مکعب

باز كردن و بستن نازل ھا 0226,850 مورد

باز كردن و بستن آب پخشكن

ھا
0322,370 مورد

باز كردن و بستن صافی ھای

كف
0422,370 مورد

ترمیم دیواره داخلی و سینی

كف مخزن
050 مورد

تعویض كارتریج فیلتر 0638,350 عدد

باز و بستن دریچه غشاء

)membrane(
071,231,450 مورد

)membraneتعویض غشاء ( 0863,110 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیلترھای ھیدروکربنی
180362

گروه کد

فصل ھجدھم - ادوات متفرقه

تخلیه و پر كردن محتویات

فیلتر
011,444,050 متر مکعب

باز كردن و بستن صافی ھای

كف
0226,850 مورد

ترمیم دیواره داخلی و سینی

كف مخزن
030 مورد

تعویض یا ترمیم صافی 0489,490 متر مربع

تعویض كارتریج فیلتر 0576,700 عدد

خارج نمودن و جایگذاری

گویھای سرامیکی
066,110 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

ھافصل نوزدھم – تلمبه

مقدمه

ھای تعمیراتی تصویبھای گریز از مركز اعم از " پمپ اورھنگ" ،"پمپ عمودی " و "پمپ شناور" فعالیتھای تعمیراتی روی پمپ1–به دلیل یكی بودن فعالیت
.شده برای ھمه یکسان در نظر  گرفته شده است

.ھستند، جھت محاسبه ھزینه تعمیر آنھا باید از ردیف ھای فصل ولوھا استفاده شود" Relief  valve " ھای روتاری دارای سیستم2–با توجه به اینكه پمپ
ای، 2– گیر پمپ، 3– لوپ پمپ، 4– فالكس بل ممبر و 5– اسكرو، جزو تلمبه ھای روتاری لحاظ  شده اند.3– تلمبه ھای 1– تیغه

.باشدشامل : میل لنگ، شاتون، یاتاقان، كراس ھد و كاسه نمد می"Crank case" 4–قسمت
.باشدھا میشامل : پیستون ، پالنجر، دیافراگم ، ولوھا ، الینر(بوش) و رینگ"Pump Case" 5–قسمت

.باشدكن می" تلمبه ھای گریز از مركز شامل: دیفلكتور، كاور، كاسه نمد، شیلد و روغن پخشBearing Housing بازكردن و خارج كردن"6–متعلقات در ردیف 
7–ردیف "باز کردن، تعمیر و مونتاژ مكانیكال سیل" برای مکانیکال سیلھای غیر کارتریج می باشد. چنانچه مکانیکال سیل(سینگل یا دبل) از نوع كارتریج باشد،

.30 درصد ردیف فوق منظور خواھد شد
.8–در صورت پرداخت ردیف "تعمیر اساسی تلمبه" سایر ردیف ھای این فصل به استثنای آیتم "دراوردن و نصب مجدد پمپ" قابل پرداخت نخواھند بود

باشد .ھا باالنس در محل می9–منظور از ردیف " باالنس روتور" در فصل تلمبه
ھای فصل سیستم ھایگیرد برای مازاد بر 20 لیتر از ردیف10–ردیف دوم " تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب " برای حداكثر تا 20 لیتر روغن تعلق می

جانبی، زیر فصل كارھای  عمومی استفاده می گردد.
) ضریب 1/40 در قیمت ردیف فوقDouble) می باشد برای تعمیر حالت دبل (11Single–ردیف باز كردن و تعمیر مكانیكال سیل برای مكانیكال سیل سینگل (

گردد..اعمال و محاسبه می
12–  باز و بستن فلنج اصلی ورودی و خروجی جز ردیف  بازكردن و بستن اتصاالت نمی باشد.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] 2 [3] 2

KW 15>KW 15<= P <75 KWKW 75<= P <200 KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

روتاری
190162

گروه کد

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

بازكردن پایه ھا و كلیه

اتصاالت و بستن مجدد آن
0101,553,9001,553,900 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

02486,730486,730486,730 مورد

بازكردن و خارج كردن  

Bearing Housingو متعلقات

و بستن مجدد

034,483,9202,968,5203,935,780 مورد

خارج نمودن و تعویض پكینگ

ھا یا كاسه نمدھا
043,794,0102,895,4202,895,420 مورد

باز كردن، تعمیر و بستن

مكانیكال سیل
056,219,4506,402,0906,420,010 مورد

بازكردن كاور و بستن مجدد 062,206,6701,707,9501,966,940 مورد

خارج نمودن روتورھا (محور و

اسكرو یا گیر)
071,353,0201,635,2001,949,010 مورد

شستشو و تمیزنمودن

قطعات
08486,730973,460973,460 مورد

اندازه گیری ھا و عیب یابی

قطعات و صدور دستورالعمل

ھای تعمیرات كارگاھی 

093,541,7602,878,5603,912,550 مورد

تعویض الینر 104,514,4903,719,3504,076,000 عدد

رفع گرفتگی از مسیرھای

كولینگ
122,166,1601,497,6201,497,620 مورد

سایز نمودن یاتاقان ھا 132,270,0001,736,9501,736,950 مورد

باالنس روتور در محل 142,870,3004,807,7105,494,530 مورد

كنترل نھایی، اندازه گیری و

مونتاژ قطعات تلمبه
156,366,6505,938,9806,628,500 مورد

ھیدرواستاتیك تست 164,034,6303,146,8403,611,720 مورد

تعمیر اساسی تلمبه 17000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

KW 15>KW 15<= P <75 KW75 KW <= P < 200 KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

رفت و برگشتی
190262

گروه کد

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

بازكردن و بستن پایه ھا و

كلیه اتصاالت
011,035,9301,553,9002,212,090 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

02486,730730,100973,460 مورد

جدا كردن گیرباكس از پمپ و

بستن مجدد
031,108,0701,662,1001,875,910 مورد

باز كردن اجزای داخلی سمت

Crank caseو بستن مجدد
04936,0301,404,0402,196,410 مورد

باز كردن اجزای داخلی سمت

pump caseو بستن مجدد
051,385,3201,853,3402,754,810 مورد

شستشو و تمیزنمودن

قطعات
06517,970696,290785,460 مورد

اندازه گیری ھا و عیب یابی

قطعات و تھیه دستورالعمل

ھای تعمیراتی

071,398,7001,530,6601,565,470 مورد

باز كردن و تعمیر آب بند و

بستن مجدد
08998,4101,516,3802,034,350 مورد

تنظیم و رفع اشكال از یاتاقان

ھا
091,002,8401,494,9801,949,010 مورد

بازكردن، تعمیر و تست

ولوھای ورودی و خروجی و

بستن مجدد

10517,970776,9501,176,150 مورد

بازدید و رفع اشكال از

سیستم آكوموالتور و شارژ

گاز.

11852,270852,2702,294,060 مورد

اندازه گیری و كنترل نھایی

تلمبه قبل از نصب
12929,740929,7401,394,610 مورد

بررسی و تعمیرات اساسی

سیتم ھای تزریق روغن

(چكاننده)

13936,030936,0301,179,390 مورد

تعمیر و رفع عیب از چكاننده

روغن و شیر یكطرفه مربوطه

. اتصاالت آن

14468,010468,010622,220 مورد

تعمیر اساسی تلمبه 15000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW 15<= P <75واحدسطح مقطع

KW

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

KW 15=>75 KW <= P < 200
KW

200 KW <= P <
400 KW

400 KW <= P <
800 KW

800 KW <= P <
1500 KW رديف

(بھاي واحد (ريال

گریز از مرکز
190362

گروه کد

فصل نوزدھم - تلمبه ھا

بازكردن و بستن پایه ھا و

كلیه اتصاالت
973,4602,920,390 1,946,930 01486,730973,460973,460 دستگاه

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن و گریس

476,100476,100 476,100 02476,100476,100476,100 دستگاه

بازكردن و خارج كردن

Housing Bearingو متعلقات

و بستن مجدد(برای ھر

محفظه یاتاقان)

3,204,0606,788,540 3,844,880 031,003,1001,525,7601,704,090 مورد

تعویض پكینگ ھا(برای ھر

محفظه آب بندی)
1,787,0900 2,048,410 04522,6601,525,7601,787,090 مورد

بازكردن، تعمیر و مونتاژ

مكانیكال سیل
2,917,3504,339,230 3,500,820 051,421,8801,735,6902,049,500 عدد

بازكردن كاور تلمبه و بستن

مجدد
3,605,9506,584,280 4,724,250 06313,8101,011,5501,985,550 دستگاه

خارج نمودن محور و جداكردن

پروانه ھا و بوش ھا و بستن

مجدد

6,808,95010,962,650 8,564,840 07852,2702,749,1604,916,800 مورد

شستشو و تمیزنمودن

قطعات
445,820713,310 534,980 0889,160178,330267,490 دستگاه

اندازه گیری ھا و عیب یابی و

تھیه دستورالعمل ھای

تعمیرات كارگاھی

2,193,0603,734,270 2,955,940 091,744,1901,931,7401,931,740 دستگاه

رفع گرفتگی از مسیرھای

كولینگ
1,225,2801,531,600 1,225,280 11127,990255,980868,620 دستگاه

سایز نمودن یاتاقان ھای ھر

محفظه
2,963,9906,608,490 4,713,980 12689,1601,101,5501,101,550 عدد

1,556,6501,556,650باالنس محور در محل 1,556,650 1301,055,1001,556,650 دستگاه

كنترل نھایی، اندازه گیری و

مونتاژ قطعات تلمبه
4,830,5706,815,880 5,636,500 141,070,4001,070,4002,140,800 دستگاه

1,433,5703,138,110ھیدرواستاتیك تست 1,720,290 15313,810627,6201,255,250 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم - کمپرسورھا

فصل بیستم – کمپرسورھا

مقدمه

.پین ، بوش ، تایراد و باالنس ویت خواھد بود1–ردیف "خارج نمودن و تعویض متعلقات كراس ھد" شامل كفشك ،
و چال بندی و نصب مجدد آنھا در كمپرسورھای روتاری شامل كاور، یاتاقان ھا، تایمینگ گیر، بوش، مكانیزم آب بندی وStage 2–بازكردن و خارج نمودن متعلقات

wormباشدمی.
.3–در صورت پرداخت ردیف "تعمیر اساسی كمپرسور" سایر ردیف ھای این فصل به استثنای آیتم "باز و بستن پایه ھا و كلیه اتصاالت" قابل پرداخت نخواھند بود

.4–كمپرسورھای اسكرو، تیغه ای، پره ای و لوب جزو كمپرسورھای روتاری میباشد
متعلقات كراس ھد و نصب مجدد آن استفاده می گردد كه كفشک ھا نیز جزو متعلقات كراس ھد می باشد.

5–  واحد ردیف "تعویض كفشک ھا"، مورد می باشد كه شامل ھر دوی كفشک ھا می باشد.
باشد (یكطرفگاز و روغن می باشد و بھای آنالیز شده برای یك مرحله میSeal"، منظور 6Seal– در كمپسورھای رفت و برگشتی ردیف "بازكردن و تعمیر 

شفت).
ھایی كه مرحله در آن تاثیرگذار است، بھای ردیف در تعداد مراحل ضرب خواھد شد.باشد، برای ردیفھا برای یک مرحله كمپرسور می7– آنالیز ردیف
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم - کمپرسورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

KW 100=>PKW 100<= P < 400 KW400 KW <= P
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھای روتاری
200162

گروه کد

فصل بیستم - کمپرسورھا

باز و بستن پایه ھا و كلیه

اتصاالت
01486,730730,1006,121,480 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

02476,100476,100476,100 مورد

وStageباز كردن و جدانمودن 

نصب مجدد آن
032,062,6903,760,6307,521,270 مورد

بازكردن و خارج نمودن روتور و

و چال بندی وStageمتعلقات 

نصب مجدد آنھا

042,062,6902,696,6508,328,020 مورد

اندازه گیری و بررسی ابعادی

كلیه نقاط
051,470,4202,940,8505,353,880 مورد

بازكردن، تعمیر و نصب مجدد

Seal
061,034,47000 مورد

باز و بستن مجموعه

unloader valve
07517,970776,9501,553,900 مورد

باز و بستن باالنس پیستون

)v-series(
08000 مورد

باز و بستن یا تعویض بیرینگ 09929,7403,438,0206,876,040 مورد

Blow off coolerباز و بستن 1001,035,9301,035,930 مورد

Blow offباز و تعمیر نمودن 

valveو نصب مجدد آن
1101,996,8301,996,830 مورد

inter coolerباز و بستن  1205,229,60010,459,190 مورد

تنظیم فشار روغن سیستم 130929,740929,740 مورد

تعویض تیغه ھا و پره ھا 141,034,47000 مورد

تعمیر اساسی كمپرسور 15000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم - کمپرسورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

P < 200 KW200 KW <= P < 600 KW600 KW <= P < 1000 KW1000 KW <= P < 3000 KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھای رفت و برگشتی
200262

گروه کد

فصل بیستم - کمپرسورھا

باز و بستن پایه ھا و كلیه

اتصاالت
7,488,230 01486,7303,744,1107,488,230 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

1,904,390 02476,100952,1901,904,390 مورد

جداكردن فالیویل و متعلقات و

بستن مجدد
8,232,580 051,985,5504,186,4006,349,710 مورد

باز كردن و جدا نمودن پمپ

اصلی روغن و بستن مجدد آن
3,869,050 061,255,2501,882,8702,510,490 مورد

باز و بستن سرسیلندر و

تنظیم فاصله پیستون نسبت

به آن برای ھر سیلندر

12,743,230 074,260,2208,520,4509,523,290 مورد

جدا نمودن پیستون راد از

كراس ھد و خارج نمودن از

سیلندر و بستن مجدد آن

برای ھر سیلندر

10,392,500 084,260,2208,071,15010,392,500 مورد

وSealing boxباز كردن  

تعویض و نصب مجدد آن برای

ھر سیلندر

7,030,870 09846,8604,260,2204,260,220 مورد

باز كردن و جدا نمودن سیلندر

و بستن مجدد آن برای ھر

سیلندر

13,450,940 105,167,2908,527,79010,399,840 مورد

باز و بستن یك عدد ولو

(سوپاپ) ورودی یا خروجی
4,054,340 11224,6502,476,4603,265,400 مورد

بررسی و تعمیرات یك عدد

ولو (سوپاپ)  و سیستم

مكانیكی بارگذاری

2,058,320 12240,2202,058,3202,058,320 مورد

بررسی و عیب یابی بدنه

سیلندر و تھیه دستورالعمل

تعمیراتی

2,131,250 13517,0001,342,4001,342,400 مورد

بررسی و رفع گرفتگی از

مسیرھای آب خنك كننده
3,138,110 14627,6201,882,8702,510,490 دستگاه

اندازه گیری و بررسی ابعادی

كلیه نقاط داخل سیلندر و

پیستون و تھیه دستورالعمل

ھای تعمیراتی

4,103,350 152,447,5302,896,8302,896,830 مورد

8,135,570تعویض الینر 163,448,4705,721,5705,721,570 عدد

تعویض پیستون راد، پیستون

و رینگ ھا
13,600,920 173,673,1205,721,5707,236,980 عدد

اندازه گیری و بررسی ابعادی

كلیه نقاط حساس مربوط به

كراس ھد

2,622,100 181,206,5201,655,8101,655,810 عدد

خارج نمودن و تعویض

متعلقات كراس ھد و نصب

مجدد آن

13,877,690 193,171,7006,938,8408,036,190 عدد

5,894,100تعویض كفشك ھا 201,585,8502,947,0503,929,400 مورد

Crank Case1,850,430باز و بستن كاور  21462,610925,2201,233,620 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم - کمپرسورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

P < 200 KW200 KW <= P < 600 KW600 KW <= P < 1000 KW1000 KW <= P < 3000 KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھای رفت و برگشتی
200262

گروه کد

فصل بیستم - کمپرسورھا

وConnecting Rodباز كردن 

یاتاقان ھای متحرك و نصب

مجدد آنھا

17,812,300 221,585,85010,329,66012,524,340 مورد

باز كردن یاتاقان ھای ثابت و

و نصب مجددThrustیاتاقان 

آنھا

14,578,800 232,378,7706,402,3907,499,730 مورد

اندازه گیری و بررسی ابعادی

كلیه نقاط حساس مربوط به

Crank Shaft

3,654,050 242,447,5303,654,0503,654,050 مورد

باز كردن و خارج نمودن میل

لنگ و نصب مجدد آن
12,822,410 252,272,6204,825,6906,481,320 مورد

بررسی و تعمیر اساسی

سیستم ھای تزریق روغن

(چكاننده)

9,963,560 2607,130,6107,130,610 مورد

تعمیر و رفع عیب از چكاننده

روغن و شیر یكطرفه مربوطه

و اتصاالت آن

1,238,150 2701,238,1501,238,150 مورد

1,850,430تعویض یا تمیز نمودن فیلترھا 28616,810925,2201,233,620 مورد

0انجام ھم محوری 29000 مورد

449,300تنظیم فشار روغن سیستم 30224,650449,300449,300 مورد

0تعمیر اساسی كمپرسور 31000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم - کمپرسورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [4]

 P < 1 MW1 MW <= P <4 MW4 MW <= P
رديف

(بھاي واحد (ريال

گریز از مرکز
200362

گروه کد

فصل بیستم - کمپرسورھا

باز و بستن پایه ھا، فلنج ھا

و كلیه اتصاالت
011,946,9301,946,9303,893,860 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

02000 مورد

وHousing Bearingبازكردن 

متعلقات و نصب مجدد آنھا

(برای ھر محفظه)

052,414,0005,476,69010,953,390 مورد

اندازه گیری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
062,967,5402,967,5405,935,080 مورد

بازكردن، تعمیر و نصب مجدد

Seal
075,645,55011,291,09022,582,190 مورد

باز و بستن كاور 086,235,07012,470,13012,470,130 مورد

خارج كردن و بازكردن

مجموعه روتور و دیافراگم ھا

و چال بندی و نصب مجدد آ

097,187,30029,964,85044,947,270 مورد

بررسی،اندازه گیری و عیب

یابی نقاط حساس محور،

دیافراگم و دیفیوزر

101,797,1805,376,6605,376,660 مورد

خارج نمودن پروانه، بوش و

سیلیو از روی محور و نصب

مجدد آنھا

113,620,9904,849,7406,235,070 مورد

باالنس روتور در محل 135,244,9905,244,99010,489,980 مورد

تنظیم فشار روغن سیستم 14898,590898,590898,590 مورد

تعمیر اساسی كمپرسور 16000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

ھافصل بیست و یکم – توربین

مقدمه

"روغن كاریmain oil pump" ھای گازی منظور از اتصاالت بازكردنھا، برای توربینھا و كلیه اتصاالت" در قسمت گیربكسھا، فلنج1–در ردیف " باز و بستن پایه
 ،main oil pumpباشدھیدرولیک، كمپرسور اتومایزینگ، كالچ، تلمبه سوخت مایع و تلمبه آب خنک كاری می.

طرفه، شیرھای كنترل و ... در این آیتم دیده شده2–در توربین گازی منظور از مسیرھای سوخت، مسیرھای گاز و سوخت مایع می باشد. شامل شیرھای یک 
.است
سنجی و آنالیز گردید.زمانBladeبرای یك ردیف Blade–خارج نمودن و نصب مجدد 3
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW<P<=800 100واحدسطح مقطع

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین بخاری
210162

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

1,422,7601,422,760 1,422,760 011,422,7601,422,7601,422,760 مورد

باز و بستن گاورنرھای

ھیدرولیكی و لینك ھای

مربوطه

3,552,1306,912,350 4,201,300 022,707,3802,707,3803,132,370 مورد

بررسی و رفع اشكال از

متعلقات انتقال دور از روتور

به گاورنرھای ھیدرولیك

7,812,3009,419,040 8,726,380 034,709,5206,260,9107,202,810 مورد

باز و بستن پایه ھا، فلنج ھا

و كلیه اتصاالت
10,349,79010,349,790 10,349,790 042,770,6505,174,8906,899,860 مورد

وHousing Bearingبازكردن 

متعلقات و نصب مجدد آنھا
4,859,2105,637,600 4,859,210 052,770,6503,800,3804,284,860 مورد

اندازه گیری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
4,182,9204,986,290 4,182,920 063,324,1903,490,4003,656,610 مورد

اندازه گیری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان تراست
3,643,7704,312,350 3,643,770 073,324,1903,490,4003,656,610 مورد

بررسی و رفع عیب از محفظه

carbon ring
00 0 085,541,3005,541,3005,541,300 مورد

بازكردن، تعمیر و نصب مجدد

carbon ring
00 0 095,541,3005,541,3005,541,300 مورد

بازكردن، تعمیر و نصب مجدد

labyrinth وSleeve
5,459,0007,902,300 5,983,840 10004,746,960 مورد

بررسی و رفع عیب از مسیر

steam trapخالء و 
00 0 11000 مورد

یاsentinel valveباز كردن 

safety valveروی كاور
00 0 12486,730486,730535,410 مورد

main oilباز كردن و بستن 

pump
2,480,2902,948,310 2,948,310 131,872,0601,965,6602,199,480 مورد

رفع اشكال و تعمیر متعلقات

main oilسیستم انتقال دور 

pump

4,728,0804,728,080 4,728,080 142,967,5403,115,9203,264,300 مورد

15,728,68041,662,710باز و بستن كاور 23,522,910 155,681,5207,207,0708,592,390 مورد

3,751,52011,892,690بیرون آوردن و نصب روتور 6,086,570 162,910,8702,910,8703,201,960 مورد

3,463,3104,436,420باز كردن متعلقات محور 4,155,970 172,770,6502,770,6503,047,710 مورد

بررسی فیزیكی و اطمینان از

صحت محور و پره ھا
2,904,2802,904,280 2,904,280 181,452,1401,452,1402,178,210 مورد

از رویwheelباز و بستن 

محور
7,580,8400 0 192,770,6503,528,3505,053,900 مورد

خارج نمودن و نصب مجدد ھر

bladeردیف 
11,082,60011,082,600 11,082,600 205,541,3008,311,95011,082,600 مورد

اندازه گیری ابعادی نقاط

حساس محور
2,707,3803,784,300 3,784,300 212,153,8402,153,8402,153,840 مورد

1,217,1403,370,980محورrun outچك كردن  2,294,060 221,076,9201,076,9201,217,140 مورد

5,961,9600رفع اوتی از محور 5,961,960 233,051,0903,813,8704,576,640 مورد

باز كردن، رفع عیب و نصب

متعلقات گاورنر مكانیكی
00 0 242,770,6503,463,3100 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW<P<=800 100واحدسطح مقطع

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین بخاری
210162

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

باز كردن، بررسی، رفع عیب و

overنصب و تنظیم سیستم 

speed

4,986,2905,678,950 4,986,290 253,324,1904,155,2404,986,290 مورد

stop valve4,296,1905,751,630باز و بستن  4,296,190 262,770,6503,463,3103,949,860 مورد

باز كردن و نصب مجدد

throttle valve (governor

valve)0

4,988,86013,350,540 5,681,520 272,770,6504,155,9704,711,790 مورد

throttle valveتعمیر  

)governor valve)0
6,648,39013,296,780 6,648,390 283,324,1904,986,2906,648,390 مورد

و اتصاالتplugو seatتعمیر 

steam inletمربوط به 
4,643,8105,373,910 5,373,910 29004,400,440 مورد

1,404,0402,808,090تنظیم لینك ھا و دور توربین 1,404,040 30936,0301,123,2301,404,040 مورد

1,347,8901,488,110بازدید و بررسی بدنه و كاور 1,488,110 31898,590898,590898,590 مورد

بررسی و رفع عیب از نازل ھا

و دیافراگم ھای ثابت
10,811,25014,181,300 10,811,250 327,300,9808,396,1309,264,610 مورد

نصب متعلقات روی محور،

چال بندی و تنظیمات الزم

روتور نسبت به بدنه

5,987,07012,101,070 6,802,300 333,260,9304,891,3905,660,980 مورد

باز كردن، تمیز نمودن یا

تعویض و نصب مجدد فیلترھا
998,410998,410 998,410 34998,410998,410998,410 مورد

servo valveباز و بستن 

)hp-mp)0
2,910,8702,910,870 2,910,870 35002,910,870 مورد

servoتعمیر و رفع عیب از 

valve
3,324,1903,324,190 3,324,190 36003,324,190 مورد

باز و بستن اتصاالت مربوط به

servo valveالكتروموتور 
394,470788,940 788,940 3700394,470 مورد

barringباز و بستن مجموعه 

gearو تنظیم فشار روغن

مربوطه

4,002,9008,966,700 5,931,060 38004,002,900 مورد

barring gear5,277,3209,106,920تعمیر مجموعه  6,001,170 39004,403,190 مورد

00تعمیرات اساسی توربین بخار 0 40000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین گازی
210262

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

ثبت داده ھای توربین قبل از

انجام تعمیرات در بارھای

مختلف

012,005,6803,008,5304,011,370 مورد

باز، بررسی و بستن كاپلینگ

ھا
026,868,4807,657,4209,805,850 مورد

بررسی اولیه ھم محوری 033,583,5603,583,5604,821,790 مورد

باز، بررسی، رفع عیب و

بستن اتاقك توربین
049,799,6709,799,67014,617,560 مورد

باز، بررسی، رفع عیب و

بستن داكت ورودی و خروجی
059,799,6709,799,67012,336,650 مورد

Springباز، بررسی و بستن 

hangerھا
06000 مورد

باز، بررسی و بستن ادوات

ابزاردقیقی
07000 مورد

PURGE،باز كردن، بررسی

تعمیر و بستن كلیه تجھیزات

مسیر ھای سوخت و ھوا

089,799,67010,248,97016,186,160 مورد

باز كردن، بررسی، رفع عیب و

flow dividerبستن 
092,476,4602,616,6903,854,920 مورد

باز، بررسی, تمیزکاری و

بستن مشعل ھای محفظه

احتراق

103,208,3404,226,6605,104,760 مورد

تعمیر مشعل ھای محفظه

احتراق
111,452,1402,024,9302,759,040 مورد

باز، بررسی و بستن

نشاندھنده شعله یا جرقه زن
122,396,7402,396,7402,396,740 مورد

باز، بررسی و بستن محفظه

احتراق
136,340,4607,930,74010,482,070 مورد

باز، بررسی و بستن  

Transition piece
143,030,0103,997,2704,446,570 مورد

اندازه گیری و بررسی فواصل

و لقی ھای مكانیكی محفظه

احتراق

15501,4201,002,8401,002,840 مورد

نصب و برداشتن جك ھای

مكانیكی نگھدارنده در محل

ھای مورد نیاز

16538,460538,460538,460 مورد

باز، بررسی، رفع عیب و

بستن پوسته ھای باالیی

كمپرسور

177,907,30019,527,84028,394,340 مورد

باز، بررسی، رفع عیب و

بستن پوسته باالیی توربین
1813,000,45019,114,51028,085,930 مورد

باز كردن، بررسی و بستن

نازل مرحله یك توربین
1912,029,91014,497,16016,691,840 مورد

باز كردن، بررسی و بستن

نازل ھای توربین
2016,294,34019,463,83024,422,060 مورد

باز كردن، بررسی، اندازه

گیری و بستن یاتاقان ھا و

سیل ھا

213,030,0105,887,2306,121,950 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین گازی
210262

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

خارج نمودن و نصب مجدد

روتورھا
225,537,03023,007,73030,676,970 مورد

بازدید، بررسی و انجام تست

روی روتورNDTھای 
231,961,2202,594,6503,228,070 مورد

بازکردن, بازدید و بررسی و

ھاSHROUD segmentبستن 
2417,261,81021,465,89027,467,160 مورد

خارج نمودن و نصب مجدد پره

ھای ثابت كمپرسور
252,967,54022,360,21029,813,610 مورد

بازدید و بررسی پره ھای

ثابت كمپرسور
261,043,8502,756,3303,424,970 مورد

باز و بستن پره ھای ھدایت

IGVكننده ورودی 
276,449,76021,325,07028,433,430 مورد

بازدید، بررسی و تنظیم پره

IGVھای ھدایت كننده ورودی 
2812,833,35012,833,35014,596,500 مورد

بازدید، بررسی و رفع عیب از

پوسته ھای پایینی كمپرسور

و توربین

292,523,2802,523,2804,257,620 مورد

انجام ھم محوری 30000 مورد

تخلیه، تمیزكاری مخزن و

مسیرھای روغن و شارژ

روغن

31000 مورد

باز كردن، تمیزكاری یا تعویض

و بستن فیلترھای روغن و

جداكننده بخارات روغن

32000 مورد

باز كردن، تمیزكاری اتاقك

فیلترھا و نصب فیلترھا ھوای

ورودی

332,523,2802,523,2800 مورد

تمیزكاری فیلترھای ھوا 34000 مورد

بررسی و رفع عیب  سیستم

استارتر
351,065,7101,065,7101,736,950 مورد

بازكردن، بررسی، رفع عیب و

بستن سیستم راچت

)ratchet) یا (Turning Gear(

365,650,4105,650,4107,024,530 مورد

راه اندازی و تست عملكرد

)performance test(
373,457,8203,457,8205,808,550 مورد

گزارش نھایی 382,067,9902,067,9902,067,990 مورد

بازسازی بیرینگ ھا 392,067,9902,067,9900 مورد

بازسازی الینرھا 40000 مورد

بازسازی كراس فایر تیوب ھا 41000 مورد

بازسازی سیلیوھا 42000 مورد

transition pieceبازسازی  43000 مورد

seal stripبازسازی  44000 مورد

بازسازی باكت ھای (پره ھای

متحرك) مراحل توربین
45000 مورد

بازسازی نازل مشعل ھا (در

سوخت مایع)
46000 مورد

بازسازی نازل ھای مراحل

مختلف توربین
47000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین گازی
210262

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

ھاshroud segmentبازسازی  48000 مورد

بازسازی مجموعه روتور 49000 مورد

تست عمر باقیمانده 50000 مورد

باز كردن، تمیزكاری، آببندی و

tourqe convertorبستن 
513,799,2303,799,2306,897,560 مورد

تعمیرات اساسی توربین

گازی
53000 دستگاه

flow dividerتعمیر اساسی  547,588,4009,589,65011,524,180 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - توربین ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

P<=1 MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین انبساطی
210362

گروه کد

فصل بیست و یکم - توربین ھا

باز و بسته كردن كاور سمت

توربین
013,744,110 مورد

باز و بسته كردن كاور سمت

كمپرسور
025,541,300 مورد

باز و بسته كردن پایه ھا و

اتصاالت
031,872,060 مورد

رفع اشكال از سیستم

روغنكاری
04757,700 مورد

اندازه گیری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
052,362,340 مورد

وHousing Bearingبازكردن 

متعلقات و نصب مجدد آنھا
063,361,630 مورد

باز و بسته كردن و رفع

اشكال از سیستم آب بندی
072,425,600 مورد

بیرون آوردن روتور و جا زدن 086,479,540 مورد

اندازه گیری ابعادی روتور 093,235,200 مورد

تعمیر و رفع اشكال روتور 105,749,800 مورد

تعمیرات اساسی توربین

انبساطی
120 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

سوزفصل بیست و دوم – موتورھای درون

مقدمه

ھا  می باشد و شامل این فصلگردد و موتورھای درون سوز پرتابل مختص بخش حمل و نقل در پاالیشگاه1–این فصل موتورھای درون سوز ثابت را شامل می
.نمی گردد

.2–در ردیف ھای باز کردن مانی فولد اگزاست و ھوا تعویض كلیه گسكت ھا دیده شده است
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

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

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

موتورھای درون سوز
220162

گروه کد

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

ثبت اطالعات اولیه(فشارھا

،دماھا،نحوه کارو...)

ورکوردھای الزم

00 01000 مورد

جداکردن باطریھا والک کردن

برق سیستمھای کنترلی و

اتصال مجدد

00 02000 مورد

جداکردن وبستن کوپلینگھای

انتقال دھنده
00 03000 مورد

تخلیه سیال سیستم خنک

کننده و شارژ مجدد
00 04000 مورد

انالیز سیال سیستم خنك

كننده
00 05000 مورد

تخلیه روغن دستگاه و

شستشوی مخزن و شارژ

مجدد

00 06000 مورد

00انالیز روغن 07000 مورد

باز کردن مانی فولد

اگزاست-(بازدید ،تعمیرات

الزم)ونصب مجدد

00 08000 مورد

باز کردن مانی فولد

ھوا-(بازدید،تعمیرات وکارھای

الزم)ونصب مجدد

00 09000 مورد

باز کردن الینھای مورد نیاز

سیستم خنک کاری و باز

کردن رادیاتور-(چک وباز

00 10000 مورد

باز کردن پروانه تسمه پروانه

و واتر پمپ (ھا )وترموستات

-(چک وبازدید، تع

00 11000 مورد

باز کردن كاورھای سوپاپ و

انژكتورھا -(چک وبازدید،

تعمیرات، تعویض لوازم

00 12000 مورد

باز کردن میل اسبکھا

،اسبکھا،الین روغن ومیل

تایپیتھا-(چک وبازدید، تعمیر

00 13000 مورد

باز کردن پیچھای سر

سیلندر(ھا)وبرداشتن سر

سیلندر-(چک وبازدید،

تعمیرات،

00 14000 مورد

بازکردن سوپاپھا واجزای

آنھا-(چک وبازدید، تعمیرات،

آب بندی، تعویض قطعات

00 15000 مورد

فیلر گیری طبق دستور

سازنده
00 16000 مورد

باز کردن کاورھای اطراف

بلوک سیلندرونصب مجدد
00 17000 مورد

بیرون اوردن میل سوپاپ

(ھا)ھمراه یاتاقانھای مربوطه

وتایپیتھا،باز کردن د

00 18000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

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

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

موتورھای درون سوز
220162

گروه کد

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

باز کردن و بررسی سیستم

سوخت رسانی شامل

الینھای سوخت ، پمپ

گازوئیل ، پم

00 19000 مورد

باز کردن و بررسی سیستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

كولر روغن والینھا و اجز

00 20000 مورد

00باز كردن كارتل و نصب مجدد 21000 مورد

باز كردن یاتاقانھای متحرك و

اندازه گیری لقی ھا و نصب

مجدد

00 22000 کیلوگرم

درآوردن پیستون و شاتون و

سرویس كامل آنھا (بررسی

فیزیكی سطح پیستون و نش

00 23000 مورد

باز کردن فالیویل -(چک

وبازدید و تستھای الزم)

ونصب مجدد

00 24000 مورد

باز کردن یاتاقانھای ثابت (چک

وبازدید، تعمیرات، وتستھای

الزم) ونصب مجدد

00 25000 مورد

بیرون آوردن میل لنگ (چک

وبازدید، تعمیرات، تعویض

قطعات مورد نیاز وتستھا

00 26000 مورد

بیرون کشیدن الینر داخل

بلوک سیلندر- (بررسی و

تعویض لوازم مورد نیاز)و ن

00 27000 مورد

باز کردن و سرویس سیستم

فیلتراسیون ھوای ورودی

والینھای مربوطه(تعویض

قطع

00 28000 مورد

باز کردن توربو شارژر(چک

وبازدید، تعمیرات، تعویض

قطعات مورد نیاز وتستھا

00 29000 مورد

بازدید–(بازکردن اینتر کولر 

وتستھای الزم )ونصب مجدد
00 30000 مورد

باز کردن الترناتور(دینام)-(

تعمیرات، تعویض قطعات

مورد نیاز وتستھای الز

00 31000 مورد

باز کردن سیستم راه انداز

ھیدرولیكی، تعمیرات

وتعویض قطعات الزم ونصب

مجد

00 32000 مورد

باز کردن سیستم راه انداز

نیوماتیكی، تعمیرات وتعویض

قطعات الزم ونصب مجد

00 33000 مورد

باز کردن سیستم راه انداز

الكتریكی و نصب مجدد
00 34000 مورد

00ھم محوری 35000 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

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

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

موتورھای درون سوز
220162

گروه کد

فصل بیست و دوم - موتورھای درون سوز

بررسی لرزه گیرھای موتور و

تعویض آنھا
00 36000 مورد

00باز كردن و بستن گاورنر 37000 مورد

00ارائه گزارش نھایی 38000 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - فن ھا

فصل بیست و سوم - فن ھا

مقدمه
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - فن ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [5] [6]

10 KW =>x10 < X<= 40 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 100 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھای ھوایی
230162

گروه کد

فصل بیست و سوم - فن ھا

discoupleبازكردن حفاظھا و 

و نصب مجدد
2,646,590 01857,6102,205,4902,205,490 مورد

بازكردن پولی فن و نصب

مجدد
5,398,650 021,756,2004,907,8604,907,860 مورد

و اتصاالتactuatorبازكردن 

مربوطه و نصب مجدد
1,107,480 0301,107,4801,107,480 مورد

بازكردن باكس بیرینگ ھر پره,

تعمیر و نصب مجدد 
1,699,870 0401,416,5601,416,560 مورد

بازكردن پره ھا، بررسی

فیزیكی و ردیف چینی پره ھا

و نصب مجدد

7,723,220 052,994,4305,722,7106,436,010 مورد

بیرون آوردن ھاب، بررسی و

نصب مجدد
2,776,450 06788,9402,524,0402,524,040 مورد

بازكردن و بیرون آوردن بیرینگ

و بیرینگ ھوزینگ، بررسی

آنھا و نصب مجدد

9,319,050 0705,656,2207,765,880 مورد

3,685,460در آوردن شفت و نصب مجدد 0802,383,8203,182,230 مورد

بازكردن گیرباكس و نصب

مجدد
0 09000 مورد

runoutبررسی ابعادی و 

گیری شفت
2,294,060 1001,797,1802,294,060 مورد

بررسی دمپر، تعمیر و نصب

مجدد
2,194,680 1102,194,6802,194,680 مورد

1,181,320تنظیم زاویه ھر پره 120613,120984,430 مورد

ھم محور كردن شفت و پولی

ھا و تنظیم كشش تسمه
0 13000 مورد

بازكردن ھاب پروانه مكنده و

بررسی ابعادی آن نسبت به

محور

6,972,220 145,841,5005,841,5006,338,380 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - فن ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<= 40 Kw > 10واحدسطح مقطع

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

X<= 10 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 150 Kw150 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

دمنده ھا
230262

گروه کد

فصل بیست و سوم - فن ھا

discoupleبازكردن حفاظھا و 

و نصب مجدد
1,902,6205,703,820 2,853,930 01711,380853,6601,029,260 مورد

باز كردن فیلتر، تمیزكاری و

نصب مجدد
742,6102,964,790 1,113,920 02258,980310,780372,940 مورد

باز كردن كیسنگ و نصب

مجدد
1,191,2404,101,340 2,460,810 03258,980310,780695,950 مورد

1,191,2404,101,340باز كردن داكت و نصب مجدد 2,460,810 04258,980310,780695,950 مورد

بازكردن محفظه بیرینگ و

بیرینگ و بررسی و نصب

مجدد

3,164,73012,658,930 6,329,460 05742,6101,572,2802,176,960 مورد

و بررسی،IGVباز كردن 

تعمیر و نصب مجدد
2,287,2205,714,770 3,361,630 0601,212,8001,680,820 مورد

3,924,52016,994,190بازكردن روتور و نصب مجدد 7,849,050 071,076,9201,292,3001,838,310 مورد

00باالنس روتور 0 08000 مورد

بررسی مجموعه روتور و

انجام تست ھا
1,452,1403,630,340 2,178,210 09726,070871,2801,045,540 مورد

00ھم محور كردن 0 10000 مورد

Expansion jointباز كردن 

مربوط به داكت
2,291,3406,895,050 3,447,530 11517,970621,5601,338,460 مورد

باز کردن و بررسی سیستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

كولر روغن والینھا و اجز

1,882,0704,705,170 2,823,100 1201,176,2901,411,550 مورد

بازكردن آب بندھا و نصب

مجدد
1,990,4605,256,590 2,985,690 13258,9801,244,0401,492,840 مورد

بازكردن و بررسی رینگ

سایشی و نصب مجدد
3,022,4209,088,280 4,544,140 14742,6101,340,4301,753,920 مورد

00باز و بستن باالنسینگ درام 0 15000 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

ھای جانبیفصل بیست و چھارم– تجھیزات و سیستم

مقدمه

ھا، فیلترھا، تسمه نقاله ھا، دوده زداھا، اسكرابرھا، اسكیمرھا و سیستم دانه بندیھا، ھمزنھا، كالچھای جانبی شامل گیربكس1–تجھیزات و سیستم
.باشدمی(…,Rotoformer , Steel belt, granulation drum & vibratory screen)  گوگرد

2–قیمت ھای این بخش برای گیربكس ھای دارای چرخ دنده به قطر حداكثر 1/5 متر محاسبه شده است. برای چرخ دنده ھای باالتر از این قطر به صورت ستاره
.دار محاسبه خواھد شد

ھا خواھد بود.ھا ، ممبرین و رابربوشھا ، تسمهشامل ھاپ كاپلینگ، پولی3coupling–تعمیر و رفع اشكال متعلقات 
باشند.می”Rotor former“وsteel belt“ ،Screen granulation drum“vibratory”ھای دانه بندی گوگرد شامل :4– سیستم
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<=40 Kwواحدسطح مقطع

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

40 KW<P<=150 KW150KW<P<=500 KW500KW<P<=2500KW2500KW<P<=5500KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

گیربکس ھا
240162

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

باز و بستن پایه ھا، فلنج ھا

و كلیه اتصاالت
7,705,82019,711,100 011,400,9401,681,1302,661,920 مورد

4,873,30013,476,970باز و بستن كاور 02708,280934,0701,485,240 مورد

بازدید فیزیكی و انجام اندازه

)back lashگیری ھای اولیه (
4,925,26013,790,730 03501,420805,4901,368,730 مورد

ھرBearingبازكردن كاور  

محور و متعلقات و نصب مجدد
8,202,69021,551,640 041,500,3201,800,3803,110,620 مورد

اندازه گیری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
11,202,03029,125,270 051,342,4801,610,9803,191,070 مورد

بازكردن، تعمیر و نصب مجدد

labyrinthھرگونه سیل)-

روغن)

8,463,31022,730,690 061,244,0401,492,8403,074,840 مورد

main oilباز كردن و بستن 

pump
3,891,95010,897,460 0701,416,5602,124,840 مورد

رفع اشكال و تعمیر متعلقات

main oilسیستم انتقال دور 

pump

2,150,6705,968,370 080878,1001,317,150 مورد

&gearبیرون آوردن محور 

pinionاز داخل بدنه و نصب

مجدد آن

3,891,95010,897,460 09608,570730,2801,401,100 مورد

بررسی فیزیكی و اطمینان از

و محورgear & pinionصحت  
5,460,03014,285,230 101,092,0101,310,4101,965,610 مورد

بیرون آوردن و نصب مجدد

gear & pinionاز روی محور
14,772,28037,985,870 111,791,7802,329,3105,486,850 مورد

بررسی و رفع عیب از نازل

ھای مسیر روغن
788,9401,972,340 12394,470473,360552,260 مورد

اندازه گیری و بررسی و كنترل

نھایی لقی ھای مكانیكی

مربوط به چرخ دنده ھا

7,260,69018,877,790 131,452,1401,887,7802,904,280 مورد

00تعمیرات اساسی گیربكس 14000
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

X<=100 Kw100 < X<= 500 Kw500 < X<= 1000 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

کالچ ھا
240262

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

بازكردن قطعات مجموعه كالچ 012,551,3405,487,6406,585,170 مورد

بررسی یاتاقان و یا تعویض آن 024,268,2406,402,3607,806,660 مورد

بررسی بادامك، رینگ داخلی

و رینگ بیرونی و یا تعویض
033,030,0104,545,0105,841,500 مورد

بررسی محورھای ورودی و

خروجی و اصالح و تعویض

آنھا

043,030,0104,545,0105,841,500 مورد

بررسی سیل روغن یا تعویض 051,238,2301,857,3503,095,580 مورد

بررسی سیستم خنك كاری و

تعمیر
06000 مورد

اسمبل كردن مجموعه 072,654,7903,982,1904,903,450 مورد

بررسی و رفع اشكال ویا

تعویض دیسك
082,867,4504,542,9905,766,100 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [4]

X<= 100 Kw100 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

ھمزن ھا
240362

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

بازكردن پایه ھا و متعلقات

گیربكس و نصب مجدد
011,191,9101,900,1903,092,100 مورد

بازكردن سیل و نصب مجدد 022,001,7403,140,9905,142,730 مورد

بیرون آوردن پروانه و شفت و

نصب مجدد
033,590,1505,455,3408,183,000 مورد

بررسی و بازدید پروانه و

شفت
041,431,6402,863,2904,294,930 مورد

باز كردن محفظه بیرینگ و

بیرینگ و بررسی و نصب

مجدد

054,003,4706,281,9809,422,980 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیلترھا
240462

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

بازكردن و بستن درب محفظه

فیلتر
011,450,890 مورد

درآوردن المنت ھا، تمیزكاری

و یا تعویض و نصب مجدد
022,159,170 مورد

بررسی، تمیزكاری و رفع عیب

محفظه فیلتر
03627,620 مورد

بررسی و تعویض سیل درب

فیلتر
041,450,890 مورد

بررسی و تعمیر مكانیزم

)Change over(
051,934,530 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تسمه نقاله ھا
240562

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

باز و بستن گیربكس، موتور و

اتصاالت
010 مورد

درآوردن و جایگزینی تسمه

نقاله
020 مورد

آپارات سرد تسمه 030 مورد

آپارات گرم تسمه 040 مورد

تنظیم كشش و ھمراستایی

تسمه
050 مورد

بررسی، تعمیر و یا تعویض

غلطك ھا
060 مورد

بررسی و تعمیر درام و

متعلقات
070 مورد

باز كردن، تعمیر، تنظیم و

بستن جاروبك انتھای نوار

نقاله

080 مورد

130
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دوده زداھا
240662

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

خارج نمودن و نصب مجدد

دوده زدا
013,113,560 مورد

باز و بستن پایه ھای موتور و

گیربكس و اتصاالت
021,217,140 مورد

بررسی و رفع اشكال از چرخ

دنده ھا
032,110,330 مورد

رفع اشكال و تعویض لنس و

تیوب
043,235,030 مورد

رفع اشكال و تعویض سیل 051,065,710 مورد

بررسی و تعمیر یا تعویض

زنجیر
062,461,180 مورد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

1
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکراپرھا و اسکیمرھا
240762

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

باز كردن و بستن پایه ھای

موتور و گیربكس و اتصاالت
011,217,140 مورد

بازكردن و بستن چرخ زنجیر

كوچك و یا چرخ دنده متصل به

گیربكس

023,260,650 مورد

بازكردن، بستن و بررسی و

تعمیر چرخ زنجیر و یا چرخ

دنده بزرگ متصل به دیو

033,260,650 مورد

بازكردن، بستن و بررسی و

تعمیر محورھای عمودی و

افقی حوضچه و یا مخزن

043,709,950 مورد

بازكردن، بستن و بررسی و

تعمیر یاتاقان محور پارو

حوضچه و یا مخزن

053,260,650 مورد

بازكردن، بستن و بررسی و

تعمیر ریل ھای اطراف دیواره

حوضچه و یا مخزن

063,709,950 مورد

بازكردن، بستن و بررسی و

تعمیر چرخ ھای زنجیر و یا

چرخ دنده مربوط به ریل

072,811,360 مورد

بازكردن، بستن و تنظیم زنجیر

و یا چرخ دنده محرك پاروھا
082,811,360 مورد

بازكردن، بستن و تعمیر و

تنظیم پاروھا
093,260,650 مورد

باز و بستن و تعمیر و تعویض  

پولی
103,260,650 مورد

تعویض سیم بكسل 112,612,610 مورد

تعویض چرخ ھای انتقال

دھنده مجموعه اسكراپر
122,921,680 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم دانه بندی گوگرد
240862

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

باز كردن، بررسی و اندازه

،Housingو Bearingگیری 

تعمیر و یا تعویض و نص

010 مورد

باز كردن و بستن آب بند

مكانیكی و تعمیر و تعویض

قطعات معیوب آن

020 مورد

بازكردن بررسی و تمیزكاری و

وMetering Barتعویض 

Shellو نصب مجدد آن

030 مورد

باز كردن بررسی و تنظیم و

بستن  نازل ھا و متعلقات و

تعویض كلیه قطعات مع

040 مورد

درآوردن و نصب چرخ زنجیر 050 مورد

باز كردن و بستن پایه

نگھدارنده مجموعه

Rotoformerو بررسی و

تمیزكاری اس

060 مورد

بازكردن جارویی و تمیزكاری و

نصب مجدد آن
070 مورد

تمیزكاری یا تعویض و تنظیم

Steel beltتیغه انتھایی 
080 مورد

باز كردن و تمیزكاری لوله ھا و

Steel beltنازل ھای كولینگ 

و نصب آنھا

090 مورد

، غلتك و پد آبگیرPanبازكردن 

تكوپرن و تمیزكاری و نصب

مجدد و تنظیم

100 مورد

Steel beltبررسی و تعویض  110 مورد

بررسی و تعمیر خردكن 120 مورد

باز كردن و بستن سیستم

speedتنظیم سرعت (

convertor(

130 مورد

granulation drumتمیركاری  140 مورد

بازكردن بررسی و تعمیر

granulation drumغلطك 
150 مورد

بررسی، اندازه گیری و تعمیر

چرخ دنده ھای گرداننده
160 مورد

thrust rollerبررسی و تعمیر 

granulation drumمربوط به  
170 مورد

granulation drumتنظیم  180 مورد

بازكردن، تعمیر و بستن

vibratory screenدرپوش 
190 مورد

بررسی و تعویض مش دانه

vibratoryبندی مربوط به 

screen

200 مورد

بررسی و تعویض كفشك

vibratory screenمربوط به 
210 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

KW 100=>KW 100< P <=250 KWKW 250< P <=500 KWKW500< P <=1000 KW
رديف

(بھاي واحد (ريال

کاپلینگ ھا
240962

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

4,307,140باز و بستن حفاظ 01413,1901,722,8603,445,710 مورد

Discouple وCouple8,221,730كردن 02967,2602,901,7905,803,580 مورد

Discouple وCoupleكردن

كاپلینگ ھای دنده ای
7,082,790 031,238,2302,833,1205,666,230 مورد

8,783,350تعویض كاپلینگ 042,383,8204,767,6406,252,870 مورد

4,767,640تعمیرات متعلقات كاپلینگ 051,191,9102,383,8203,575,730 مورد

7,724,040چك و بررسی ھم محوری 063,835,9604,682,6206,030,710 مورد

15,279,480انجام ھم محوری 074,913,6709,827,35012,733,480 مورد

ھم محور كردن شفت و پولی

ھا و تنظیم كشش تسمه

پنکه ھای ھوایی

0 083,905,03000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای عمومی
241062

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن- ھوزینگ

01486,730 مورد

تخلیه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

023,040 لیتر

تعویض یا رفع اشكال

نشاندھندھای روغن
031,724,960 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

l
رديف

(بھاي واحد (ريال

Tourqe Convertorتعمیر  2411
241162

گروه کد

فصل بیست و چھارم- تجھیزات و سیستم ھای جانبی

tourqeباز و بستن مجموعه 

convertor
0113,982,600 مورد

باز و بستن مجموعه پمپ 028,405,650 مورد

باز و بستن مجموعه توربین 038,405,650 مورد

بررسی وضعیت بیرینگ ھا 043,010,380 مورد

بررسی وضعیت چرخ دنده ھا 051,808,790 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

مقدمه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<22 kw=>5/5واحدسطح مقطع

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

X<=4 kw22<=X<55 kw55<=X<75 kw75<=X<160 kw160<=X
رديف

(بھاي واحد (ريال

LVالکتروموتورھا-
250162

گروه کد

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

قطع برق و جدا كردن سوئیچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

365,780731,550 731,550 01365,780365,780365,780 مورد

باز نمودن ، مھار و كاور كردن

اتصاالت كابل ھای برق و ارت

موتور و نصب آن

622,7401,033,150 1,033,150 02301,700622,740587,330 مورد

باز كردن پایه الكتروموتور و

بستن پس از اتمام كار
207,580338,110 207,580 03150,850207,580207,580 مورد

حمل و ارسال موتور به كارگاه

جھت تعمیر اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

1,346,3101,553,890 1,553,890 041,289,5801,346,3101,346,310 مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

كاپلینگ.
391,590522,120 261,060 05112,320261,060391,590 مورد

باز و بسته كردن كاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

ھواكش ھا و سیستم

391,590645,150 261,060 06112,320261,060391,590 مورد

جوشكاری و تعمیر كاور فن و

سیستم خنك كننده.
00 0 07000 مورد

باز و بستن در پوشھای جلو و

عقب پس از تمیز كاری و

تعمیرات الزم.

637,6401,029,230 891,200 08322,570315,070507,110 مورد

00جوشكاری و تعمیر در پوشھا. 0 09000 مورد

تمیز كاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
246,050492,100 369,070 1061,510123,020184,540 مورد

بازدید و عیب یابی از استاتور

و سیم پیچھای آن.
195,800357,450 449,300 1165,27078,320130,530 مورد

رفع عیب از استاتور و سیم

پیچھای آن.
13,715,04050,372,960 37,779,720 122,177,6705,444,19010,107,550 مورد

بازدید و عیب یابی از روتور و

شفت.
673,940898,590 898,590 13112,320336,970449,300 مورد

00رفع عیب از روتور و شفت. 0 14000 مورد

تمیز كاری و سرویس

بلبرینگھا و تعویض آنھا.
522,1201,775,890 1,420,720 1565,270261,060391,590 مورد

تمیز كاری و سرویس یاتاقانھا

و لبیرنھا و سیستم روغن

كاری یا تعویض آنھا.

01,021,620 0 16000 مورد

تعمیر یاتاقانھا و لبیرنتھا و

سیستم روغن كاری.
01,021,620 0 17000 مورد

سرویس و بازو بستن

تجھیزات نشان دھنده دما و

لرزش پس از تنظیم ، تعمیر و

00 0 18000 مورد

بازدید ، تعمیر یا تعویض و

آچاركشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستیكھای آ

391,590783,180 522,120 1965,270130,530261,060 مورد

274,330365,780آمپر گیری و سایر تست ھا 1,097,330 2191,440365,780182,890 مورد

00تعمیرات اساسی 0 221,670,09000
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<500 kwواحدسطح مقطع

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

500<=X<900 kw900<=X<2200 kw2200<=X<3500 kw3500<=X
رديف

(بھاي واحد (ريال

MVالکتروموتورھا-
250262

گروه کد

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورھا

قطع برق و جدا كردن سوئیچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

1,168,9900 01779,330779,330779,330 مورد

باز نمودن ، مھار و كاور كردن

اتصاالت كابل ھای برق و ارت

موتور و نصب آن

2,757,9800 021,561,8801,561,8801,977,040 مورد

باز كردن پایه و جدا كردن

كاپلینگ الكتروموتور و بستن

آنھا پس از اتمام ك

830,3300 03415,160415,160830,330 مورد

حمل و ارسال موتور به كارگاه

جھت تعمیر اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

2,787,7900 041,497,3701,047,5001,501,140 مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

كاپلینگ.
2,131,0700 05710,3601,065,5401,420,720 مورد

باز و بسته كردن كاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

ھواكش ھا و سیستم

1,920,4300 06768,170960,2101,536,340 مورد

جوشكاری و تعمیر كاور فن و

سیستم خنك كننده.
00 07000 مورد

باز و بستن در پوشھای جلو و

عقب پس از تمیز كاری و

تعمیرات الزم.

3,674,8100 082,500,1502,916,8403,333,530 مورد

00جوشكاری و تعمیر در پوشھا. 09000 مورد

تمیز كاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
854,5700 10798,0101,103,9201,592,720 مورد

بازدید و عیب یابی از استاتور

و سیم پیچھای آن.
1,072,3600 11357,450357,4501,080,680 مورد

رفع عیب از استاتور و سیم

پیچھای آن.
00 1275,559,44088,152,6800 مورد

بازدید و عیب یابی از روتور و

شفت.
2,786,0200 13806,750806,7501,979,270 مورد

00رفع عیب از روتور و شفت. 14000 مورد

تمیز كاری و سرویس

بلبرینگھا و تعویض آنھا.
00 151,775,890710,3600 مورد

تمیز كاری و سرویس یاتاقانھا

و لبیرنھا و سیستم روغن

كاری یا تعویض آنھا.

3,096,5400 16695,3401,593,9402,409,010 مورد

تعمیر یاتاقانھا و لبیرنتھا و

سیستم روغن كاری.
2,611,0400 17695,3401,593,9402,409,010 مورد

سرویس و بازو بستن

تجھیزات نشان دھنده دما و

لرزش پس از تنظیم ، تعمیر و

1,253,6700 18731,5501,097,3301,358,390 مورد

بازدید ، تعمیر یا تعویض و

آچاركشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستیكھای آ

2,507,3500 19887,9001,253,6701,880,510 مورد

آمپرگیری و سایر تستھای

الزم جھت صحت كار موتور.
1,040,3900 201,040,3901,040,3901,819,720 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

مقدمه

.، تست الكل خواھد بودGC ھای خاص شامل:  تست شیمیایی روغن، تستھای روغن شامل: تست دی الكتریک روغن و تست1–تست
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

X<=1250 KVA1250<X<=6300 KVA6300<X<=15000 KVAKVA15000<X
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورماتورھا
260162

گروه کد

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

قطع برق و جدا كردن سوییچ

ترانسفورماتور و اتصال به

زمین و نصب تخته خطر

940,260 01626,840626,840626,840 مورد

بازكردن متعلقات، درپوش

ھای جعبه اتصال ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنھا و

3,591,690 021,420,7201,420,7201,775,890 مورد

بازكردن اتصاالت ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنھا
5,332,110 032,131,0702,486,2502,841,430 مورد

تمیزكاری و آچاركشی

اتصاالت
1,318,160 04439,390659,080878,780 مورد

تعویض مقره جھت رفع

نشتی و تنظیم برق گیرھا
14,195,880 052,731,1403,624,3104,517,480 مورد

بازدید و تمیزكاری خنك كننده

ھا (رادیاتورھا و فن ھا و...)
4,287,610 06706,7501,060,1201,413,490 مورد

رفع عیب نشتی از بدنه

ترانسفورماتور
1,255,250 071,255,2501,255,2501,255,250 مورد

تست و یا تعویض نشاندھنده

ھا و آالرم ھا و تریپ ھا
2,337,990 081,558,6601,558,6601,558,660 مورد

4,446,930بازدید  از سیم پیچ و ھسته 09995,4401,493,1601,990,870 مورد

3,117,320بازدید  و تغییر تپ چنجرھا 10779,330779,3301,558,660 مورد

2,987,710وكیوم كردن و تزریق گاز ازت 11746,9301,120,3901,493,850 مورد

تست ھای عایقی و اھمی

ترانسفورماتور (طبق

استاندارد)

1,558,660 12779,330779,3301,168,990 مورد

548,660تست دی الكتریك روغن 13548,660548,660548,660 مورد

نمونه گیری جھت تست ھای

خاص روغن (از جمله تست

، تستGCشیمیایی روغن، 

الكل، تصفیه شیمیای

365,780 14365,780365,780365,780 مورد

2,510تصفیه یا تعویض روغن 152,5102,5102,510 لیتر

1,088,200تعویض یا احیای رطوبت گیر 16544,100544,100544,100 مورد

831,550تعویض محفظه رطوبت گیر 17415,780415,780415,780 مورد

0تعمیرات اساسی 18000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رآکتورھا
260262

گروه کد

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورھا و رآکتورھا

بازدید و نظافت و آچاركشی 011,210,400 مورد

تست و عیب یابی و ترمیم 022,007,240 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

فصل بیست و ھفتم – ژنراتورھا

مقدمه

ھایشود و ھمینطور در ردیف ھای تعویض ھسته نیز به دلیل وجود ورق1–در تعمیرات ژنراتور برای ترمیم ھسته، ھزینه براساس میزان ترمیم در نظر گرفته می
.تعویض براساس نسبت تعویض انجام شده، ھزینه محاسبه گردد

پیچی مندرج در این فصل تعلق نمی2–در تعمیرات ژنراتور درصورت اعمال سیم پیچی و عایق كاری استاتور و روتور، سایر ردیف ھای ترمیم عایقكاری و سیم
.گیرد

ھای "ساخت و تعویض" و "ترمیم و تعمیر" محور، ارایه تاییدیه مطابق جنس، سختی و صیقلی بودن الزامی خواھد بود.3–در ردیف
. 4–تھیه تجھیزات و اجناس مصرفی در ردیف ھای تعمیرات ژنراتور مستتر می باشد

5–در انجام عملیات تعمیرات ژنراتور، چنانچه "ژنراتورھای تحریك" جا به جا شود از ردیف " قطع برق و جداكردن سوئیچ سیستم با ژنراتور تحریک" استفاده می
.گردد

.باشد در ھنگام قیمت گذاری میزان میانگین آن در نظر گرفته شده استھا كه دارای حداقل یک و حداكثر سه درپوش می6–در مورد بازكردن درپوش
.لحاظ شده استTAG OUT , LOCK OUT 7–در بھای ردیف "قطع برق ورودی تابلو و نصب تخته خطر" عملیات
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

X<=10 MWMW 30=>X>10MWMW 50=>X>30MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

ژنراتورھای اصلی
270162

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

قطع برق و جدا كردن سوییچ

ژنراتور و نصب تخته خطر بر

روی آن و وصل كردن

011,045,6601,045,6601,045,660 مورد

باز كردن كلیه درپوشھا و

بستن مجدد آنھا
0241,840,44055,787,26083,680,890 مورد

باز نمودن پایه ھای زغال روی

رینگھای ارتباطی

)  حلقه ھاSLIP RINGژنراتور(

و بستن مجدد

038,609,06010,761,33012,913,600 مورد

باز نمودن كلیه قطعات اتاقك

تحریك و بستن مجدد آنھا
0424,046,36038,775,67052,722,490 مورد

باز نمودن كلیه اتصاالت و لوله

ھای روغن و ھوا و بستن

مجدد انھا

05000 مورد

باز نمودن كلیه تجھیزات

ابزاردقیق و بستن مجدد
06000 مورد

باز نمودن كاپلینگ ژنراتور به

جعبه دنده اصلی و بستن

مجدد

07000 مورد

اندازه گیری ھم محوری

ژنراتور
08000 مورد

اصالح ھم محوری و تنظیم

فاصله ھوایی بین روتور و

)airgapاستاتور (

09000 مورد

باز نمودن كابلھا و باسبارھای

اتصاالت خروجی مولدھا و

تحریك كننده ھا و بستن

1015,053,52020,071,36025,089,190 مورد

باز نمودن یاتاقانھا و سایر

متعلقات جھت بیرون كشیدن

روتور و بستن مجدد

11000 مورد

اندازه گیری ابعادی و تست

ھای سالمت غیر مخرب

یاتاقان ھا

12000 مورد

جدا نمودن سیستم تحریك

اولیه و ثانویه از مولد اصلی و

بستن مجدد آنھا

1315,053,52022,314,90027,893,630 مورد

بازدید و تمیزكاری ذغال ھا و

جاروبك ھا و كلكتور یا رینگ

ھا

141,137,2001,705,8002,274,400 مورد

تعویض ذغال ھای سیستم

تحریك
153,117,3204,675,9806,234,640 مورد

تست سیستم خنك كننده

ژنراتور
16000 مورد

باز نمودن سیستم خنك كننده

ژنراتور(كولرھا) و بستن مجدد

آنھا

17000 مورد

خارج كردن روتور و قرار دادن  

آن روی پایه و جازدن آن
1827,984,11052,470,21078,705,320 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

X<=10 MWMW 30=>X>10MWMW 50=>X>30MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

ژنراتورھای اصلی
270162

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

بازكردن كلیه اتصاالت استاتور

و قرار دادن آن در محل

مناسب جھت بازدید و

تعمیرات و بستن مجدد

1912,428,11031,934,5100 مورد

بازدید و آزمایش گوه ھای

داخل شیارھای سیم پیچ

استاتور و روتور

2015,927,00029,863,12049,771,870 مورد

تمیز كاری روتور و استاتور و

محفظه زیر ژنراتورطبق

دستورالعملھا  

2136,062,19054,093,29072,124,390 مورد

انجام تست ھای سالمت

مكانیكی روتور و اجزای آن
2213,982,95016,230,77018,478,600 مورد

رنگ آمیزی عایقی روتور و

استاتور(وارنیش)
235,037,3007,555,94010,074,590 مورد

انجام كلیه آزمایشات سالمت

الكتریكی و عایقی روتور و

استاتور 

2415,714,46011,785,8509,821,540 مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نیمه ھادی گردان

(نصب شده روی روتور)

2519,658,01019,658,01019,658,010 مورد

AIRاندازه گیری فواصل (

GAPبین روتور و استاتور  (
269,829,0009,829,0009,829,000 مورد

ترمیم ھسته

استاتور(براساس درصد میزان

ترمیم)

27000 مورد

ترمیم ھسته روتور(براساس

درصد میزان ترمیم)
28000 مورد

تعویض ھسته

استاتور(براساس درصد میزان

تعویض)

29000 مورد

تعویض ھسته

روتور(براساس درصد میزان

تعویض)

30000 مورد

ترمیم عایق كاری سیم پیچ

روتور
31000 مورد

ترمیم عایق كاری سیم پیچ

استاتور
32000 مورد

سیم پیچی و عایق كاری

روتور(براساس درصد میزان

انجام كار)

33000 مورد

سیم پیچی و عایق كاری

استاتور(براساس درصد میزان

انجام كار)

34000 مورد

ترمیم و تعمیر محور(با ارائه

تاییدیه مطابقت جنس و

سختی و صیقلی بودن)

35000 مورد

ساخت و تعویض محور(با

ارائه تاییدیه مطابقت جنس و

سختی و صیقلی بودن)

36000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

X<=10 MWMW 30=>X>10MWMW 50=>X>30MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

ژنراتورھای اصلی
270162

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

باالنس دینامیكی محور 37000 مورد

باالنس دینامیكی روتور با

شفت
38000 مورد

باالنس دینامیكی روتور با

شفت ھمراه با كلیه قطعات

گردنده

39000 مورد

Drive.End orتعمیر 

None.Drive.End Bearing

Cover

40000 مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

41000 مورد

Drive.End orتعمیر 

None.Drive.End Shield
42000 مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
43000 مورد

تعمیر بدنه استاتور(براساس

درصد میزان تعمیر)
44000 مورد

تھیه و تعویض گوه بر روی

استاتور(براساس درصد میزان

تعویض)

45000 مورد

تھیه و تعویض گوه بر روی

روتور(براساس درصد میزان

تعویض)

46000 مورد

RTDتھیه و تعویض  47000 مورد

تعمیر فن خنك كننده 48000 مورد

ساخت فن خنك كننده 49000 مورد

تعمیر و ترمیم عایق اتصاالت

اصلی سیم بندی ژنراتور به

ترمینال ھای تغذیه

5010,147,66016,236,25024,354,380 مورد

تھیه وتعویض اتصاالت اصلی

سیم بندی ژنراتور و عایق

كاری مناسب آنھا

5110,147,66000 مورد

END RINGتھیه یا ساخت 

روتور اصلی
52000 مورد

تعمیر رینگ ھای اصلی

تحریك(ھمراه با كلیه

نگھدارنده ھای ذغال ھا)

53000 مورد

ساخت رینگ ھای اصلی

تحریك(ھمراه با كلیه

نگھدارنده ھای ذغال ھا)

54000 مورد

یاslip ringتعمیر اتصاالت 

تحریك كمكی به قطب ھای

روتور

55000 مورد

آزمایش ھسته به روش القاء

حداكثر شار (روتور+استاتور)
56000 مورد

تست بی باری و بارداری و

اندازه گیری لرزش در حضور

نماینده كارفرما

57000 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

X<=10 MWMW 30=>X>10MWMW 50=>X>30MW
رديف

(بھاي واحد (ريال

ژنراتورھای اصلی
270162

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

تمیزكاری، آچاركشی بازرسی

سیستم تنظیم ولتاژ اتوماتیك

)AVR(

58000 مورد

تست، تنظیم و تعمیر سیستم

)AVRتنظیم ولتاژ اتوماتیك (
59000 مورد

خشك كردن و رطوبت زدایی

از روتور و استاتور
6022,402,34028,002,93037,337,240 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھا و ژنراتورھای تحریک
270262

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

قطع برق و جدا كردن سوییچ

سیستم یا ژنراتورتحریك،

جداكردن كابل ھای ارتبا

011,046,690 مورد

باز كردن كلیه درپوشھا و

بستن مجدد آنھا پس از اتمام

كار

028,368,090 مورد

باز نمودن پایه ھای زغال روی

رینگھای ارتباطی سیستم یا

ژنراتور تحریك

033,228,400 مورد

جدا نمودن سیستم تحریك از

ژنراتور (بصورت مكانیكی و

الكتریكی) و بستن مجدد

0417,375,660 مورد

باز نمودن یاتاقانھا و بیرینگھا و

بستن مجدد
057,153,570 مورد

بیرون كشیدن روتور و قرار

دادن آن روی پایه و جازدن

مجدد

0622,155,520 مورد

جابجایی استاتور و قرار دادن

آن در محل مناسب جھت

بازدید و تعمیرات و نصب

مجدد

0718,299,300 مورد

تمیز كاری روتور و استاتور

طبق دستورالعملھا
087,925,750 مورد

انجام تست ھای سالمت

ENDمكانیكی روتور خصوصا 

RING

090 مورد

رنگ آمیزی عایقی روتور و

استاتور(وارنیش)
101,259,320 مورد

انجام كلیه آزمایشات سالمت

الكتریكی و مغناطیسی روتور

و دیودھا و نیمه ھا

117,857,230 مورد

AIRاندازه گیری فواصل (

GAPبین روتور و استاتور  (
124,914,500 مورد

)  AIR GAPتنظیم فواصل (

بین روتور و استاتور
130 مورد

بازدید و تمیزكاری ذغال ھا و

جاروبك ھا و كلكتور یا رینگ

ھای ژنراتور تحریك

141,137,200 مورد

تعویض ذغال ھای ژنراتور

تحریك
151,558,660 مورد

ترمیم ھسته استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

ترمیم)

180 مورد

ترمیم ھسته روتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

ترمیم)

190 مورد

تعویض ھسته استاتور

ژنراتور تحریك(براساس درصد

میزان تعویض)

200 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھا و ژنراتورھای تحریک
270262

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

تعویض ھسته روتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

تعویض)

210 مورد

ترمیم عایق كاری سیم پیچ

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد میزان انجام كا

220 مورد

ترمیم عایق كاری سیم پیچ

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

انجام

230 مورد

سیم پیچی و عایق كاری

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد میزان انجام كار)

240 مورد

سیم پیچی و عایق كاری

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

انجام كار

250 مورد

ترمیم و تعمیر محور ژنراتور

تحریك(با ارائه تاییدیه

مطابقت جنس و سختی و

260 مورد

ساخت و تعویض محور

ژنراتور تحریك(با ارائه تاییدیه

مطابقت جنس و سختی و ص

270 مورد

باالنس دینامیكی محور

ژنراتور تحریك
280 مورد

باالنس دینامیكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت
290 مورد

باالنس دینامیكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت ھمراه

با كلیه قطعات گردنده

300 مورد

تعمیر یا تعویض یاتاقان ھا و

بیرینگ ھا
310 مورد

Drive.End orتعمیر 

None.Drive.End  Bearing

Cover

320 مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

330 مورد

Drive.End orتعمیر 

None.Drive.End Shield
340 مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
350 مورد

تعمیر بدنه استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد میزان

تعمیر)

360 مورد

ژنراتورRTDتھیه و تعویض 

تحریك
370 مورد

تعمیر فن خنك كننده ژنراتور

تحریك
380 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھا و ژنراتورھای تحریک
270262

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - ژنراتورھا

ساخت فن خنك كننده ژنراتور

تحریك
390 مورد

تعمیر و ترمیم عایق اتصاالت

اصلی سیم بندی ژنراتور

تحریك به ترمینال ھای

404,977,190 مورد

تھیه و تعویض اتصاالت اصلی

سیم بندی ژنراتور تحریك و

عایق كاری مناسب آنه

413,981,750 مورد

تعمیر رینگ ھا یا كلكتور

تحریك(ھمراه با كلیه

نگھدارنده ھای ذغال ھا)

420 مورد

ساخت رینگ ھا یا كلكتور

تحریك(ھمراه با كلیه

نگھدارنده ھای ذغال ھا)

430 مورد

آزمایش ھسته به روش القاء

حداكثر شار(روتور+استاتور)
440 مورد

تست بی باری و بارداری و

اندازه گیری لرزش در حضور

نماینده كارفرما

450 مورد

تعمیر سیستم یكسوساز

گردان
460 مورد

تعمیر سیستم ھای

یكسوساز ثابت
470 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق

فصل بیست و ھشتم– تابلوھا و کلیدھای برق

مقدمه

بندی و تكمیل تا مرحله راه اندازی باشد ، ھزینه آن مطابق ردیف مندرجكشی، سرسیم1–چنانچه نیاز به نصب جدید ھر یک از تجھیزات داخل تابلو ھمراه با سیم
.گردددر این فصل با اعمال ضریب 1/50 اعمال می

.باشددار و ضد انفجار میIP ھای مورد بحث در این فصل شامل كلیه تابلوھای2–تابلو
3–ردیف آزمایشات ثانویه رله، شامل تعداد و انواع تست خواھد بود و برای آزمایشات اول 100% مبلغ ردیف و برای آزمایشات بعدی 10% قیمت مربوط پرداخت

.می گردد
.4–در ردیف “ بازدید و تمیزكاری و آچار كشی تجھیزات و ترمینال ھای قدرت و كنترل” پیدا كردن نقاط معیوب و خراب و گزارشات مربوط به آن لحاظ شده است

.باشدھا ، فنرھای شارژ ، اھرم ھای ارتباطی وكلیه قطعات می5–ردیف “ تعمیر و تعویض قطعات مكانیكی “ شامل چرخ دنده
، فیوزھا ، كلیدھا ، ترمینال ورودی– خروجی و ثابت ( جامپر) وكلیه قطعات6CT ،PT–ردیف “ تعمیر و تعویض مدار فرمان “ شامل : موتور شارژر ، كنتاكتورھا ، 

.برقی مرتبط می باشد
.باشد7–ردیف “ تعمیر و تعویض مدار قدرت “ شامل : جامپر ، فیوزھا ، كلیدھا ، كنتاكتورھا و كلیه قطعات برقی مرتبط می

گیری روی تابلو و داخل واحد مد نظر8–در ارتباط با ردیف  تابلوھا ، “ تعمیر و تعویض كلیدھای كنترل و مدارات فرمان “ شامل : ادوات و تجھیزات فرمان و اندازه
.باشدمی
.سوئیچ ھای لرزشی“  جزو" تعمیر و تعویض كلید ھای كنترل و مدارات فرمان" تابلوھا در نظر گرفته شد“9–

10–در ردیف ھای تعمیراتی تابلو، منظور از مورد یك ستون داخل تابلو شامل تعدادی محفظه كلید و متعلقات مربوط كه از یك شینه اصلی تغذیه می گردد، می
.باشد

.باشدھای حفاظتی،ارایه مستندات و عایقی سوئیچ و دریافت گواھی تایید می11–آزمایش  نھایی كلید شامل : تست رله
شامل : تعویض یا تنظیم سطح روغن ، تزریق گاز یا تعویض كپسول (سل) ، تعویض آب بندھا جھتMV,HVتعویض و تزریق گاز یا روغن “ در كلیدھای“–ردیف 12

.می باشدSF6 وOCB،VCB كلیدھای
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلوھا
280162

گروه کد

فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به كار

نمودن آن پس از اتمام

01982,150982,1501,473,230 مورد

بازدید و تمیزكاری تجھیزات

كنترل و فرمان تابلو
021,890,3803,018,4605,339,420 مورد

آچاركشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات كنترل
031,038,7801,558,1704,982,240 مورد

تعمیر و یا تعویض نشاندھنده 04633,130633,1301,266,270 مورد

تعمیر و یا تعویض تجھیزات

اندازه گیری و قطعات مربوطه

)CT وPT(

051,046,6903,140,0708,714,020 مورد

تعمیر و یا تعویض رله ھای

كنترل كمكی و تایمرھا
061,046,6901,046,6902,093,380 مورد

تعمیر و یا تعویض كلیدھای

كنترل ومدارات فرمان
071,046,6901,046,6905,756,880 مورد

بازدید و تمیزكاری شینه ھا و

اتصاالت مربوطه
081,662,8003,325,5909,441,590 مورد

آچاركشی شینه ھا و اتصاالت

مربوطه
091,662,8002,494,1905,815,500 مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوطه
10829,9101,659,8304,146,760 مورد

تست عایقی شینه ھا 11779,330779,3302,486,940 مورد

نصب تجھیزات جدید و سیم

بندی آنھا
12000 مورد

آزمایشات اولیه جھت رله

ھای حفاظتی
131,046,6901,046,6900 مورد

آزمایشات ثانویه جھت رله

ھای حفاظتی
141,046,6901,046,6900 مورد

تعویض فیوزھا و پایه فیوزھا 15829,9101,659,8304,146,760 مورد

تمیزكاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
16829,910829,910829,910 مورد

تمیزكاری، آچاركشی، اندازه

گیری و بازرسی از كلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

1702,101,2200 مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
1808,293,5300 مورد

بازكردن، سرویس، آچاركشی

تست عایقی و بستن و آب

بندی باس داكت

19829,9101,244,8700 مورد

تعمیر باس داكت 20000 متر

تمیزكاری، آچاركشی و

بازبینی كلیه تابلوھای اصلی

و فرعی سیستم ھای تحریك

2119,643,08000 مورد

تعمیر یا تعویض شینه ھا 229,964,48014,946,72014,801,640 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

(بھاي واحد (ريال

کلیدھای برق
280262

گروه کد

فصل بیست و ھشتم- تابلوھا و کلیدھای برق

قطع برق كلید و نصب تخته

خطر و آماده به كار نمودن آن

پس از اتمام كار

01568,600568,600568,600 مورد

بازدید و تعویض فیوز قدرت و

كردنResetفرمان و 
02568,600568,600568,600 مورد

بازدید و تمیزكاری و

آچاركشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات كنترل و قدرت

031,137,2002,274,4003,411,600 مورد

تعمیر و یا تعویض قطعات

مدار فرمان
04568,600568,600568,600 مورد

تعمیر و یا تعویض رله ھای

حفاظتی
051,550,7501,550,7501,550,750 مورد

تعمیر و یا تعویض قطعات

مدار قدرت
061,137,2002,274,4003,411,600 مورد

تمیزكاری و روانكاری

بخشھای مكانیكی كلید
071,137,2002,274,4002,843,000 مورد

تعمیر و یا تعویض قطعات

مكانیكی
083,343,8404,179,7904,179,790 مورد

تعویض و تزریق گاز یا روغن

HVو MVدر كلیدھای 
0901,952,2201,952,220 مورد

نصب تجھیزات جدید و سیم

بندی آنھا
10000 مورد

آزمایش نھایی كلید 111,558,6601,558,6601,558,660 مورد

تست ھدایت الكتریكی 121,558,6601,558,6601,558,660 مورد

تست فشار گاز 130779,330779,330 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و نھم- سیستم ھای روشنایی

ھای روشناییفصل بیست و نھم– سیستم

مقدمه

1–ردیف ھای مربوط به تعمیرات چراغ ھا (فیتینگ) شامل بازكردن، تمیزكاری، شستشوی رفلكتور، شستشوی بدنه و كاور چراغ یا تعویض كاور، رفلكتور یا
شیشه، تعویض چوک یا استارت یا باالست یا جرقه زن، تعویض المپ، تعویض یا تعمیر یا ترمیم سیم كشی داخلی، تعویض پایه المپ یا سرپیچ و آب بندی

مجموعه چراغ و سایر قطعات موجود در چراغ می باشد  
شوند كه بھای حاصل شامل 30 درصد بابت بازكردن و جمع2–درصورت تعویض چراغ ھا (فیتینگ)، ردیف ھای تعمیرات 1 الی 6، با اعمال ضریب 0/6 محاسبه می

.آوری و 70 درصد بابت آماده سازی و نصب می باشد
.3–منظور از ردیف رفع عیب از مدار تغذیه روشنایی، عیب یابی و تعمیر سیم كشی مسیر برق رسانی به چراغ ھا می باشد

. خواھد بودWATER PROOFو EX،WEATHER PROOF 4–ردیف ھای مربوط به روشنایی صنعتی شامل كلیه چراغ ھای
5–ردیف تعمیر چراغ ھا و فیتینگ ھای صنعتی شامل: المپ، جرقه زن، سرپیچ، باالست، سیم بندی، آب بندی، شیشه، محافظ و سایر قطعات مرتبط خواھد

.بود
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و نھم- سیستم ھای روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای روشنایی
290162

گروه کد

فصل بیست و نھم- سیستم ھای روشنایی

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فلورسنت از نوع صنعتی،

ضدآب،

01356,930 عدد

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فیلمانی، كم مصرف، گازی،

از ن200Wمدادی تا و 

02356,930 عدد

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فیلمانی، كم مصرف، گازی،

200Wمدادی باالتر از 

03535,390 عدد

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فلورسنت از نوع غیرصنعتی
04178,460 عدد

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فیلمانی، كم مصرف، گازی،

از ن200Wمدادی تا و 

05178,460 عدد

تعمیرات چراغ ھای (فیتینگ)

فیلمانی، كم مصرف، گازی،

200Wمدادی باالتر از 

06356,930 عدد

تعمیر و تعویض چراغ ھای

(فیتینگ) خطر ھوایی
071,427,700 عدد

تنظیم و تعویض فتوسل یا

تایمر (ساعت نجومی)
08356,930 عدد

رفع عیب از مدار تغذیه

روشنایی
091,079,630 مورد

تعویض یا نصب فیتینگ

روشنایی صنعتی یا ضدآب
101,070,780 مورد

تعویض یا نصب فیتینگ

روشنایی غیرصنعتی
11713,850 مورد

تعویض یا نصب پایه روشنایی

متر ھمراه با متعلقات9تا 

الکتریکی

123,341,350 مورد

تعویض یا نصب داکت فلزی تا

سانتیمتر5
13267,690 متر

تعویض یا نصب داکت

سانتیمتر5پالستیکی تا 
14178,460 متر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

ام – خطوط زیر زمینیفصل سی

مقدمه

.باشد1–ردیف ھای این فصل برمبنای كابل ھای تک رشته بدون غالف می
2–چنانچه عملیات فوق بر روی كابل ھای سه فاز اجرا گردد، به استثنای ردیف ھفتم از زیرفصل "خطوط زیرزمینی–كابل ھای قدرت" و ردیف ششم از زیر فصل

.خطوط "زیرزمینی–كابل  ھای كنترل" ضریب 1/30 منظور می گردد
3–چنانچه عملیات فوق بر روی كابل ھای دارای غالف (فلزی یا فلزی سربی) اجرا گردد، ردیف ھای 623002106 الی 623002110 از زیر فصل "خطوط زیرزمینی–

.كابل ھای قدرت" و ردیف ھای 623001105 الی 623001108 از زیر فصل خطوط "زیرزمینی–كابل ھای كنترل" با ضریب 1/30 محاسبه می گردد
.4–برای جمع آوری ادوات و تجھیزات معیوب ،50 درصد بھای ردیف ھا محاسبه می گردد

5–منظور از كابل سه فاز در ردیف ھا ، كابل ھای زره دار  دارای سه سیم (آرمر دار و غالف سربی) می باشد به ازای ھر  رشته سیم اضافه 30 درصد  به بھای
ھر ردیف اضافه می گردد، ھمچنین در صورت استفاده از كابل تك سیم 40 درصد به بھای ھر ردیف اضافه می گردد در صورت استفاده از كابل ھای بدون غالف

.سربی 70 درصد بھای ردیف و در صورت استفاده از كابل ھای بدون آرمر و بدون غالف سربی 50 درصد بھای ردیف محاسبه می گردد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط زیرزمینی-کابل ھای کنترل
300162

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

قطع برق و جدا كردن كابل از

ھر دو طرف و نصب تخته خطر

و مھار و وصل كردن

01982,150 مورد

اھم چك و تلفن چك 02982,150 مورد

عیب یابی با دستگاه ھای

Undergroundعیب یاب (

Cable Fault Finder(

030 مورد

تست عایقی 04982,150 مورد

سرسیم بندی 051,964,310 مورد

نصب گلند 06568,600 مورد

مفصل بندی 071,671,920 مورد

كابل كشی تعمیراتی 08235,090 مترطول
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

V<=10001000<V<=33000
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط زیرزمینی-کابل ھای قدرت
300262

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمینی

جدا كردن كابل سه فاز از ھر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مھار و وصل كردن تا سایز

میلیمترمربع16

01568,6000 مورد

جدا كردن كابل سه فاز از ھر

دو طرف و نصب تخته خطر و

25مھار و وصل كردن از سایز 

میلیمترمربع95تا 

02852,9001,473,230 مورد

جدا كردن كابل سه فاز از ھر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مھار و وصل كردن از سایز

میلیمترمربع به باال120

031,137,2001,964,310 مورد

اھم چك و تلفن چك 04779,330779,330 مورد

عیب یابی با دستگاه ھای

Undergroundعیب یاب (

Cable Fault Finder(

0500 مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
06389,660389,660 مورد

High potتست  070982,150 مورد

سركابل بندی سه فاز تا سایز

میلیمترمربع16
08633,1300 مورد

سركابل بندی سه فاز  از

میلیمترمربع95تا 25سایز 
09949,7004,342,810 مورد

سركابل بندی سه فاز  از

میلیمترمربع به باال120سایز 
101,266,2707,238,020 مورد

نصب گلند سه فاز  تا

میلیمترمربع16سایز
11633,1300 مورد

نصب گلند سه فاز  از سایز

میلیمترمربع95تا 35
12949,7002,093,380 مورد

نصب گلندسه فاز از سایز

میلیمترمربع به باال120
131,266,2703,140,070 مورد

مفصل بندی سه فاز تا سایز

میلیمترمربع16
151,939,0300 مورد

مفصل بندی سه فاز  از سایز

میلیمترمربع95تا 25
162,908,5405,532,280 مورد

مفصل بندی سه فاز از سایز

میلیمترمربع به باال120
173,878,06011,064,550 مورد

تست توالی فازھا 19779,330779,330 مورد

كابل كشی تعمیراتی سه فاز

میلیمترمربع16تا سایز 
20151,9100 متر

كابل كشی تعمیراتی سه فاز

میلیمترمربع95تا 25از سایز 
21303,820303,820 متر

كابل كشی تعمیراتی سه فاز

میلیمترمربع به120از سایز 

باال

22455,730455,730 متر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

اس و چاپرپیفصل سی و یکم – باطری شارژ، یو

مقدمه

.1–ردیف تست باتری شامل اندازه گیری ولتاژ، اندازه گیری غلظت، تمیزكاری (گریس كاری یا وازلین در صورت نیاز)، اضافه كردن آب مقطر می باشد
2–ردیف احیای باتری شامل تخلیه الكتریكی، بازكردن و بستن اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و جابجایی و تخلیه الكترولیت، شستشو با آب مقطر و مایع

) الكترولیت از ردیف مربوط به ساخت و پركردن الكترولیت استفاده می شودcell oilمخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ مجدد جھت احیا می باشد و اضافه نمودن (
.

.3–كلیه عملیات مربوط به باتری براساس دستورالعمل ھای شركت سازنده باتری و ابالغ كارفرما می باشد
4–تعویض باتری شامل بازكردن باتری معیوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پركردن الكترولیت، شارژ اولیه، دشارژ و شارژ مجدد، اضافه نمودن

cell oilو نصب و آماده  به كار نمودن باتری در محل مربوط (تزریق الكترولیت از ردیف مربوط به آماده سازی و پركردن الكترولیت استفاده می شود) می باشد.
–5Setعبارت است از مجموعه باتری ھای به كار رفته در یك سیستم برق پایدار می باشد.
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

1
رديف

(بھاي واحد (ريال

باتری
310162

گروه کد

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

تست ھای باتری 0112,640 CELL

ساخت و پركردن الكترولیت 02211,940 لیتر

Capacityتست ظرفیت (

Testیا عملیات شارژ و (

دشارژ باتری

034,601,020 SET

احیای باتری یا آماده سازی

باتری جدید
040 CELL

تست امپدانس باتری 0516,790 CELL

تعویض باتری 06196,430 CELL
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

و چاپرUPSباتری شارژر ، 
310262

گروه کد

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

قطع برق ورودی و نصب تخته

خطر و آماده به كار نمودن آن

پس از اتمام كار

01779,330 دستگاه

بازدید و تمیزكاری تجھیزات 02722,700 دستگاه

آچاركشی تجھیزات و ترمینال

ھا
031,137,200 دستگاه

تعمیر و یا تعویض ادوات و

مدارات الكترونیك
041,137,200 دستگاه

تعمیر و یا تعویض ادوات و

مدارات قدرت
050 دستگاه

نصب تجھیزات جدید و سیم

بندی آنھا
060 دستگاه

)Load Testتست عملیاتی (

طبق دستورالعمل
070 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - شبکه ھوایی

فصل سی و دوم - شبكه ھوایی

مقدمه

.و دژنكتور از فصل كلیدھا استفاده می گرددrecloser 1-بھای تعمیر
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - شبکه ھوایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

3300<V<=20000
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوایی
320162

گروه کد

فصل سی و دوم - شبکه ھوایی

تعویض فیوز كات اوت 011,964,310 عدد

تعویض پایه فیوز كات اوت 022,946,460 عدد

تعمیر آرم و كراس آرم 032,946,460 عدد

تعویض آرم و كراس آرم 047,497,080 عدد

تعویض مقره 050 عدد

ترمیم سیم 060 مورد

شستشوی مقره 070 عدد

ترموویژن خط و اتصاالت 080 مورد

تعمیر سكسیونر 090 مورد

تعمیر دكل ھوایی 100 کیلوگرم

تعویض دكل ھوایی 110 کیلوگرم

قطع برق، ارت كردن موقت و

جمع آوری آن
120 مورد

بازرسی خطوط ھوایی 130 کیلومتر

نصب یا تعمیر سیم مھار 140 کیلوگرم

نصب یا تعمیر صفحه مھار 150 عدد

تعمیر و یا تحكیم پایه بتنی 160 مترطول

تعویض پایه بتنی 170 عدد

سیم كشی ھوایی تعمیراتی 180 کیلوگرم

تعویض جمپر خطوط 190 عدد

تعویض گیره ھای نگھدارنده

ابتدایی، میانی  و انتھایی
200 عدد

تعویض تراكشن خط 210 مورد

,CTتعویض مقره ھای اتكایی 

PT, line trap
220 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

مقدمه

باشد ضریب افزایشی OUT DOOR"1/30"خواھد بود، چنانچه تعویض فوق در محیط "IN DOOR"بر مبنای انجام كار در "SURGE ARRESTER" 1-ردیف "تعویض
.اعمال می گردد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ارت و برق گیر
330162

گروه کد

فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

بازدید، تمیزكاری و آچاركشی

و گریس كاری اتصاالت

(تجھیز، اصلی و باسبار)

0119,060 عدد

اندازه گیری مقاومت ارت 0228,430 عدد

عملیات جوش انفجاری

)Cadweld(
03111,420 عدد

تعمیر و تعویض صاعقه گیر 04568,600 عدد

بازسازی و رفع اشكال بخش

الكتریكال چاه ارت
06470,180 مورد

درSurge arresterتعویض 

كیلوولت33شبكه - لغایت 
08859,850 مورد

درSurge arresterتعویض 

كیلوولت33شبكه - باالتر از 
091,484,600 مورد

درSurge arresterتست 

شبكه
11779,330 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و چھارم - تجھیزات متفرقه برق

فصل سی و چھارم - تجھیزات متفرقه برق

مقدمه

1-تامین روشنایی موقت تا 48 ولت (ھندالمپ) شامل تحویل مصالح از انبار كارفرما، آماده سازی، كابل اندازی، روشن نمودن مستمر ھندالمپ، تعمیرات
.موردی، جمع آوری و تمیزكاری  كابل و چراغ پس از اتمام كار و عودت به انبار كارفرما می باشد

2-تامین ترانس روشنایی سیار شامل تحویل مصالح از انبار كارفرما، آماده سازی، نصب در محل مورد نیاز، برق دار كردن ترانس، آماده به كار نمودن مستمر،
.جمع آوری و تمیزكاری پس  از اتمام كار و عودت به انبار كارفرما می باشد

.3-طول كابل روشنایی موقت تا طول 25 متر محاسبه شده است. در صورتی كه طول كابل بیش از 25 متر باشد، 25درصد به بھای ردیف اضافه می شود
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و چھارم - تجھیزات متفرقه برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات متفرقه برق
340162

گروه کد

فصل سی و چھارم - تجھیزات متفرقه برق

تامین روشنایی موقت

(ھندالمپ) جھت انجام

ولت48كارھای تعمیراتی تا 

0170,530 مورد

تامین روشنایی موقت جھت

انجام كارھای تعمیراتی بیش

ولت48از 

02141,060 مورد

تامین ترانس سیار  0370,530 مورد

تعویض گرم كننده برقی

)Electrical heat tracing(
0423,510 متر

تعویض ترموستات 05235,090 مورد

ایجاد اتصال الكتریكی خاص

E.H.Tروی 
06235,090 مورد

آماده سازی ھند المپ  0760,850 عدد

تعویض گرم کننده ھای خاص 080 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&Gفصل سی و پنجم - تجھیزات کنترلی مربوط به سیستم ھای 

ھافصل سی و پنجم - تجھیزات کنترلی مربوط به سیستم

مقدمه

.ھای معیوب" لحاظ شده استو كارتCPU در ردیف "رفع عیب با تعویض(Serial )ھای ارتباطی مانند كارت1-بررسی و رفع عیب از كارت
.2-ردیف "لوپ چك" مربوط به راه اندازی بعد از تعمیرات اساسی است و تشخیص موارد خاص بر عھده كارفرماست
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&Gفصل سی و پنجم - تجھیزات کنترلی مربوط به سیستم ھای 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سخت افزاری و نرم افزاری
350162

گروه کد

فصل سی و پنجم - تجھیزات کنترلی مربوط به سیستم ھای
ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G

وCPUرفع عیب یا تعویض 

كارت ھای معیوب.
010 عدد

رفع عیب و تعویض سیستم

)POWERتغذیه (
020 عدد

نصب یا تعویض ریل. 032,250 عدد

HMIعیب یابی و رفع عیب از  040 عدد

تعویض فیوز و المپ سیگنال. 05100,660 عدد

Tuneكردن لوپ ھای كنترلی

PID.
060 حلقه

رفع عیب سیستم روشنایی،

تھویه پانل.
07335,520 عدد

لوپ چك. 081,383,420 حلقه

رفع عیب و تعویض تجھیزات

شبكه صنعتی
090 عدد

UNFORCE وFORCE.كردن 100 عدد

Backup گیری وRestore

كردن حافظه.
110 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

مقدمه

.ھای میترھا لحاظ شده استدر ردیفpulser به رویcounterو اتصالproving computer و ارتباط باpulser 1-عملیات مربوط به اتصال
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

positive displacement
360162

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد الكترونیكی 011,162,630581,320413,550 عدد

PD Meterباز و بستن درپوش  021,375,64000 دستگاه

قطعات دوار داخلی 0302,354,8400 عدد

گیر بكس 0402,013,1300 عدد

شماره انداز مكانیكی 05671,040123,0200 عدد

شماره انداز الكترونیكی 06000 عدد

سنسور دما 07000 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

turbine meter
360262

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد الكترونیكی 011,162,630581,320413,550 عدد

Pick Up 02000 عدد

- 03458,55000 دستگاه

توربین 040458,5500 دستگاه

شماره انداز مكانیكی 05671,040123,0200 عدد

شماره انداز الكترونیكی 06000 عدد

سنسور دما 07000 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

coriolis meter
360362

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد الكترونیكی 011,162,630413,5500 عدد

ترانسمیتر الكترونیكی 020749,0800 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

set - stop valve
360462

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد الكترونیكی 01950,130413,5500 دستگاه

set - stop-- ((باز و بستن 

valve((
02000 عدد

set - stop valve 03917,09000 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

set - stop counter
360562

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد الكترونیكی 01749,080536,5800 عدد

set - stopباز و بستن 

counter
02458,55000 دستگاه

set - stop counter 03917,09000 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

counterپرینتر مربوط به 
360662

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

تیكت پرینتر 010 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

Flow computer
360762

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

Flow computer 010 دستگاه

Flow computerبرد  020 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

12
رديف

(بھاي واحد (ريال

Mimic panel
360862

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد 0100 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

12
رديف

(بھاي واحد (ريال

pulser
360962

گروه کد

فصل سی و ششم - تجھیزات میترینگ

برد 0100
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھفتم - تجھیزات پرووینگ

فصل سی و ھفتم - تجھیزات پرووینگ

مقدمه

ھایباشد و ھزینه آن در آنالیز ردیفسازی تجھیزات ابزار دقیق و در سرویس گذاشتن آنھا می1-ردیف سرویس پرووینگ شامل حضور نفر ابزار دقیق جھت آماده
.گرددتجھیزات دوار لحاظ می

.باشندھای فصل ابزاردقیق قابل محاسبه می2-در صورت انجام فعالیت تعمیراتی در این بخش، از سایر ردیف
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھفتم - تجھیزات پرووینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

positive displacement
370162

گروه کد

فصل سی و ھفتم - تجھیزات پرووینگ

عملیات پرووینگ 012,370,25000 دستگاه

Water draw 021,375,64000 دستگاه

بهmaster meterاتصال  

روی مسیر پروور (ورودی و

خروجی)

03413,550917,0900 دستگاه

شیر چھار راھه سیستم  

proving
041,834,190458,5500 عدد

proving ball(سایز كردن) 05917,090917,0900 عدد

پمپ ھای خال و فشار

مخصوص پروور
06917,09000 عدد

سوئیچ آشكارساز 07827,110950,130827,110 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

فصل سی و ھشتم – تجھیزات آناالیزرھا

مقدمه

گیری" فقط شامل چک كردن مسیر نمونه گیری می باشد و محاسبه ھزینه كارھای تعمیراتی برای تجھیزات1–ردیف "بررسی و تعمیر تجھیزات مسیر نمونه
.مسیر از فصل تجھیزات نیوماتیك یا فصل تجھیزات الكترونیک استفاده گردد

PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen  Dissolve  , ORP" به یازده دستگاه تقسیم شده است، شامل:  3Water Quality Monitoring–آناالیزرھای " 
, Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon  Leak  Detector , Oil in Water

.شوددر نظر گرفته می2/5به لحاظ سختی و حجم كار ، ضریب Hardness , Oil in Water ھای تعمیرات4–برای ردیف
5–منظور از ردیف "باز كردن و بستن دستگاه"، باز كردن كلیه متعلقات جانبی و اتصاالت ورودی و خروجی و ارسال آناالیزرھا از واحد به كارگاه و بالعكس

.باشدمی
.باشدمدنظر نمی( Portable) 6–منظور از آناالیزرھا در این فصل دستگاه ھای نصب شده در واحدھا خواھد بود و آناالیزرھای قابل حمل

.دراین فصل منظور گردیده استF&G ھایھای تعمیرات سیستم7–ردیف
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

Water Quality Monitoring
380162

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

تجھیزات مسیر نمونه گیری 01458,550458,550335,520 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 020458,5500 دستگاه

سنسور 03671,040335,5200 عدد

كارت ھای الكترونیكی 041,162,630413,5500 عدد

كالیبراسیون 0500458,550 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

F&Gسیستم ھای 
380262

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

باز و بستن دستگاه 010458,5500 عدد

باز و بسته كردن سنسور 0201,252,6200 عدد

كارت ھای الكترونیكی و

سیستم آالرم
031,162,630413,550335,520 عدد

CO2سیستم تزریق  04458,550458,5500 دستگاه

CFIو BCFسیستم   05458,550458,5500 دستگاه

كالیبراسیون 0600413,550 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

Gas Detection
380362

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

باز كردن و بستن دستگاه 010458,5500 دستگاه

سنسور 020458,5500 عدد

كارت ھای الكترونیكی 03827,110413,550413,550 عدد

كالیبراسیون 04001,084,600 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

Gas Chromatograph
380462

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

تجھیزات مسیر نمونه گیری 01917,090749,080458,550 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 0205,232,6000 دستگاه

سنسور 0301,498,1500 عدد

column 0401,498,1500 عدد

كارت ھای الكترونیكی 055,992,6101,498,1500 عدد

كالیبراسیون 06002,247,230 دستگاه

روتاری ولو 071,911,710749,0800 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
Oxygen  ,Cox,Noxواحدسطح مقطع

Analyzer

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

Hydrogen
Purity,Nitrogen

H-C , H2s,NH3,H2,TAIL
Gas  Analyzer,CH4,(CO

Moisture,Dew point
Analyzer

Density Analyzer
رديف

(بھاي واحد (ريال

Gas Analyzer
380562

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعمیر
458,550749,080 01458,550749,080917,090 دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعویض
458,550749,080 02458,550749,080458,550 دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تنظیم
458,550749,080 03458,550749,080458,550 دستگاه

749,0802,247,230باز كردن و بستن دستگاه 041,498,1502,247,2302,996,310 عدد

749,0801,498,150سنسور - تعمیر 051,162,6301,498,150749,080 عدد

749,0801,498,150سنسور - تعویض 061,498,1502,247,230749,080 عدد

749,0802,247,230كارت ھای الكترونیكی- تعمیر 071,162,6302,247,2302,247,230 عدد

كارت ھای الكترونیكی-

تعویض
749,0801,498,150 08749,0801,498,150749,080 عدد

749,0801,498,150كارت ھای الكترونیكی- تنظیم 09749,0801,498,1502,247,230 عدد

1,498,1502,247,230كالیبراسیون 10749,0802,247,2302,996,310 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

flash point-pour pointgravity-density
رديف

(بھاي واحد (ريال

Oil Analyzer
380662

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعمیر
011,375,6402,247,230 دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعویض
02917,0901,498,150 دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تنظیم
03917,0901,498,150 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 045,232,6004,360,500 دستگاه

سنسور - تعمیر 053,745,3802,996,310 عدد

سنسور - تعویض 063,745,3802,996,310 عدد

كارت ھای الكترونیكی- تعمیر 072,247,2302,247,230 عدد

كارت ھای الكترونیكی-

تعویض
081,498,1501,498,150 عدد

كارت ھای الكترونیكی- تنظیم 091,498,1501,498,150 عدد

كالیبراسیون 103,745,3802,996,310 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

Auto Sampling
380762

گروه کد

فصل سی و ھشتم - تجھیزات آناالیزرھا

تجھیزات مسیر نمونه گیری 01458,550 دستگاه

باز كردن و بستن دستگاه 02458,550 دستگاه

كارت ھای الكترونیكی 03749,080 عدد

189



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و نھم- تجھیزات الکترونیک

فصل سی و نھم– تجھیزات الكترونیک

مقدمه

.ھای این فصل، مبدل ھای ھوایی به الكترونیكی و بالعكس و الكترونیكى به ھیدرولیكی و موارد مشابه است1–منظور از مبدل در ردیف
.خواھد بودRTD 2–سنسور دما شامل ترموكوپل و

.گردد3–به دلیل تفاوت عملیات تعمیراتی سنسورھای لرزه نگاری از ردیف جداگانه به نام "سنسور– لرزش، سرعت"در این فصل استفاده می
.4–جھت تعمیر و تعویض نشاندھنده ھای باسكول از ردیف "ثبت كننده– كاغذی" یا "ثبت كننده– بدون كاغذ" استفاده می شود

5–ردیف "كالیبراسیون تجھیزات ارجاعی با تجھیزات مرجع موجود در كارگاه ابزاردقیق" ، شامل تجھیزات خاصی است كه در لیست كارھای ابزاردقیق این فصل
.ھای ارجاعی از واحدھای آزمایشگاه، ایمنی و قسمت ھایی كه نیاز به كالیبراسیون دارددیده نشده است. مانند  دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و نھم- تجھیزات الکترونیک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [4]

کالیبرهتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات الکترونیک
390162

گروه کد

فصل سی و نھم- تجھیزات الکترونیک

ترانسمیتر - فشار، فلو، دما و

اختالف فشار
011,543,810819,200646,580 دستگاه

ترانسمیتر - سطح

)displacerالكترومكانیكی ،(

(ورك)

023,502,2801,615,040957,630 دستگاه

ترانسمیتر -  راداری،

رادیواكتیو
032,471,2401,849,1401,604,200 دستگاه

ثبت كننده - كاغذی 041,903,800873,870646,580 دستگاه

ثبت كننده - بدون كاغذ 052,855,700873,870646,580 دستگاه

مبدل 061,060,130873,870646,580 دستگاه

سنسور- لرزش، سرعت 071,154,7301,232,7600 دستگاه

سنسور-  جریان سیال

)flow(
081,849,1401,029,9300 دستگاه

سنسور- دما 091,006,570741,1700 دستگاه

سنسور- وزن 100741,1700 دستگاه

ایزوالتور 111,029,930413,5500 دستگاه

كنترلر 121,443,490616,380646,580 دستگاه

سیستم ھای ھشداردھنده 132,106,6301,615,0400 دستگاه

شیرھای برقی 14873,870616,3800 دستگاه

شیرھای موتوردار 152,855,7001,849,1400 دستگاه

نشاندھنده ھا 16616,380616,380646,580 دستگاه

سوییچ - فشار، فلو، لرزش،

دما و سطح
171,854,860873,8700 دستگاه

سوییچ - سطح (غوطه وری) 182,268,4201,279,5200 دستگاه

رله ، تایمر و شمارنده 19749,080413,5500 دستگاه

سیستم لرزه نگار

)Vibration(
201,911,7101,498,1500 دستگاه

سیستم ھای دورسنج 211,162,630749,0800 دستگاه

گاورنر الكترونیكی 225,059,7202,247,2303,623,030 دستگاه

Data Logger 231,903,800413,5500 دستگاه

servo valve 242,855,7001,849,1400 دستگاه

نشاندھنده باسكول 251,232,760413,5500 دستگاه

،multi meterمولد سیگنال، 

نوسان نگار،
261,162,6300724,610 دستگاه

meggerجعبه مقاومت - 271,162,6300724,610 دستگاه

حمام الكترونیكی و روغنی

دما
281,162,63001,449,210 دستگاه

multifunction calibrator 291,862,77001,138,160 دستگاه

سیستم مانیتورینگ دما

)multi temprature(
301,340,9901,232,760646,580 دستگاه

مقایسه تجھیزات ارجاعی با

تجھیزات مرجع موجود در

كارگاه ابزاردقیق

311,657,77001,449,210 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھلم - تجھیزات نیوماتیک

فصل چھلم – تجھیزات نیوماتیك

مقدمه

.اندكنند، در فصل "نیوماتیک" لحاظ شده1–تجھیزاتی كه با سیستم ھوای ابزاردقیق كار می
.2–سرویس و تنظیم نشاندھنده ھا و ترانسمیترھا، صفرسنجی یا كلیه تعمیراتی كه در واحد می توان انجام داد

.ھا با دستگاه مرجع در كارگاه ابزار دقیق می باشد3–كالیبره نشاندھنده ھا مقایسه نشاندھنده
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھلم - تجھیزات نیوماتیک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [4]

کالیبرهتعویضتعمیر
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات نیوماتیک
400162

گروه کد

فصل چھلم - تجھیزات نیوماتیک

ترانسمیتر 011,862,770951,900957,630 دستگاه

ثبت كننده 021,449,210538,350957,630 دستگاه

بوستر و رله 031,035,660538,3500 دستگاه

پوزیشینر 041,449,2101,076,6900 دستگاه

نشاندھنده 051,035,660538,350957,630 دستگاه

chemical attachment 061,035,660538,3500 دستگاه

كنتر لر 071,862,770538,350957,630 دستگاه

شیرھای كنترلی 082,455,7801,279,5200 دستگاه

كامپیوتر نیوماتیك 091,862,770741,1701,293,150 دستگاه

شیرھای موتوردار 102,455,78000 دستگاه

رگالتور 121,035,660741,1700 دستگاه

سنسور(اریفیس) 1301,076,6900 دستگاه

ترموول 140741,1700 دستگاه

گاورنرھای مكانیكی 152,455,78000 دستگاه

شیر سوزنی 160538,3500 دستگاه

deadweight testerمانومتر و  171,035,6600957,630 دستگاه

نوار عمق سنج 1800646,580 دستگاه
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و یکم - تجھیزات رایانه ای صنعتی

فصل چھل و یکم – تجھیزات رایانه ای صنعتی

مقدمه

افزاری" تقسیم گردیده است . عملیات مربوط به بخش نرم افزاری غیر صنعتی بر عھده واحدافزاری و" سخت1–این فصل به دو زیر شاخه " رفع اشكال نرم
بایستی توسط شركت ھای ارایه كنندهھا (کارفرما) می باشد. رفع اشكال نرم افزاری صرفًا مربوط به بخش صنعتی می باشد كه میخدمات مكانیزه شركت

.اصلی نرم افزار صورت پذیرد
2–ردیف "تعمیر و تعویض قطعات سیستم رایانه صنعتی" شامل باز و بستن سیستم كامپیوتر، تمیزكاری و گردگیری، تعویض قطعات، نصب مجدد و راه اندازی

می باشد. (نمایشگر و  چاپگر شامل این ردیف نمی شود).
.3–نصب نرم افزار شامل نصب كلیه نرم افزارھای مورد نیاز در یك سیستم جھت راه اندازی آن است
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و یکم - تجھیزات رایانه ای صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات رایانه ای صنعتی
410162

گروه کد

فصل چھل و یکم - تجھیزات رایانه ای صنعتی

عیب یابی و تعویض قطعات

سیستم رایانه صنعتی
011,162,630 مورد

تعمیر و تعویض نمایشگر 02749,080 مورد

تعمیر و تعویض چاپگر 03749,080 مورد

نصب نرم افزار تخصصی 042,894,880 مورد

نصب نرم افزار عمومی 051,240,660 مورد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

آمیزیزدایی و رنگفصل چھل و سوم – زنگ

مقدمه

:1– اضافه بھا به ردیف ھای رنگ آمیزی و زنگ زدایی عبارت است از
1/30 الف ) اضافه بھا كارھای درون واحد برای ردیف ھای زنگ زدایی با ضریب 
1/30 ب ) اضافه بھا كارھای خارج از كارگاه برای ردیف ھای رنگ آمیزی ضریب 

1/40زدایی در صورتی كه در محیط سر بسته تجھیزات باشد با ضریبج ) اضافه بھا به ردیف ھای زنگ
1/40 د ) اضافه بھا به ردیف ھای رنگ آمیزی در صورتی كه در محیط سر بسته تجھیزات باشد با ضریب 

.گرددمحاسبه می1/30كشی، تجھیزات و اسكلت فلزی درون سایت باشد قیمت ردیف فوق با اعمال ضریب 2–چنانچه عملیات سند بالست سطوح لوله
.گردددار محاسبه می3–چنانچه عملیات سند بالست سطوح غیر مغروق اسكله و تاسیسات دریایی باشد قیمت ردیف فوق به صورت ستاره

.شود4–جھت بالستینگ سطوح بتن از ردیف بالستینگ سطوح خارجی مخازن و ظروف  استفاده می
.باشد5–برای محاسبه سطوح ادواتی كه دارای شكل ھندسی خاص نیستند، نحوه محاسبه براساس باالترین محیط ضرب در طول می

.شود، به استثنای مخازنگیری سطوح کمتر از 2 مترمربع با اعمال ضریب 1/20 از ردیف مربوط استفاده می6–برای لكه
7–برای عملیات رنگ زدایی از ردیف كارھای زنگ زدایی با اعمال ضریب 2 استفاده می گردد. 

ردیف ھای 624301101  الی 624301107  ھزینه تھیه مسباره و ماسه سند بالست منظور شده است.8–در قیمت
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2] [3]

سایر مصالحمسبارهسند
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ زدایی - زنگ زدایی
430162

گروه کد

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

بالستینگ سطوح لوله - در

كارگاه بالستینگ
01251,690282,7800 متر مربع

بالستینگ تجھیزات - در كارگاه

بالستینگ
02233,710265,9300 متر مربع

بالستینگ مقاطع فوالدی

(اسكلت فلزی)- در كارگاه

بالستینگ

0311,73013,2700 کیلوگرم

بالستینگ سطوح خارجی

مخازن و ظروف
04235,730272,6000 متر مربع

بالستینگ سطوح داخلی

مخازن
05247,500291,8600 متر مربع

بالستینگ سطوح داخلی

ظروف و مخازن كروی
06314,580387,7200 متر مربع

رنگ زدایی و زنگ زدایی به

وسیله وایربرس و سمباده

مكانیكی (ھوایی- الكتریكی)

071,076,92000 متر مربع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی
430262

گروه کد

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

رنگ آمیزی سطوح لوله - در

کارگاه رنگ
01335,340 متر مربع

رنگ آمیزی سطوح لوله - در

سایت
02503,010 متر مربع

اینچ3رنگ آمیزی انواع ولو تا  03191,980 عدد

6تا 4رنگ آمیزی انواع ولو 

اینچ
04247,870 عدد

12تا 8رنگ آمیزی انواع ولو 

اینچ
05335,340 عدد

20تا 14رنگ آمیزی انواع ولو 

اینچ
06462,310 عدد

30تا 24رنگ آمیزی انواع ولو 

اینچ
07670,680 عدد

اینچ32رنگ آمیزی انواع ولو 

و باالتر
081,016,020 عدد

رنگ آمیزی سطوح تجھیزات 09391,230 متر مربع

رنگ آمیزی اسکلت فلزی 10503,010 متر مربع

رنگ آمیزی سطوح خارجی

مخازن و ظروف
11357,700 متر مربع

رنگ آمیزی سطوح داخلی

مخازن
12558,900 متر مربع

رنگ آمیزی سطوح داخلی

ظروف
13598,750 متر مربع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی
430362

گروه کد

فصل چھل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

زینك اتیل سیلیكات 010 کیلوگرم

اپوكسی پلی آمید آشامیدنی

(بھداشتی)
020 کیلوگرم

اپوكسی پلی آمید صنعتی 030 کیلوگرم

زینك ریچ اپوكسی 040 کیلوگرم

پلی یورتان 050 کیلوگرم

ھای سالید اپوكسی 060 کیلوگرم

آلكیدی 070 کیلوگرم

فنولیك اپوكسی 080 کیلوگرم

نسوز 090 کیلوگرم

آكریلیك سیلیكون 100 کیلوگرم

زینك كرومات 110 کیلوگرم

اپوكسی گلس فلیك 120 کیلوگرم

آكریلیك آلومینیوم 130 کیلوگرم

آلومینیوم خالص 140 کیلوگرم

اپوكسی فنولیك 150 کیلوگرم

اپوكسی ھای بیلد 160 کیلوگرم

اپوكسی آمین كیورد 170 کیلوگرم

اپوكسی كول تار 180 کیلوگرم

اپوكسی استر 190 کیلوگرم

زینگا 200 کیلوگرم

پرایمر محافظ سطح بتن 210 کیلوگرم
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

فصل چھل و چھارم – بنایی صنعتی

مقدمه

.باشد1–ھزینه مربوط به عملیات تخریب آجرنسوز و بتن نسوز شامل تخریب، جمع آوری، حمل به محل دپو تا فاصله 100 متر و تمیزكاری می
.2–چنانچه عملیات تخریب بتن نسوز مسلح به ھگزاستیل باشد، ھزینه آن با ضریب 1/50 محاسبه می گردد

.شودباشد، برای كمتر از این مقدار، ھمان 10 سانتیمتر در نظر گرفته می3–حداقل ضخامت برای عملیات تخریب بتن نسوز 10 سانتیمتر می
.شود4–برای ضخامت ھای بیشتر از 10 سانتیمتر به ازای ھر 1 سانتیمتر  اضافی، 5 درصد اضافه بھا منظور می

باشد. به ازای ھر الیه اضافه 2/5 سانتیمتری 20آوری سرامیک ھای فایبر بالنكت براساس ھر الیه 2/5 سانتیمتر می5–ھزینه مربوط به ردیف تخریب و جمع
.درصد اضافه بھا محاسبه خواھد شد

6–واحد محاسبه سیمانكاری كوره متر مربع بوده و با ضخامت حداكثر 20 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.
.7–محاسبه سیمانكاری كوره برای مساحت ھای كمتر از یك متر مربع، یك متر مربع در نظر گرفته شود

.گرددبه دلیل صعوبت كار، ردیف "سیمانكاری سقف" با ضریب 1/50 پرداخت می(Convection) ھا در قسمت ھمرفتی8–برای سیمانكاری سقف كوره
.شود9–اگر مجموع سطوح قالب بندی در كوره كمتر از یك مترمربع باشد، یك مترمربع در نظر گرفته می
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Refractoryتخریب رفرکتوری (
440162

گروه کد

فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

تخریب  آجرنسوز 012,825,090 متر مکعب

تخریب بتن نسوز داخل

تجھیزات و لوله ھا (ضخامت

سانتیمتر)10تا 

024,770,480 متر مربع

بریدن انواع نگھدارنده ھای

Hex steel, Vفلزی بتن و آجر (

anchor, L ancho

03233,370 متر مکعب

برچیدن و جمع آوری ھر الیه

سرامیك فایبر بالنكت به

سانتیمتر2/5ضخامت 

04225,240 متر مکعب

تخریب و تعویض فرول ھای

سرامیكی
05580,150 عدد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترمیم و اجرا رفرکتوری
440262

گروه کد

فصل چھل و چھارم - بنایی صنعتی

اجرای آجر چینی- كف (كوره

ھا ، بویلرھا)
013,627,250 متر مکعب

اجرای آجر چینی- سقف 0211,849,820 متر مکعب

اجرای آجر چینی- دیواره ھا 035,725,080 متر مکعب

اجرای آجر چینی- دورمشعل

ھا
048,985,960 متر مکعب

نصب نگھدارنده ھا-

)Anchorانكر(
0588,160 عدد

نصب نگھدارنده ھا-

)Hex steelھگزاستیل(
065,903,410 متر مربع

سیمانكاری- كف ( كوره ھا ،

بویلرھا، ظروف)
07680,660 متر مربع

سیمانكاری- سقف 086,597,500 متر مربع

سیمانكاری- دیواره 093,159,590 متر مربع

سیمانكاری داخل لوله ھا تا

سانتیمتر3ضخامت 
106,006,200 متر مربع

اجرای مواد نسوز ریختگی

(لگینگ)
111,317,840 متر مکعب

قالب بندی 12633,140 متر مربع

اجرای كامل سرامیك فایبر

2/5بالنكت در الیه ھای 

سانتیمتر

13301,200 متر مربع

اجرای پوشش رنگ

سرامیكی
140 متر مربع

ترمیم تركھا با استفاده از ھر

نوع مواد (مانند كائول، مواد

شیمیایی و ...

15290,970 مترطول

اجرای پالستر با سیمان نسوز 16686,020 متر مربع

اجرا و ترمیم دیواره ھای پاس

كوره و دیگ بخار
172,498,680 متر مربع

اجرا و ترمیم دیواره ھای

مشبك كوره و دیگ بخار
186,524,650 متر مربع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

زدایی و تمیزکاریفصل چھل و پنجم – رسوب

مقدمه

.1–رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تیوب ھا تا قطر 3/4 اینچ می باشد برای قطرھای باالتر از 3/4 اینچ، 5 درصد به بھای ردیف ھا اضافه می شود
.2–رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تیوب كوره ھا و بویلرھا با دستگاه لوگاندا برای تمام قطرھا می باشد

3–در صورت نیاز به انجام رفع رسوب زدایی سطوح بیرونی تیوب ھا به وسیله ابزار مكانیكی دستی و جت زنی، 7 درصد ردیف ھای رسوب زدایی و رفع گرفتگی
.داخل تیوب ھا قابل پرداخت می باشد

.4–رسوب زدایی تجھیزات با دستگاه جت برای سطوح كمتر از 1 مترمربع، ھمان 1 متر مربع محاسبه می شود
.5–برای بالستینگ با مسباره، قیمت مسباره و عوامل آن در نرم افزار لحاظ گردید و بھای آن تعیین گردید

.درصد ردیف "بالستینگ سطوح داخلی مخازن " پرداخت می گردد60 ( Reblasting)6–بابت بالستینگ مجدد در سطوح داخلی مخازن 
7–ردیف بالستینگ سطوح داخلی مخازن برای مخازن سقف ثابت آنالیز و محاسبه گردید و مقرر شد برای سطوح داخلی مخازن سقف شناور به دلیل صعوبت

.كار ضریب 1/25 درصد اعمال گردد
.8–جھت بالستینگ مخازن كروی از ردیف بالستینگ سطوح داخلی ظروف استفاده می گردد

.9– برای بالستینگ سایر مصالح، از ردیف بالستینگ بدون در نظر گرفتن بھاء مصالح استفاده و قیمت مصالح مصرفی جداگانه پرداخت گردد
.تیوپ مبدل ھا، قیمت ھای این بخش با ضریب 1/75 محاسبه و پرداخت شود( Lance) 10–در این فصل برای لنس زدن

.ھای تمیزكاری، گونی نخی، برس سیمی و كاردک خواھد بود11–منظور از ابزار دستی استفاده از جارو، پارچه
.باشد12–منظور از ابزار مكانیكی استفاده از وایربرس الكتریكی، وایربرس ھوایی می

.باشد و در قیمت ردیف ھا لحاظ شده استعھده پیمانكار می13–ھزینه دستگاه ھای وایربرس ھوایی و الكتریكی به 
درصد بھای ردیف ھا قابل پرداختSA2-2  80سوئدی خواھد بود و برای SA2 2–/14–عملیات بالستینگ لوله ھا در ردیف ھای فصل رنگ آمیزی طبق استاندارد 1

.خواھد بود
پیروی شود ، بھای ردیف ھا با اعمال ضریب 1/20 در بھای ردیف ھای زیر فصل بالستینگ محاسبهSA3 15–در ردیف ھای بالستینگ در صورتی كه از استاندارد

.می گردد
گیری ضخامت پوشش در قیمت ردیف ھای مربوط، اندازه(BOND TEST) ، چسبندگی(HOLYDAY TEST) 16–ھزینه ھای مربوط به انجام آزمایش ھای منفذیابی

.منظور شده است
.17–در این فصل برای شستشوی صنعتی، كلیه حالل ھا و مواد شیمیایی و مواد الزم بر عھده كارفرما می باشد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رسوب زدایی
450162

گروه کد

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

تیوب100ھوایی- با جت تا

0114,010 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

300تا 101ھوایی-با جت 

0212,610 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

500تا 301ھوایی-با جت

0311,510 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

1000تا 501ھوایی- با جت 

0410,960 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

2000تا 1001ھوایی- با جت 

0510,540 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن

به باال2001ھوایی-با جت 

0610,140 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب مبدل و فن ھوایی

با دریل

0741,680 مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تیوب كوره ھا و بویلرھا

با دستگاه لوگاندا

08132,900 مترطول

رسوب زدایی تجھیزات با

دستگاه جت
09360,110 متر مربع

رسوب زدایی سطوح با

دستگاه جت
10144,040 متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

برج ھا با دستگاه جت
11264,090 متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

ظروف و مخازن با دستگاه

جت

12240,070 متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

خطوط لوله به ھر قطر با

دستگاه جت و لنس

13124,380 مترطول

رسوب زدایی با مواد

شیمیایی
141,358,950 متر مکعب
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

الیروبی
450262

گروه کد

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

مخازن-مواد سنگین نفتی

(نفت خام، نفت كوره و قیر)
015,860,490 متر مکعب

مخازن- مواد سبك نفتی

(سایر مواد نفتی)
02916,790 متر مربع

مخازن- مواد غیر نفتی 03638,250 متر مربع

برج ھا-سینی ھا 04803,670 متر مربع

)bottomبرج ھا-ته برج ( 0510,234,180 متر مکعب

حوضچه ھا- مواد  نفتی و

زیان آور
061,370,860 متر مکعب

حوضچه ھا- مواد غیر نفتی 071,469,480 متر مکعب

حوضچه ھا- گوگرد 082,599,230 متر مکعب

ورودی تلمبه ھا (رودخانه و

سواحل)
092,599,230 متر مکعب

) و كانال ھاSumpسمپ ھا ( 103,154,970 متر مکعب

ظروف و مخازن- با دستگاه

جت
11710,500 متر مربع

خطوط لوله- با دستگاه جت 12124,140 مترطول
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شستشوی صنعتی
450362

گروه کد

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

شستشو با بخار 01283,930 متر مربع

شستشو با حالل ھا و خنثی

سازی با بخار آب
02334,030 متر مربع

شستشو با آب 0355,710 متر مربع

خنثی سازی با محلول

سودااش
04991,050 متر مکعب
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تمیزکاری
450462

گروه کد

فصل چھل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری

تمیزكاری با ابزار دستی 0193,630 متر مربع

تمیزكاری با ابزار مكانیكی یا

الكتریكی
02389,920 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

کاری و نوارپیچیفصل چھل و ششم – عایق

مقدمه

.1–برای عایقكاری جھت عملیات باز پخت از ردیف "عایقكاری سطوح بدنه تجھیزات" استفاده خواھد شد
مجھز می باشند با یک سایز قطر باالتر انجام می(Steam Tracing) 2–برای محاسبه عایقكاری و ورق كاری كلیه سطوح لوله ھایی كه به بخار گرم كننده

.پذیرد
.گرددھا و اتصاالت با یك طرف تور سیمی و مخازن و ظروف با دو طرف تور سیمی اجرا می3–عایق نوع ایزو بالنكت برای لوله

.باشد4–مالک محاسبه عایقكاری سطوح تجھیزات، سطح تمام شده كار می
.ھا از ردیف "عایقكاری سطوح تجھیزات" استفاده گرددھا و داكت5–در ارتباط با عایقكاری كانال

.ھا و شیرآالت خواھد بودھا، باكسراھیھای این فصل شامل زانوھا، ادوات ابزاردقیق، سهبندی6–اتصاالت در تقسیم
.باشدقطر متوسط تبدیل می(Reducers)  ھاھا خواھد بود. مبنای محاسبه تبدیلو تبدیل(Cap) بندی این فصل شامل كپھا در تقسیمبند و فلنج7–ته

.ھای كمتر از یك مترمربع ھمان یك مترمربع لحاظ گرددھای بازرسی فنی در اندازه8–در ارتباط با برداشتن و بازكردن عایق برای انجام تست
9–در ارتباط با اجرای عایقكاری برای ظروف و تجھیزاتی كه دارای شكل ھندسی خاص ھستند ، از ردیف "پوشش فلزی سروته تجھیزات" جداول این فصل

.گردداستفاده می
.ھای نصب با اعمال ضریب 0/5 استفاده گردد10–برای باز كردن پوشش فلزی و نصب مجدد از ھمان ردیف

.گرددھای عایقكاری بیش از یك الیه براساس قطر نھایی الیه اول از ردیف مربوط استفاده می11–برای پوشش
.گیرد12–برای ردیف نوار پیچی حداقل 3 متر طول لوله مبنای محاسبه قرار می

.زدایی از ردیف نوار پیچی سرد و با اعمال ضریب 1/50 استفاده می شودسازی سطح برای زنگ13–برای ردیف "برچیدن نوار پیچی سرد" تا مرحله آماده
.14–در ردیف "برچیدن نوار پیچی گرم" تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پیچی گرم و با اعمال ضریب 1/70 استفاده می گردد

.باشد15–منظور از ھر مورد در ردیف "نوار پیچی گرم– لوله و اتصاالت" تا حداكثر یك مترطول لوله می
.باشد16–عملیات نوارپیچی شامل پرایمر زنی، نوارپیچی اولیه و نوارپیچی نھایی می

گردد.ھای فھرست بھای نصب و با اعمال ضریب 0/25 محاسبه میھای عایقكاری، براساس ردیف 17–برای باز كردن و برچیدن ردیف 
ھادار خواھد بود و مقرر شد برای ورق ساده به دلیل صعوبت كار، ضریب صعوبت 1/30 به بھای ردیف ھای این فصل براساس ورق موجھای ردیف18–ورق

اعمال می گردد.
باشد مبنای كار بر اساس 60% برای ساخت عایق مربوط  و 40% برای نصب آن در نظر گرفتهھای عایق كاری كه شامل ساخت ھم می19–در آنالیز ردیف 

.شده است
باشد، باھای زیرفصل عایق كاری كه برای مسیرھای گرم میشود، از ردیف 20–برای بھای عایق سرد پلی یورتان كه در مسیرھای سیال سرد استفاده می

.گردداعمال ضریب 1/30 استفاده  می
.ھای نوار پیچی سرد احتساب شده است21–عملیات پرایمر زنی و دو الیه نوار پیچی به صورت ھم پوشانی 50 درصد در قیمت ردیف

22–ردیف ھای این فصل بدون احتساب ھزینه مصالح مصرفی می باشد.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایق کاری
460162

گروه کد

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

اینچ2پایپ قطر لوله زیر 
01130,910 مترطول

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

6تا 2پایپ قطر لوله 
02193,870 مترطول

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

12تا 8پایپ قطر لوله  
03254,330 مترطول

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

16تا 14پایپ قطر لوله 
04328,390 مترطول

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

24تا 18بالنكت قطر لوله  
05377,750 مترطول

عایق لوله بوسیله عایق ایزو

36تا 26بالنكت قطر لوله  
06454,300 مترطول

عایق كاری سطوح بدنه

تجھیزات
07765,490 متر مربع

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق بر روی سطوح سر و ته

تجھیزات

082,920,460 متر مربع

عایق كاری اتصاالت و شیر

اینچ2آالت قطر لوله زیر 
09314,790 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق اتصاالت و شیر آالت به

اینچ3تا 2قطر  

10438,220 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق اتصاالت و شیر آالت به

اینچ8تا 4قطر  

11765,490 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق اتصاالت و شیر آالت

14تا 10قطر لوله  

121,162,800 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق اتصاالت و شیر آالت

24تا 16قطر لوله 

131,530,990 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق اتصاالت و شیر آالت

و باالتر26قطر لوله  

142,296,480 عدد

عایق كاری فلنجھا و ته بندھا

اینچ2قطر لوله زیر 
15493,680 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق فلنجھا و ته بند ھا قطر

6تا 2لوله 

16629,590 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق فلنجھا و ته بند ھاقطر

12تا 8لوله  

17765,490 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق فلنجھا و ته بند ھاقطر

16تا 14لوله 

181,012,340 عدد

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق فلنجھا و ته بند ھاقطر

24تا 18لوله  

191,173,430 عدد
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایق کاری
460162

گروه کد

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

ساخت و نصب روكش فلزی و

عایق فلنجھا و ته بند ھاقطر

و باالتر26لوله  

201,731,600 عدد

عایق كاری بوسیله نواریا

2طناب نسوز قطر لوله تا 

اینچ

21226,580 مترطول

عایق كاری با استفاده از

لگینگ
22382,750 متر مربع

عایق كاری با خمیر و ماستیك 23493,680 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نوارپیچی
460262

گروه کد

فصل چھل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی

نوارپیچی سرد-  لوله و

اینچ2اتصاالت به قطر  تا 
01201,110 مترطول

نوارپیچی سرد-  لوله و

اینچ4تا 2اتصاالت به قطر 
02213,520 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ10تا 6اتصاالت به قطر  
03331,920 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ18تا 12اتصاالت به قطر  
04364,640 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ24تا 20اتصاالت به قطر 
05544,670 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ30تا 26اتصاالت به قطر 
06622,050 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ40تا 32اتصاالت به قطر  
07760,960 مترطول

نوارپیچی سرد- لوله و

اینچ و42اتصاالت به قطر  

باالتر

08936,040 مترطول

نوارپیچی گرم-  لوله و

اینچ2اتصاالت به قطر تا 
090 متر مربع

نوارپیچی گرم-  لوله و

اینچ4تا 2اتصاالت به قطر 
100 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

اینچ10تا 6اتصاالت به قطر  
110 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

اینچ18تا 12اتصاالت به قطر 
120 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

اینچ24تا 20اتصاالت به قطر 
130 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

اینچ30تا 26اتصاالت به قطر  
140 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

اینچ40تا 32اتصاالت به قطر  
150 متر مربع

نوارپیچی گرم- لوله و

و باالتر42اتصاالت به قطر 

اینچ

160 متر مربع
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ھفتم - داربست بندی

فصل چھل و ھفتم – داربست بندی

مقدمه

بندی ھزینه ھای تحویل اجناس از انبار كارفرما، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف و بالعكس، جابجایی کارگاھی و1–در ردیف ھای عملیات داربست 
.منظور شده استHSE انتقال تا محل بستن، نصب و استقرار طبق استاندارد و رعایت

.2–تامین كلیه ادوات داربست بندی شامل لوله، بست و انواع زیرپایی و سایر لوازم مورد نیاز بر عھده كارفرماست
3–تامین ابزارآالت، وسایل و ماشین آالت مورد نیاز جھت حمل، جابجایی کارگاھی، انتقال به محل نصب و باز کردن ادوات داربست بندی در ارتفاع مورد نیاز، بر

.عھده پیمانكار می باشد
.بندی با اعمال ضریب 1/40، استفاده شودھای داربستھا و سایر فضاھای بسته از ردیف بندی داخل مخازن، ظروف، برج ھا و كوره4–برای داربست 
بندی ارتفاع مازاد بر 4 متر، اضافه بھاء 3% برای 4 متر اول، 6% برای 4 متر دوم، 9% برای 4 متر سوم و  12% برای 4 متر چھارم و مازاد بر آن5–برای داربست 

.به ردیف شماره 62470102 اضافه می شود
6-مبالغ این فصل شامل 60% عملیات نصب و 40% عملیات باز کردن می باشد.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھل و ھفتم - داربست بندی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست بندی
470162

گروه کد

فصل چھل و ھفتم - داربست بندی

بستن داربست به منظور جان

متر4پناه و مشابه تا ارتفاع 
0141,860 متر مربع

متر4بستن داربست تا ارتفاع  0267,750 متر مکعب

نصب زیرپایی 0313,950 متر مربع

نصب  ھر نوع پوشش جھت

حفاظت و سایبان
046,980 متر مربع

بستن  نردبان عمودی پیش

سانتی50ساخته با عرض

متر

0513,950 مترطول

بستن راه پله با عرض الزم

(سطح تمام شده پله مبنای

محاسبه است)

0683,730 مترطول
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

پیوست 1– دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است، از این رو، برای کارھای مربوط به ھر رشته، باید به تناسب ماھیت و
.نیاز آن کار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

1–تعاریف
ھا و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمانتجھیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدام1–1

. ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پیمان ، میسر شود

ھایھایی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند کارگاهھای پشتیبانی،  به ساختمانساختمان1–2
پیش ساخته و مانند آن،ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعاتسرپوشیده، شامل کارگاه

ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق،تعمیرگاه
. ایستگاه سوخت رسانی

ھایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنھا ، مورد استفاده قرارگیرد، مانندبه ساختمانھای عمومی، ساختمان1–3
ھایھای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی ، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگسرا، ساختماندفاتر کار، نمازخانه، مھمان

. سرپوشیده

ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برایمحوطه سازی، شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال1–4 
ھای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامینھای ورزشی ، پارکینگحفاظت کارگاه در مقابل سیل ، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین

. تجھیزات ایمنی و حفاظت و کارھای مشابه است

ھایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار ، از سوی کارفرما تامین و تحویلمنظور از ورودی کارگاه ،محل یا محل1–5
. گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شودپیمانکار می شود . مشخصات ورودی کارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیش

ھایھایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجھیز کارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعملانبار کارگاه، محل یا محل1–6
. آنھا استفاده می شودمربوط، از 

. ھای موجود کشور را به کارگاه متصل کندراه دسترسی، راھی است که یکی از راه1–7 

. ھایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شودھای سرویس، راهراه1–8

ھایھایی است که معادن مصالح ، منابع آب، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راهھای ارتباطی، راهراه1–9
.دیگر ، به محل اجرای عملیات متصل می کند

1–10 راه انحرافی، راھی است ، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبال از مسیر موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عملیات موضوع
.پیمان قطع شده است ، احداث شود

ھا ، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت ، به روش احداث یا نصب درھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، فراھم کردن ساختمان1–11 منظور از تأمین در شرح ردیف
ھای مربوط به نگھداری وبھره برداری ازکارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امکانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین ، اقدام

. آنھاست

ھای موقت ، خارج کردن مصالح ، تجھیزات ، ماشین آالت و دیگر تدارکات1–12 برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان
. ھای تحویلی کارفرما ، طبق نظر کارفرما استھا و محلپیمانکار از کارگاه ، تسطیح ،تمیز کردن و در صورت لزوم بشکل اول برگرداندن زمین

2–روش تھیه برآورد

مھندس مشاور یا واحد تھیه کننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر کار و ھمچنین ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین2–1
ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه اینروش برای تجھیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن ، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف

ھایوع  برآورد کرده و در برابر ردیفورت مقطھای باالسری به صور نمودن ھزینهیات و با منظھای محل اجرای عملتپیوست ، برحسب قیم
درج نماید و چنانچه مشخصات ویژھای برای تجھیز و برچیدن کارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پیمان ، پیشبینی کند. برایمورد نظر ،
ھایی که احداث میشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از ھزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می شود . در موردساختمان
ھا ، مانند قاب ھای فلزی ، ھزینه حمل و نصب ، استھالک وھای پیش ساخته ، مانند کاروان ھا و قطعات پیش ساخته ساختمانساختمان

ھایی که از چندسرمایه گذاری آنھا ، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور می شود . در پیمان
. رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود ، تنھا یک فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تھیه می گردد

ھایی که در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظرھا ، تأسیسات و راهساختمان2–2
گرفته می شود . به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز کارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بھره
برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود ، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد

ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای کارو مدارک پیمان درج شود . در این حالت ، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست
ھای مسکونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یاھای کارگاه یا تأمین ساختمانمنظور می شود . چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه

سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بھره برداری از طرح پیشبینی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینکه ھزینه آنھا
ھای مربوط پیش بینی شده است ، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن کارگاه ،منظور نمی گردد وھای فصلدر ردیف

.صرفا” ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و2–3

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 پیمان، پیش بینی شود

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عھده بگیرد، که کارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات2–4
ت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراکآن ،نصب تیرھای برق ، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخ

برق و سایر کارھای  مشابه است، تعھدات کارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه ای از این
ه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عھده کارفرما نباشد ، ھزینه  آن برآورد و پس ازبابت در تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور نخواھد شد . چنانچ

. کسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود
در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد ، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی2–5

آب که کارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت ھزینه ھای اشتراک و انشعاب آب و سایر کارھای مشابه
ق و پرداخت ھزینه ھای  برداشت آب ، تعھدات کارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درجق یا نیمه عمیاست ، یا احداث چاه عمی

.شده و ھزینه ای از این بابت در تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود
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- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه  آب ، به عھده کارفرما نباشد ، ھزینه آن پس از کسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان
. جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور خواھد شدکار ،

چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود2–6
ھای تجھیز و برھزینه ای از این بابت در ردیف. در صورتی که براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده کارفرما باشد ،

چیدن کارگاه منظور نخواھد شد . در حالتی که احداث راه دسترسی به عھده کارفرما نباشد ، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه
. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود

با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز کارگاه به عھده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا2–7
قسمتی از زمین تجھیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود ، باید تأمین زمین ازسوی پیمانکار را در شرایط  خصوصی پیمان پیش بینی کرده و

.ھزینه اجاره آن را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نماید
به استثنای تعھداتی که در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز کارگاه به عھده کارفرما گذاشته شده  است ، ھر نوع2–8 

. تسھیالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجھیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردھد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند
ھایھای واحد ردیف ھایی مانند تاسیسات، آھنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته ، دربھزینه تجھیز کارگاه2–9

. ھای تجھیز وبرچیدن کارگاه ، ھزینه ای منظور نمی شودھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیففصل 
ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ،ھای فصلھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیفھزینه تجھیز تعمیرگاه 2–10

.ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شودھزینه ای در ردیف
ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، ھزینه ای درھای فصل ھای واحد ردیف2–11 ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات ، درب

.ھای تجھیز وبرچیدن کارگاه ، منظور نمی شودردیف
2–12 ھزینه غذای کارمندان و کارگران پیمانکار در کارگاه ، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر کارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در

ھای تجھیز و برچیدنھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه
.شودکارگاه منظور می

در کارھایی که تامین غذای کارمندان کارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه ، در کارگاه ضروری است ، شمار استفاده کننده از غذا ، درشرایط2–13
. خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور میشود

2–14 پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار ، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز
. نیست

ھای انحرافی ، براساسھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نخواھد شد . حجم عملیات  مربوط به راهھای انحرافی ، جزو ردیفھزینه راه2–15
. ه راه،راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر کار ، منظور و برآورد می شودای پایه رشتفھرست به

ھای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما ، مھندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده، ھزینه2– 16نقشه و مشخصات ساختمان
.شوداجرای آنھا، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می

ھای 4203101 و 4213101 و  4214101 فھرست2–17 جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن کارگاه ، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف
تجھیز وبرچیدن کارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی . این ھزینه از حد تعیین شده ، بیشتر
باشد ، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت مھندسی، پژوھش و

. فناوری برسد
کارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته تعمیرات پاالیشگاه به میزان 4 درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن2–17–1

.کارگاه

3–شرایط کلی

پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز کارگاه را تھیه کرده و پس از3–1
. تأیید مھندس مشاور ، آن را مبنای تجھیز کارگاه قرار دھد

ھای اجرایی وکارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پیمانکار را به دستگاه3–2
ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه ، برای استفادهسازمان

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پیمانکار موظف است عملیات تجھیز کارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز کارگاه و ھمچنین شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام3–3

برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجھیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد ، پیمانکار ملزم
. به رعایت آن است

تعھدات کارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، در حدی که اسناد  و مدارک پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود ، تجھیز مازاد بر موارد3–4
یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است ، به ھزینه پیمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر کند ، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و ھزینه تجھیز اضافی ، تنھا برای قیمت جدید

. (موضوع تبصره بند1 دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، با توجه به مفاد بند 4 ، تا سقف مبلغ پیش بینی شده درھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، در صورت تأمین ھر یک از ردیف3–5

. ھای مربوط ، پرداخت خواھد شدردیف

ھای کارگاه را برای تجھیز کارگاه احداث می کند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزیپیمانکار ، موظف است به ھزینه خود ، ابنیه و ساختمان3–6
. و سیل ، بیمه کند

ھای تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچیده شوند . تجھیزات وھا و تأسیسات مربوط به تجھیز کارگاه که در زمینساختمان3–7
ھا و قطعات پیش ساخته،متعلق به پیمانکار است . به جز ساختمان،مصالح بازیافتی تجھیز کارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط کارفرما )

ط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است ، مورد نیاز کارفرما باشد ، بھای مصالح بازیافتیھا و تأسیسات تجھیز کارگاه که توسچنانچه ساختمان
ھا و تأسیسات یادشده ، به کارفرما واگذار می شودآنھا ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمان

.

4–نحوه پرداخت

بینی شده است ھزینه ھر یک ازقلم در اسناد و مدارک پیمان پیشھایی که برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه آنھا به روش یکدر پیمان4–1
. ھا درج می شودھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا ، محاسبه شده و در صورت وضعیتردیف

ھایی که تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسبتبصره : ھزینه ردیف
پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ھا منظور می شودھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانکار، در صورت وضعیت4–1–1

. ھزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود4–1–2

بھای واحد پایه رشته بینی شده است و برای کارھای مربوط به فھرست روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه  بصورت درصدی پیش4–2
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

:تعمیرات پاالیشگاه

45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ، پس از تجھیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان الزم است
45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

10 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ،پس از برچیدن کارگاه

قلم بوده لیکن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آنتبصره: در پیمان ھایی که برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه آنھا به روش یک
.گرددبینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور میپیش
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان 1
480162

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

010 مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
020 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
030 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
480262

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور 3
480362

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

010 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

020 مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

030 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

4
480462

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

010 مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
020 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
030 مقطوع

محوطه سازی 040 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب 5
480562

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
480662

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
010 مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
020 مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
030 مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
040 مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
050 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی 7
480762

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین راه ھای دسترسی 010 مقطوع

تامین راه ھای سرویس 020 مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی 030 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب 8
480862

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه 010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

9
480962

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

010 مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

020 مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

030 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی 13
481362

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

010 مقطوع

226



1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
481462

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا 15
481562

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه 16
481662

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه 010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه 17
481762

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه1پیوست 

برچیدن کارگاه 010 مقطوع
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری2پیوست 

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

1 – ھزینه باالسری عمومی.
ھای درج شده در زیر:ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینهاین ھزینه از نوع ھزینه

1–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،1–2 ھزینه بیمه

ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.1–3  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه
1–4   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

1–5   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
1–6   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.1–7   ھزینه 
1–8   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

1–9   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
1–10 ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

1–11 ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
ھا.1–12 ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ھا.1–13 ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.1–14 ھزینه

1–15 ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.
1–16 ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.

1–17 ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

2 – ھزینه باالسری کار.
ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:این ھزینه، از نوع ھزینه 

ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:2–1 ھزینه
2–1–1 ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

2–1–2 ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
ھا، که شامل موارد زیر است:2– 2 ھزینه ضمانت نامه

2–2–1 ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.

2–2–2 ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
2–2–3 ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

2–3 ھزینه مالیات.
2–4 ھزینه صندوق کارآموزی.

2–5 سود پیمانکار.
ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :2–6 ھزینه

2–6–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،
ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

2–6–2 ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.
2–6–3 ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.2–6–4 ھزینه تھیه نسخه
2–6–5 ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

2–6–6 ھزینه پذیرایی کارگاه.
ھای متفرقه.2–6–7 ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه

2–6–8 ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
2–6–9 ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

2–6–10 ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.
ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.2–7  ھزینه

ھای تھیه عکس و فیلم.2–7–1 ھزینه
).Shop Drawingsھای کارگاھی (2–7–2 ھزینه تھیه نقشه
).As Built Drawingsھای چون ساخت  (2–7–3 ھزینه تھیه نقشه

ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.2–7–4 ھزینه
2–7–5 ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.2–7–6 ھزینه

ای درتوضیح  1. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه 
ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.ھزینه

توضیح 2. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت

ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینه

توضیح 3.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه
ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینهھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت 
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای3پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای3پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای3پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای3پیوست 

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد
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1399تعمیرات پاالیشگاه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید5پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست1-
ھا، نباید از 25 درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد
و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا 25 درصد
مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی،

.پرداخت خواھد بودپژوھش و فناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند 1 تعیین میردیف2-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود3-
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