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   واحد هیدروژن TH-701)ب ) تعویض و ترمیم عایقهاي بدنه کوره ریفرمر(

هاي  ریزي وتعمیرات وتخته HSEQ نکات اداره محترم  رعایت کامل قوانین و تهیه لوازم ونصب داربست درداخل کوره با - 1

  درطبقات. و مناسب الزم

و  اداره محترم بازرسی فنیصدمه دیده و سست و محل هاي تشخیص داده شده از سوي  تخریب دیواره هاي بتنی وآجري - 2

نوع انتقال ازداخل کوره به  ، انتقال نخاله ها به بیرون کوره با ارائه برنامه منظم درخصوص نحوه تخریب و ناظر محترم سیویل

وجلوگیري ازانباشت  HSEQه مورد تایید اداره محترم بیرون و جمع آوري ازمحوطه و انتقال به نخاله دان مادر بیرون پاالیشگا

  .نخاله درمحل پروژه

 HSEQناشی ازتخریب طبق الزامات اداره محترم  داخل کوره وغبارهايد نصب هواکش هاي مناسب جهت تخلیه گر - 3

و  فنی اداره محترم بازرسیصدمه دیده و سست و محل هاي تشخیص داده شده از سوي  تخریب دیواره هاي بتنی وآجري - 4

  ناظر محترم سیویل در قسمت کانوکشن کوره فوق.

درسایرموارد تمیزکاري ورق هاي بدنه به روش  تعمیرات مکانیک و تعویض ورق هاي فلزي بدنه طبق شرح کاربازرسی و - 5

  قبل از شروع به مرمت.ستورکاراداره محترم بازرسی فنی دسندبالست زنی یا برس زنی حسب 

  طیق دستورالعمل تایید شده بازرسی فنی تهیه وجوشکاري ونصب انشور - 6

تهیه همراه با  مطابق نقشه  هاکف برنرو سیمان نسوز درقسمت برنرها درهرطبقه ازکوره  اجراي کارهاي بنایی با آجرو - 7

  ي معیوب.کاسه برنرها تعویضو

 طبق مشخصات فنی بازرسی فنی به عهده و بتن ،کاسه برنرها وسیمان نسوزجهت تهیه مالتطبق نمونه تهیه آجرهاي نسوز - 8

 بود. پیمانکار خواهد و هزینه

  



 

باز کردن دریچه هاي فلزي اطراف پیکتل ها و زیر کوره ها و باز کردن دریچه هاي کانوکشن و جدا نمودن فایبر سرامیک ها و  - 9

 سانتیمتري. 4الی  3عایق هاي الیاف فشرده پشم شیشه 

 راي موارد ذکر شده این شرح کار بعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.تهیه و تامین کلیه مصالح جهت اج -10

ترمیم و اصالح دیواره هاي بتنی و کف قسمت کانوکشن و اطراف برنرها و کاسه برنرها طبق متریال اعالم شده توسط اداره  -11

 محترم بازرسی بعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

 ه مصالح و قالب بندي ، بعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.تهیه و اجراي کلیه موارد مربوط به تهی -12

ترمیم دیواره هاي داخلی دودکش (قسمت هاي نفر رو یا داخل دودکش) در صورت نیاز و صدور دستورکار بازرسی بعهده و   -13

 هزینه پیمانکار خواهد بود.

  ینه پیمانکار خواهد بود., تهیه و نصب داربست بعهده و هز13در صورت درخواست و نیاز به اجراي بند  -14

داربست به  دیواره ها بارعایت کامل نکات ایمنی وعدم برخورد بنایی بازکردن داربست هاي داخل کوره پس ازاتمام کارهاي -15

  انتقال به بیرون کوره دیواره هابانظارت وهماهنگی ناظرین محترم کارفرماو

  .اي داربستروي تخته ه تمیزکاري تیوب ها ومحوطه داخلی وخارجی کوره و -16

تامین وتعویض آجرهاي نسوزکف کوره وسایرکارهاي بنایی مرتبط درکف کوره ودریچه ها به عهده وهزینه پیمانکارخواهد  -17

  بود.

 شیلنگهاي رابط با و دژبر تریلی، جرثقیل، وسائط نقلیه اعم ازکمپرسورهوا، و ابزار آالت و تامین کلیه تجهیزات تهیه و -18

 بود. هده پیمانکارخواهدع کمپرسورهوا وموتورجوش به

  


