
 

 سعايت هَاسد ريل تَسط ساصًذُ الضاهي هي تاضذ :   SURFACE CONDENSERدس خصَظ ساخت

 

 -Z. 21119/1  ٍFSK-E372-A3-05-2  ٍ E372-A3-06-1 FSKضواسُ ّای ًمطِ تا طاتك ه  FTG-2001A-E1ساخت -1

ٍFSK-E372-A3-07-2      تا سعايت استاًذاسد ّایIPS&ASME,ASTM,TEMA  تاضذ.هي 

 پس اص تاييذ واسفشها ًسثت تِ ساخت الذام هي گشدد. طشاحي ٍ تْيِ ًمطِ ّای هَسد ًياص تعْذُ پيواًىاستَدُ ٍ -2

 VENDORٍ غيشُ تايستي اص  لَلِ ّا ،دّای هصشفيٍالىتش ّا،تيَب  ،فلٌج ّا ،هصشفي اعن اص ٍسق ّا هتشيالوليِ  -3

LIST تْيِ ٍ داسای  ٍصاست ًفت certificate   تِ تائيذ دستگاُ ًظاست تشسذتا اسائِ گَاّيٌاهِ اصل  هعتثش ٍ.  

سا تْيِ ٍ لثل اص ضشٍع واس تِ تائيذ واسفشها  QC PLAN,NDT MAP,WELDING MAP,ITPساصًذُ تايستي  -4

 .تشساًذ 

  .لثل اص ساخت وَلش تَسط پيواًىاس الضاهي هيثاضذ WPS , PQRاسائِ  -5

 ضَدتَسط ساصًذُ اسائِ  HYDROTEST/PT/M.T/UT/RT/EXPAND/PAINTING ّای دستَسالعول -6

  .ِ ضَدئاساجَضىاساى هي تايست (  WPQجَضىاسی دستي گَاّيٌاهِ هعتثش )فشايٌذ دسصَست ًياص تِ استفادُ اص  -7

تَدُ ٍ  اًجام ساديَ گشافي اص آًْا هي تايست تِ  BUTT WELDتصَست  2"اص توام جَضىاسيْای لَلِ تا لطش تيص -8

 .تائيذ دستگاُ ًظاست تشسذ 

( تشًاهِ تاصيذ ٍ تاصسسي خَد اص QC PLANًوايٌذگاى ٍ تاصسساى واسفشها تشاساس تشًاهِ صهاًثٌذی اسائِ ضذُ ) -9

  .تاضذ اهىاًات تاصديذ هي ًذُ هَظف تِ آهادُ ساصیساصهشاحل هختلف ساخت سا تٌظين هي ًوايٌذ ٍ 

 



لثل اص ضشٍع تِ ساخت تَسط پيواًىاس،وليِ هتشيال هَسد استفادُ تايستي تِ سٍيت ٍ تاييذ تاصسسي فٌي دستگاُ  -11

 ًظاست سساًذُ ضَد.

سٍص لثل تَسط ضشوت ساصًذُ  3ًياص تِ تاصديذ تاصسسي فٌي هي تاضذ،حذالل  QC-PLANجْت هَاسدی وِ طثك  -11

 اعالم گشدد.

تايستي تَسط ضشوت هعتثش ٍ هَسد تاييذ دستگاُ ًظاست اًجام پزيشد ٍ گضاسش ًتايج  NDTصهايطات وليِ آ -12

 آصهايطات اًجام ضذُ تِ دستگاُ ًظاست اعالم گشدد.

 گشدد. PTتوام پاس ّای اٍل ٍ پاس ّای ًْائي جَضىاسی ضذُ،آصهايص  -13

 ذُ ضَد.ّا تِ تاييذ تاصسسي فٌي واسفشها سساً Fit-Upوليِ لثِ ساصی ّا ٍ  -14

ٍ  UTٍ تشن ّای سطحي،آصهايص  Laminationهحل اتصال جْت تشسسي   لثل اص ًصة ٍ جَضىاسی ًاصل ّا، -15

PT .گشدد 

 ساديَگشافي گشدد. Spotٍ تصَست  UTتصَست واهل آصهايص  SHELLوليِ جَش ّای هشتَط تِ  -16

 تطَس واهل ساديَگشافي گشدد. Weld Neckجَش ًاصل ّا تِ فلٌج ّای  -17

 گشدد.UT ًوي تاضذ  RT وِ اهىاى اًجام SHELLهحل جَش ًاصل تِ  -18

ضشٍع تِ  ساصًذُ تْيِ ٍ لثل اص  تَسط Weld Detailپس اص تعييي تشًذُ استعالم،ًمطِ ساخت واسگاّي تْوشاُ   -19

  ساخت ،تِ تاييذ دستگاُ ًظاست سساًذُ ضَد.

 جام پزيشد.اً TEMAاستاًذاسد ًمطِ ٍ تا سعايت ش اساس اوسپٌذ ًوَدى وليِ تيَتْا دس تيَب ضيت ت  -21

21- SHELL & TUBE BUNDLE  ٍضعيت ظاّشی ٍاتعادی تايستي هَسد تائيذ دستگاُ ًظاست لشاس گيشد اص ًظش

. 

تِ حاٍی ًمطِ ّا ٍ هذاسن ٍ هستٌذات ساخت وَلش ٍ آصهايطْای هشتَطِ   Final data book سِ ًسخِ اسائِ -22

 . استالضاهي ّوشاُ فايل واهپيَتشی 



 .تشًاهِ صهاًثٌذی ساخت ٍ گضاسش پيطشفت هاّاًِاسائِ  -23

 اًجام تست ّيذسٍستاتيه تا تاييذ تاصسسي فٌي واسفشها.  -24

 الضاهي است.    AS BUILT DRAWINGتْيِ  -25

 سِ سشی گسىت تِ عٌَاى لَاصم يذوي هَسد ًياص هي تاضذ. -26

 اًجام سًگ آهيضی تا تاييذ تاصسسي فٌي واسفشها. -27

 هي تاضذ . هاُ  18اص صهاى دس سشٍيس لشاس گشفتي تِ هذت   SURFACE CONDENSERگاساًتي -28

 هحل تحَيل ، ضشوت پااليص ًفت ضيشاص هي تاضذ . -29

 گشدًذ.هيساصًذگاًي وِ دس استعالم ضشوت هي وٌٌذ،اص ًظش فٌي اهتياصتٌذی  -31

 

 


