
ID Task Name

١ MA۶-تزريقات برج واحد

٢ شروع

٣ پمپ ھا

۴ Aبازديد و تمیزكاري پمپ ديافراگمي تزريق اسید

۵ Bبازديد و تمیزكاري پمپ ديافراگمي  تزريق اسید

۶ A اورھال كامل پمپ بارگیري اسید

٧ صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي الزم 

٨  باز كردن كوپل موتور و پمپ 

٩ دمونتاژ پمپ و ثبت اندازه ھاي الزم قبل از دمونتاژ 

١٠  بازدید قسمتھای مختلف و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض مطابق چک لیست مربوطه٫تمیزكاري و سرويس عمومي قطعات  

١١ و ساير اتصاالت جانبي ( صافي و لوله ھا و…) اورھال كلیه ولوھا ( ولوھاي درين ، ھوا گیري ، اينسترومنت و  ...)

١٢ مونتاژ پمپ و چك كلیه لقي ھا و اندازه گیري ھاي الزم و ثبت در فرم ھاي مربوطه 

١٣  تعويض روغن 

١۴ نصب پمپ و االيمنت 

١۵ ھماھنگي با گروه كامیشنینگ جھت راه اندازي و آزمايش پمپ تحت بار 

١۶ ( انجام آزمايشات مكانیكي و الكتريكي قبل از راه اندازي ( مطابق چك لیست 

١٧ تست پمپ تحت بار و بررسي شرايط مكانیكي و الكتريكي پمپ و باالنس الکتروپمپ در صورت نیاز

١٨ A اورھال بوستر پمپ میك آب 

٣٠ B اورھال كامل پمپ بارگیري اسید

۴٢ B اورھال بوستر پمپ میك آب 

۵۴ ولوھا و سايراتصاالت

۵۵ (DN١٠٠) (V١١) چك والو مسیر بارگیري اسید

۵۶   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۵٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

۵٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

۵٩  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

۶٠ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکاالت احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

۶١  (DN١٠٠) (V٢۶) چك والو خروجي پمپ ھاي میك آپ

۶٧ (DN٨٠) (V٧) ولو توپي خروجي پمپھاي بارگیري اسید تا مخزن ذخیره اسید

٧٣ (DN٨٠) (V۵) ولو توپي خروجي پمپھاي بارگیري اسید تا مخزن ذخیره اسید

٧٩ (DN٨٠) (V٢٣) ولو توپي خروجي پمپھاي بارگیري اسید تا مخزن ذخیره اسید

٨۵ (DN٨٠) (V١۵) ولو توپي خروجي پمپھاي بارگیري اسید تا مخزن ذخیره اسید

٩١ (DN١٠٠) (V٣٠) چك والو خروجي پمپ ھاي میك آپ

٩٧ (DN١٠٠) (V١٠) ولو توپي بارگیري اسید از تانكر تا مخزن ذخیره اسید

١٠٣ (DN١٠٠) (V٩) ولو توپي بارگیري اسید از تانكر تا مخزن ذخیره اسید

١٠٩ (DN١٠٠) (V٨) ولو توپي بارگیري اسید از تانكر تا مخزن ذخیره اسید

١١۵ A چك ولو ورودي و خروجي پمپ تزريق اسید

١٢١ B چك ولو ورودي و خروجي پمپ تزريق اسید

١٢٧ (DN١٠٠) (ST٢) استرينر بارگیري اسید 

١٣٣ (DN٨٠) ((V١۴) ولو خروجي پمپھاي بارگیري اسید

١٣٩ (DN٨٠) ((V۶) ولو خروجي پمپھاي بارگیري اسید

١۴۵ (DN٨٠) ((V٢٢) ولو خروجي پمپھاي بارگیري اسید

١۵١ B چك ولو ورودي و خروجي پمپ تزريق اسید

١۵٧ (DN١٠٠) (V٢۶) ولو توپي ساكشن پمپھاي بارگیري اسید

١۶٣ (DN١٠٠) (V١٨) ولو توپي ساكشن پمپھاي بارگیري اسید

١۶٩ (DN٢۵) (ST١)  استرينر پمپھاي تزريق اسید

١٧۵ (DN۵٠) (V۴۵) ولو توپي بارگیري مخزن روزانه اسید

١٨١ (DN۵٠) (V۴۴) ولو توپي بارگیري مخزن روزانه اسید

١٨٧ (DN۵٠) (V۴) ولو توپي بارگیري مخزن روزانه اسید

١٩٣  بازديد و در صورت نیاز تعويض سیلیكا ژل فیلترھاي مسیر تزريق كلر 

١٩۴  اجكتور گاز كلر 

١٩۵ (DN٢۵) (V١٩) رگوالتور مسیر تزريق كلر 

٢٠١ (DN١٠٠) (V١٢) ولو توپي قبل از فشار سنج خروجي پمپھاي بارگیري اسید

٢٠٧ (DN١٠٠) (V٢٠) ولو توپي قبل از فشار سنج خروجي پمپھاي بارگیري اسید
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٢١٣ (DN١۵) (V١٣) ولو توپي درين پمپھاي بارگیري اسید

٢١٩ (DN١۵) (V٢١) ولو توپي درين پمپھاي بارگیري اسید

٢٢۵ (DN٢۵) (V۴٩)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢٣١ (DN٢۵) (V۴٨)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢٣٧ (DN٢۵) (V۴٧)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢۴٣ (DN٢۵) (V۴۶)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢۴٩ (DN٢۵) (V٢)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢۵۵ (DN٢۵) (V٢٩)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢۶١ (DN٢۵) (V٢٨)  ولو توپي از مخزن روزانه اسید تا پمپھاي تزريق اسید

٢۶٧ (DN٢۵) (V٣٧) ولو توپي خروجي پمپھاي تزريق اسید 

٢٧٣ (DN٢۵) (V٣۶) ولو توپي خروجي پمپھاي تزريق اسید 

٢٧٩ (DN٢۵) (V٣۵) ولو توپي خروجي پمپھاي تزريق اسید 

٢٨۵ (DN٢۵) (V٣١) ولو توپي خروجي پمپھاي تزريق اسید 

٢٩١ (DN٢۵) (V٣٠) ولو توپي خروجي پمپھاي تزريق اسید 

٢٩٧ (DN١۵) (V٣٢) والو درين خروجي پمپھاي تزريق اسید و تعويض لوله ھاي درين بعد از والو 

٣٠٣ (DN١۵) (V٣٣) والو درين خروجي پمپھاي تزريق اسید و تعويض لوله ھاي درين بعد از والو 

٣٠٩ (LG١) تمیزكاري لول گیج مخزن روزانه اسید 

٣١٠ (DN٢۵) (V۵٠) ولو سوزني لول گیج مخزن روزانه اسید 

٣١۶ (DN٢۵) (V۵١) ولو سوزني لول گیج مخزن روزانه اسید 

٣٢٢ (DN٢۵) (V١) ولو توپي اورفلوي روزانه اسید و تعويض لوله ھاي چك شده در صورت نیاز 

٣٢٨ (DN٢۵) (V٣٨) ولو توپي اورفلوي روزانه اسید و تعويض لوله ھاي چك شده در صورت نیاز 

٣٣۴ (DN١٠٠) (V٣٣) ولو پروانه اي بعد از پمپھاي میك آب تا اجكتور 

٣۴٠ (DN١٠٠) (V٢٧) ولو پروانه اي بعد از پمپھاي میك آب تا اجكتور 

٣۴۶ (DN١٠٠) (V٣١) ولو پروانه اي بعد از پمپھاي میك آب تا اجكتور 

٣۵٢ (DN١٠٠) (V٢٣) ولو پروانه اي قبل از پمپھاي میك آب 

٣۵٨ (DN١٠٠) (V٢۴) ولو پروانه اي قبل از پمپھاي میك آب 

٣۶۴ (DN١٠٠) (V٢۵) ولو پروانه اي قبل از پمپھاي میك آب 

٣٧٠ (DN١٠٠) (V٢٨) ولو پروانه اي قبل از پمپھاي میك آب 

٣٧۶ (DN١٠٠) (V٢٩) ولو پروانه اي قبل از پمپھاي میك آب 

٣٨٢ (DN١٠٠) (V٣٢) سلونوئید ولو موجود در مسیر خروجي میك آب 

٣٨٨ (DN٢۵) (V٣) سلونويید ولو

٣٩۴ (DN٨٠) (V۴٣) موتور ولو بارگیري مخزن روزانه 

٣٩۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

٣٩۶  باز کردن اکچویتور

٣٩٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٣٩٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٣٩٩   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

۴٠٠ بازدید الکتروموتور

۴٠١ گریسکاری اکچویتور

۴٠٢ انجام تنظیمات ابزار دقیقی

۴٠٣ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکاالت احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

۴٠۴ ( تخلیه و تمیزكاري مخزن اصلي اسید ( جھت تخلیه نیاز به برنامه ريزي قبلي شیمي دارد

۴٠۵ (  اينچ٣تعويض بال ولوھاي ورودي مخزن اصلي اسید ( 

۴١١ (  اينچ۴تعويض بال ولوھاي خروجي مخزن اصلي اسید ( 

۴١٧ (  اينچ٢تعويض بال ولوھاي  مخزن روزانه اسید ( 

۴٢٣  اينچ در مسیر بارگیري مخزن٣اورھال ولو ديافراگمي 

۴٢٩  اينچ در مسیر بارگیري مخزن۴اورھال ولو ديافراگمي 

۴٣۵ ارائه كتابچه گزارش كل فعالیتھا و جداول شرح شرح پرمیتھاي انجام شده در فرمت ورد يا اكسل 

۴٣۶ پایان
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