
 و سند بالست رنگ آمیزی فعالیت

 1فعالیت 

بوطه )به متررا  ترربير  لوله مسير باي پاس و موتور والو مر فعالیت های داربست بندی ، آماده سازی ورنگ آمیززی  
 متر مربع ( 40

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 میکرون 150به ضخامت MIO (H.B)میانی طوسی  الیه رنگ  اپوکسي یکاعمال  .2
 میکرون 250به ضخامت پلی آمین کولتار اپوکسي رویه الیه رنگ  دواعمال  .3
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایر لس صورت مي گیرد ( .4

 اخذ تاییدیه دستگاه نظارت پس از رنگ آمیزی هر مرحله  .5
   HSEجمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده توسط  .6

 

 2فعالیت 

 هفت دستگاه ترانس   و شش دستگاه    ترانس آگزيالري واحد 

 ندی :بداربست 

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

  شستشوي ترانسها با جت آب .1

 (ST3)ترانسهاوایر براش کلیه نقاط  .2

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .3

 رنگ آمیزی :

 میکرون ( 50اعمال آستري بر روي نقاط رسیده به فلز) رینك ریچ اپوکسي  .1

 میکرون ( 50اعمال رنگ اپوکسي میاني در نقاط آستري خورده )  .2



  میکرون 120در کلیه سطوح به ضخامت  ( RAL 7001 )اعمال یك الیه رنگ پلی  اورتان  .3

 ) اعمال رنگ با دستگاه ایراسپري صورت مي گیرد ( .4
 اخذ تاییدیه دستگاه نظارت پس از رنگ آمیزی هر مرحله  .5
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده توسط  .6

HSE   
 3فعالیت 

نرده هاي حفاظ هفت دستگاه تزرانس    شزش  دسزتگاه تزرانس آگززيالري واحزد و نزرده حفزاظ تزرانس اطز    و طز   
 آتشنشان  محل ترانسها و ساپ رتهاي مرب طه

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 (ST3) وایر براش تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50به ضخامت در نقاط آسیب دیده اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي  .1
 میکرون 120به ضخامت RAL 1002 اعمال رنگ رویه پلي اورتان .2
 میکرون ) خطوط آتشنشانی( 120به ضخامت  RAL 3000اعمال رنگ رویه پلی اورتان  .3
 صورت مي گیرد ( ، قلم مو  ) اعمال رنگ با دستگاه ایراسپري .4
 اخذ تاییدیه دستگاه نظارت پس از رنگ آمیزی هر مرحله  .5
   HSEاتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده توسط  جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از .6

 

 4فعالیت 

  عدد 12م ت رهاي فن هاي برج  نك كن به تعداد 

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2



 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 کرونمی 50به ضخامت  میانی طوسیاعمال یك الیه رنگ اپوکسي  .2
 میکرون 120به ضخامت  RAL 7038اعمال رنگ رویه پلي اورتان  .3
 صورت مي گیرد ( ، قلم مو  ) اعمال رنگ با دستگاه ایراسپري .4
 اخذ تاییدیه دستگاه نظارت پس از رنگ آمیزی هر مرحله  .5
وسط جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده ت .6

HSE   
 5فعالیت 

  عدد 12گیربكس فن هاي برج  نك كن به تعداد 

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2-1/2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 میکرون 120به ضخامت  RAL 7038اعمال رنگ رویه اپوکسي  .2
 ( ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد .3
 اخذ تاییدیه دستگاه نظارت پس از رنگ آمیزی هر مرحله  .4
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده توسط  .5

HSE   
 6فعالیت 

  شاس  گیربكس فن هاي برج

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2-1/2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .3

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .4



 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 ریبالست بعد از انجام فعالیتهاي احتمالي مکانیکي .2
 میکرون 400به ضخامت پلی آمین اعمال سه الیه رنگ کولتار اپوکسي  .3
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایر اسپري صورت مي گیرد ( .4
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده  .5

   HSEتوسط 
 

 7فعالیت 

  هاب هاي گیربكس فن هاي برج

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEین شده توسط ارائه گواهی های الزم تعی .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2-1/2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 میکرون 200به ضخامت  RAL 7038اعمال یك الیه رنگ اپوکسي رویه  .2
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد ( .3
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعیین شده  .4

   HSEتوسط 
 

 8فعالیت 

 متر مربع ( 80عدد )به متراژ تقريب   2پمپ هاي اط   آب گردش  به تعداد

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 



 آماده سازی سطح : 

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي .1

 میکرون 50اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .2
 میکرون 150به ضخامت MIO (H.B)میانی طوسی  الیه رنگ  اپوکسي یکاعمال  .3
 میکرون 250به ضخامت پلی آمین کولتار اپوکسي رویه الیه رنگ  دواعمال  .4
 رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد () اعمال  .5
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل  .6

   HSEتعیین شده توسط 
 

 9فعالیت 

 متر مربع ( 20عدد )به متراژ تقريب   2بارل كاندنسیت پمپها به تعداد 

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2-1/2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .3

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .4

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اپوکسي به ضخامت  اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ .1
 ریبالست بعد از عملیات احتمالي مکانیکي .2
 میکرون 400به ضخامت پلی آمین اعمال سه الیه رنگ کولتار اپوکسي  .3
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد ( .4
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل  .5

   HSEتوسط  تعیین شده
 

 

 



 10فعالیت 

عدد )به متراژ تقريبز   12جدار دا     و ارجی ل له هاي رايزر برجهاي  نك كن و م ت روال هاي مرب طه به تعداد 
 متر مربع ( 440

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي  .5

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .6

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 150به ضخامت MIO (H.B)میانی طوسی  الیه رنگ  اپوکسي یکاعمال  .2

 میکرون
 میکرون 250به ضخامت پلی آمین کولتار اپوکسي رویه الیه رنگ  دواعمال  .3
میکرون جهت  120به ضخامت  RAL 6010اعمال یک الیه رنگ پلی اورتان .4

 جداره خارجی
 میکرون جهت 50به ضخامت  RAL 5015اعمال یک الیه رنگ پلی اورتان .5

 موتور والوها
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد ( .6
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن  .7

   HSEبه محل تعیین شده توسط 
 11فعالیت 

 متر مربع سند بالست و رنگ5000 ط زير زمین  سیرك له آب  نك كن تا هدر ورودي برج )به متراژ تقريب  

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 تخلیه کامل آب ) در نقاط باقي مانده ( و خشك نمودن بوسیله جاروب زدن .1
 SA2-1/2))سند بالست تا زدودن کامل رنگ و محصوالت خوردگي .2

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .3



 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 ي مکانیکيریبالست بعد از عملیات احتمال .2
 میکرون 400به ضخامت پلی آمین اعمال سه الیه رنگ کولتار اپوکسي  .3
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد ( .4
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل  .6

   HSEتعیین شده توسط 
 

 12فعالیت 

 متر مربع ( 685هدر زير زمین  رايزر هاي برج  نك كن )به متراژ تقريب  

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

آسیب دیده سندبالست تا زدودن کامل رنگ نقاط سوئیپ کامل لوله زیر زمیني )  .1
 SA2)) ( ومحصوالت خوردگی در صورت نیاز

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50به ضخامت ) نقاط به فلز رسیده ( اعمال یك الیه آستري زینك ریچ اپوکسي  .1
 میکرون 150به ضخامت MIO (H.B)میانی طوسی  الیه رنگ  اپوکسي یکاعمال  .2
 میکرون 250به ضخامت  پلی آمین کولتار اپوکسيرویه الیه رنگ  دواعمال  .3
 ترمیم نقاط احتمالي آسیب دیده بعد از عملیات مکانیکي .4
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد ( .5
جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل  .6

   HSEتعیین شده توسط 
  

 13فعالیت 

)به متراژ 3ق زی داكت دود واحد 4و3و2و اولین اسك ت ق زی داكت دودو اسك ت FDFرنگ آمیزی اسك ت ق زی  
 مترمربع( 5100تقريبی 



 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 (ST3)با وایر براش کلیه نقاط تمیز کاری  .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 50به ضخامت  ) نقاطی که به فلز رسیده (اعمال یک الیه آستری زینک ریچ اپوکسی  .1
 میکرون

 میکرون 120به ضخامت RAL 1002اعمال رنگ رویه ی پلی اورتان  .2
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایرلس صورت مي گیرد  .3

جمع آوری هرگونه ضایعات در حین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل  .4
   HSEتعیین شده توسط 

 

 14فعالیت 

 متر مربع 679)در ط رتیكه ف زی سا ته ش ند و م نتاژ گردند( به متراژ  3ك كت ر های برج واحد 

 داربست بندی :

 عالیت توسط پیمانکار .قبل از ف  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1

 قبل از شروع کار در ارتفاع  HSEارائه گواهی های الزم تعیین شده توسط  .2

 آماده سازی سطح : 

 SA2))سند بالست تا زدودن کامل محصوالت خوردگي .1

 اخذ تاییدیه دستگاه پس از آماده سازی سطوح  .2

 رنگ آمیزی :

 میکرون 50اعمال یك الیه رنگ زینك ریچ اپوکسي به ضخامت  .1
 میکرون 150به ضخامت MIO (H.B)میانی طوسی  الیه رنگ  اپوکسي یکاعمال  .2
 میکرون 250به ضخامت پلی آمین کولتار اپوکسي رویه الیه رنگ  دواعمال  .3
 ) اعمال رنگ با دستگاه ایر لس صورت مي گیرد ( .4
ین انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل جمع آوری هرگونه ضایعات در ح .5

   HSEتعیین شده توسط 
 



 15فعالیت 

 مترمربع(2000)به متراژ تقريبی  3ف زی اطراف ك ره ب ي ر واحد   رنگ آمیزی اسك ت

 داربست بندی :

 قبل از فعالیت توسط پیمانکار .  HSEدریافت مجوز و تائیدیه  .1
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 استاندارد های رنگ وپوشش تجهیزات صنعت برق برای ابالغ به پیمانکار به شرح زیر می باشد.

 دستورالعمل آماده سازی سطح    401 – 63

 دستورالعمل رنگ آمیزی صنعتی    402 – 63

 دستورالعمل های ایمنی در رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات    404 – 63

 مشخصات فنی جهت سفارش خرید )خرید و تهیه رنگ و حالل ها (      103 – 6

 



 شرکت های مورد تائید اولیه جهت تهیه رنگ .

 رنگین زره      – 1

 پارس پامچال      – 2

 مکث      – 3

 نگین زره      – 4

 نکات مورد نظر : 

 .تامین محصوالت از سایر شرکت ها موکول به اخذ موافقت قبلی کارفرما می باشد 

 .ارائه گواهی اصالت کاال و کلیه مشخصات رنگ ها از طرف سازنده رنگ الزامی می باشد 

 ه آزمایشات الزم بر روی نمونه رنگ ها به تشخیص کارفرما ، هزینه های در صورت نیاز به انجام هرگون

 مربوط به عهده پیمانکار می باشد.

  پیمانکار موظف است پس از هر مرحله کار تائیدیه دستگاه نظارت را اخذ نموده و سپس مرحله بعد را شروع

 پذیرد. نماید و هرگونه اصالح و انجام دوباره ، بنا به تشخیص ناظر انجام می

 .اولویت محل انجام پروژه براساس مجوزی که دستگاه نظارت تعیین می کند مشخص می شود 

 در صورت نیاز به داربست در هر فعالیت نصب داربست  و جمع آوری آن به عهده پیمانکار می باشد 

 .تائیدیه شرایط کار در آب و هوای نامناسب از طریق دستگاه نظارت تصمیم گیری می شود 

 .پیمانکار موظف به رعایت تمامی مقررات کارگاهی تعیین شده در محوطه نیروگاه می باشد 

 .پیمانکار به دفعات محدود مجاز به معرفی نفرات جهت انجام این پروژه می باشد 

 




