
نام فعالیت

MA3-Chemical and safety part pumps

   شروع

   Building C:

      P04 A پمپ

          صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي الزم

          باز كردن كوپل موتور و پمپ

          دمونتاژ پمپ و ثبت اندازه ھاي الزم قبل از دمونتاژ

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

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

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

          تعويض روغن

          نصب پمپ و االيمنت

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

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

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

      P04 B پمپ

   Water Treatment Plant:

      P26 - A پمپ

      P26 - B پمپ

      P23 - A پمپ

      P23 - B پمپ

      P24 - A پمپ

      P24 - B پمپ

      P25 - A پمپ

      P25 - B پمپ

      P28 - A پمپ

      P28 - B پمپ

      P31 - A پمپ

      P31 - B پمپ

      P27 - A پمپ

      P27 - B پمپ

   ETP

      پمپ بارگیری شماره یک سود

      پمپ بارگیری شماره دو سود

      پمپ بارگیری شماره یک اسید

      پمپ بارگیری شماره دو اسید

      A پمپ تغذیه فیلتر شنی

      B پمپ تغذیه فیلتر شنی

      A پمپ بک واش سند فیلتر

      B پمپ بک واش سند فیلتر

      A پمپ تریتیت واتر

      B پمپ تریتیت واتر

      A پمپ تزریق اسید رقیق

      B پمپ تزریق اسید رقیق

      C پمپ تزریق اسید رقیق

      A پمپ تزریق پلی آنیونی

      B پمپ تزریق پلی آنیونی

      A پمپ تزریق پلی کاتیونی



      B پمپ تزریق پلی کاتیونی

پمپ B انتقال لجن از تیکنر به دی ھیدریتور      

پمپ A انتقال لجن از تیکنر به دی ھیدریتور      

پمپ A انتقال لجن از کالریفایر به تیکنر      

پمپ B انتقال لجن از کالریفایر به تیکنر      

      A پمپ تزریق سود

      B پمپ تزریق سود

      C پمپ تزریق سود

بلورھای A,B میکسینگ و والوھای آن      

      میکسر مخزن شماره یک کلروفریک

         صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي الزم

         باز كردن اتصاالت الکتریکی موتور

         باز كردن اتصاالت مکانیکی میکسر و موتور

         دمونتاژ میکسر

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

         مونتاژ میکسر نصب الکتروموتور و چك كلیه لقي ھا و اندازه گیري ھاي الزم و ثبت در فرم ھاي مربوطه

         شارژ روغن

         ھماھنگي با گروه كامیشنینگ جھت راه اندازي و آزمايش میکسر تحت بار

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

         تست میسکر تحت بار و بررسي شرايط مكانیكي و الكتريكي میکسر و باالنس الکتروپمپ در صورت نیاز

      میکسر مخزن شماره دو کلروفریک

      میکسر مخزن شماره یک پلی آنیونی

      میکسر مخزن شماره دو پلی آنیونی

      میکسر مخزن شماره یک پلی کاتیونی

      میکسر مخزن شماره دو پلی کاتیونی

      میکسر تیکنر

      میکسر کالریفایر

      میکسر میکسینگ تانک

      میکسر ادجاستینگ تانک

      میکسر کوگوالنت تانک

      دی ھیدریتور

   STP

      پمپ سوییج پیت شماره یک

      پمپ سوییج پیت شماره دو

      پمپ شماره یک برگشت لجن

      پمپ شماره یک انتقال لجن به تیکنر

      پمپ شماره دو انتقال لجن به تیکنر

      پمپ افلونت شماره یک

      پمپ افلونت شماره دو

      بلور شماره یک اریشن تانک

         صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي الزم

         باز كردن اتصاالت الکتریکی و دمونتاژ موتور

         دمونتاژ بلوور وثبت لقی ھای بین موتور طبق چک لیست

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

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

         شارژ روغن

         نصب موتور و تجھیزات الکتریکی

         ھماھنگي با گروه كامیشنینگ جھت راه اندازي و آزمايش بلوور تحت بار

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



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

      بلور شماره دو اریشن تانک

      بلور شماره یک بک واش سند فیلتر اس تی پی

      بلور شماره دو بک واش سند فیلتر اس تی پی

   CPP 1 & 2 AND CPP 3 & 4

      پمپ ھای تزریق سود و اسیذ ۴ عدد

      پمپ بارگیری سود ٢ عدد

      پمپ بارگیری اسید ٢ عدد

      پمپ ھای فسفات ٨ عدد

      پمپ ھای آمونیاک ٨ عدد

      پمپ ھای ھیدرازین ٨ عدد

   Building A

      P-33A

      P-33B

      P-40A

      P-40B

      P-40C

   پایان


