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                                                                                                                                                                                                                                              1400یرایش فروردین و

 

 بازرسی گازجدول ساختار شکست 

  "لوله کشی توکار" 

 )درصد( میزان پیشرفت مرحله پیشرفت عملیات ردیف

1 
ارتفاع قرارگیری  جهت و ،نتور، محل عبور رایزرها، محلکجانمایی  نیاز و محل دریچه های تامین هوا،انعقاد قرارداد و کنترل نقشه اولیه لوله کشی گاز، کنترل ابتدایی مسیر دودکش ها، اعالم 

 شیرهای مصرفی و اصلی
15 

 5 ، شیرآالت، الکترود و ...رکنترل مصالح لوله کشی گاز نظیر لوله و اتصاالت، نوار و پرایم 2

 5 بازدید در حین اجرای لوله کشی و تست نوار، کیفیت جوش، الکترود مصرفی 3

 30 رسانی با اجرا ایزومتریک گازپوشش مناسب و انطباق نقشه های پالن و کنترل تست فشار و  4

 35 پالک گذاری و ارتفاع شیرها و ایزومتریک واحد ها و ... ،تست و بازدید نهایی قبل از سکونت، کنترل دودکش ها، دریچه های تامین هوا 5

 10 سیستمی نقشه هاکنترل و تکمیل نقشه های گاز و گزارش نویسی و مطابقت نقشه با اسکن بارگذاری شده و تایید نهایی و  6

 100 جمع کل

 "وکارلوله کشی ر" 

 میزان پیشرفت )درصد( مرحله پیشرفت عملیات ردیف

1 
ارتفاع قرارگیری  جهت و ،نتور، محل عبور رایزرها، محلکجانمایی  ،نیاز و محل دریچه های تامین هوا انعقاد قرارداد و کنترل نقشه اولیه لوله کشی گاز، کنترل ابتدایی مسیر دودکش ها، اعالم

 شیرهای مصرفی و اصلی
15 

 5 ، شیرآالت، الکترود و ...رکنترل مصالح لوله کشی گاز نظیر لوله و اتصاالت، نوار و پرایم 2

 5 بازدید در حین اجرای لوله کشی و تست پوشش و چربی زدایی و الکترود مصرفی 3

 30 ایزومتریک گازرسانی با اجراپوشش مناسب و انطباق نقشه های پالن و کنترل تست فشار و  4

 35 پالک گذاری و ارتفاع شیرها و ایزومتریک واحد ها و ... تست و بازدید نهایی قبل از سکونت، کنترل دودکش ها، دریچه های تامین هوا، 5

 10 سیستمی نقشه هاکنترل و تکمیل نقشه های گاز و گزارش نویسی و مطابقت نقشه با اسکن بارگذاری شده و تایید نهایی و  6

 100 جمع کل

 


