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تعمیـر اساسـی زیـن و     ، بازسـازي لولـه هـاي بخـار    هدف از تـدوین ایـن شـرح خـدمات واگـذاري فرآینـد       

 246هــزاري بـه تعــداد   547سـري   مخزنـدار واگـن هــاي  ، والــف ، مخـزن و متعقـات مربوطــه    تکیـه گـاه  
  یمانکار مجرب واجد شرایط می باشد .به پماه  3دستگاه در طول مدت 

  
 صورت پذیرد. استاندارهاي الزمهبر اساس  می بایستنکار صورت می گیرد فرآیند عملیات که توسط پیما .1
حضـور نماینـدگان    پیمانکار موظف است کلیه مراحل تعمیرات را با بکارگیري بهترین روشها و اصول فنی در .2

 .کنترل کیفیت پیمانکار و دستگاه نظارت کارفرما انجام دهد
مربوط بـه اجـراي    کلیه استانداردهاي فنی ، دستورالعملها و ...پیمانکار موظف است در اجراي فرآیند تعمیرات  .3

موضوع قرارداد را کامالً رعایت نماید و چنانچه در حین کار نیاز به تغییرات در روش کار باشد قبل از اجراي 
  را کسب نماید . و اداره کل واگنها کار موافقت کارفرما

را پر کرده و به  آنچک لیست کنترل کیفیت مربوط به  گنواتحویل هر ورود و بایست در هنگام  پیمانکار می .4
و  داراي کسري قطعه و تجهیزات باشد مشـخص  واگنچنانچه ها تایید کارفرما برساند . در این چک لیست 

 میگردد . کتباً به کارفرما اعالم
فرم هایی مطابق ) بر اساس شماره سریال واگن( را واگنکلیه اقالم تعویض شده براي هر  می بایستپیمانکار  .5

  هنگام تحویل و تحول به تایید دستگاه نظارت کارفرما برساند . که قبالً به تائید دستگاه نظارت رسانده
را ازنظر نوع صـدمات و یـا سـانحه بررسـی      وضعیت آن ،واگنپیمانکارمؤظف است پیش ازشروع به تعمیرات  .6

فرمتی ر معایب را د معایب مواردمشاهده که درصورتیاقدام و  آنجهت تنظیم فرم تعیین وضعیت  در و نماید
 کارفرما منعکس نماید . به دستگاه نظارت رسیده ثبت و تأیید ًبه رؤیت و که قبال

عالئمی را که حـاوي تـاریخ و محـل     توسط دستگاه نظارت واگن تحویل گیريپیمانکار مؤظف است پس از  .7
اینده کارفرما به منظور ردیـابی و شناسـائی   باشد ضمن هماهنگی با نم تعمیرات و عالمت مشخصه پیمانکار

  درج نماید . بدنه واگنتعمیر شده در محل مناسب روي  واگنهاي
  تبصره : تهیه شابلونهاي الزم جهت درج استنسیل و عالئم بر عهده پیمانکار و با تائید کارفرما می باشد.

ر فرمهایی که قبالً به تأیید کارفرمـا  را د واگنفهرست کلیه اقالم تعویض شده براي هر پیمانکار موظف است  .8
  به کارفرما تحویل نماید .را به همراه فایل کامپیوتري آن ناظر فرم ها  ییدأپس ازت تکمیل و رسیده،

از طریق فهرست آنها را تهیه و به نماینده کارفرما  واگنهاپیمانکار متعهد است به محض آماده به تحویل شدن  .9
  رسال نماید.او یا نمابر پست الکترونیکی 

می شود بر حسب مـورد و بـا توجـه بـه دسـتورالعمل تعمیراتـی و نیازهـاي ایسـتگاه هـاي           پیمانکار متعهد .10
کلیه تجهیزات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نیاز کنترل کیفیت حین تعمیرات و کنترل نهـایی را  کنترلی،

بـا دسـتگاه    در اختیار نمایندگان کارفرمـا امکانات الزم را  بصورت کامل تدارك نموده و هنگام بازرسی فنی
 .قرار دهد نظارت

آماده تحویـل   موضوع قراردادرا پس از تعمیرات  دستگاه واگن 60حداقل تعداد ماهیانه  متعهد است پیمانکار .11
  .به دستگاه نظارت نماید
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سیسـتم   مـات الزا تعمیرات و کنترل کیفیت نهایی حینر بازرسی فنی و کنترل کیفیت پیمانکار می بایست د .12

   .هاي تضمین کیفیت را رعایت کند
چک لیست کنترل کیفیت ، و قبل از تحویل و تحول آنها  تعمیرات مورد نیازپس از پیمانکار متعهد می شود  .13

 یـا مربوطه که قبالً فرمت آن را به تأیید کارفرما رسانده است ، تکمیل کرده و تحویـل نماینـدگان کارفرمـا    
و تنظـیم صورتجلسـه میـان     و تست هاي الزمـه  پس از بازرسی واگنهادیهی است نماید . بدستگاه نظارت 

  نمایندگان کارفرما و پیمانکارتحویل گیري خواهند شد . 
در هرمرحله از کار را بـه  یا دستگاه نظارت حق نظارت وبازرسی نمایندگان کارفرما پیمانکار متعهد می گردد  .14

  رسمیت شناخته و با ایشان همکاري کند.
پیمانکار موظف است قبل از انجام کار مراتب را به تائید ورت نیاز به تعمیرات خارج از موضوع قرارداد ، درص .15

بصورت جداگانه با ارائـه  خدمات صورت گرفته هزینه کارفرما و دستگاه نظارت کارفرما برساند در اینصورت 
بدیهی اسـت در صـورت    شد .صورت وضعیت و پس از تأیید دستگاه نظارت توسط کارفرما پرداخت خواهد 

عدم رعایت موضوع و عدم دریافت تائید دستگاه نظارت کارفرما قبل از شروع عملیات ، کارفرما تعهـدي در  
  خصوص پرداخت هزینه هاي مربوطه نخواهد داشت .

  به کارفرما اقدام نماید. عملیات موضوع قراردادپیمانکار موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانبندي  .16
انکار متعهد می شود طی مدت قرارداد گانت چارت تائید شده در بند فوق را رعایـت نمـوده و طبـق آن    پیم .17

عمل نماید. همچنین الزم است گـزارش عملکـرد و فعالیتهـاي انجـام شـده در طـول مـدت قـرارداد را در         
دسـتگاه نظـارت   ) در قالب فرمهایی که قبالً به تائیـد   هفتهمرتبه در  1پریودهاي زمانی مشخص ( حداقل 

  کارفرما رسیده بهمراه فایل کامپیوتري مربوطه ارائه نماید.
تأمین نیروي انسانی مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار بوده و پیمانکار مؤظف  .18

  نیروي انسانی مزبور را تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان قرار دهد . است
مقـررات کـار و   همچنـین   و موضوعه کشور ار متعهد است درطول اجراي موضوع قرارداد کلیه قوانینپیمانک .19

و در پایان قرارداد نسبت به ارائه مفاصا حسـاب موضـوع    را رعایت نماید بهداشت صنعتی و تأمین اجتماعی
  قانون تامین اجتماعی اقدام نماید. 38ماده 

ش در مراحل اجراي عملیات موضوع قرارداد اصول و ضوابط ایمنـی ،  پیمانکار تعهد می نماید خود و کارکنان .20
حفاظتی ومقررات سیرو حرکت راه آهن را رعایت نمایند . درصورت بروز هرگونه حادثـه از جملـه ( فـوت ،    

) کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبـال پیمانکـار و کارکنـان پیمانکـار نخواهـد داشـت و        …نقص عضو و 
می گردد ،پرداخت  ا که از طریق مراجع ذیصالح تعیینست خسارات وارده تحت هر عنوان رپیمانکار متعهد ا

 نموده و به نحوي عمل نماید که هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نشود .
دستگاه واگن می باشد کـه   60تعداد  ماهانه موضوع قراردادحداقل ظرفیت مورد توافق جهت انجام عملیات  .21

  .خواهد بودت آماده تحویل به دستگاه نظارت کارفرما پس از انجام تعمیرا
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درصورتیکه پیمانکار تذکرات ، اصالحات و اقدامات مورد نظر کارفرما را در کلیه مراحل اجراي قـرارداد مـد    .22

نظر قرار ندهد کارفرما حق فسخ یکطرفه قرارداد را پس از سه بار تذکر کتبی به پیمانکار براي خود محفوظ 
  می دارد.

نکار ملزم به معرفی نماینده تام االختیار جهت سهولت هماهنگی هاي الزم میان طـرفین قـرارداد مـی    پیما .23
  باشد.

به غیر ندارد وچنانچه تخلف نماید کارفرما حق دارد قرارداد را لغـو   ئاًپیمانکارحق انتقال قرارداد را کالً ویا جز .24
  و سپرده پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید .

  مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز جهت اجراي موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .تأمین کلیه  .25
که بازسازي آنها با امکانات موجود در کارگاه مقدور باشد توسط پیمانکار بازسازي میگردد و هزینـه  قطعاتی  .26

از توافق مابین پیمانکار بازسازي آنها بر اساس نفر ساعت صرف شده و میزان مواد و مصالح مصرفی و پس 
  و کارفرما جداگانه محاسبه و به پیمانکار پرداخت میگردد .

  می باشد .  بر عهده پیمانکارمصرفی  مصالح مورد نیازتهیه و تامین  .27
تخلیه و بارگیري و کلیه موارد حمل و نقل قطعات یدکی یا سایر قطعات مرتبط با موضوع قرارداد در داخـل   .28

  نکار می باشد .کارگاه بر عهده پیما
که توسط پیمانکار و یا توسط کارفرما تامین شـده   واگنهاضایعات و داغی کلیه لوازم و قطعات تعویض شده  .29

باشند متعلق به کارفرما بوده و می بایست تحویل کارفرمـا گـردد. بـدیهی اسـت در صـورت عـدم تحویـل        
گذاري شده و مبالغ مربوطه از مطالبـات   ضایعات حاصل از تعمیرات به کارفرما، ضایعات مربوطه راساً ارزش

  پیمانکار کسر خواهد گردید.
سال  4به مدت  1در خصوص رویه  به سیرواگذاري ، از تاریخ  موضوع قرارداد واگنهايدوره تضمین کارکرد  .30

دوره تضمین هر  درسال خواهد بود .  1موارد اشاره شده در دستور العمل شستشو به مدت سایر در خصوص 
پیمانکار و یا استفاده از قطعـات نامناسـب و اشـکال درتعمیـر     ب و نقص ناشی از فعل یا ترك فعل گونه عی

 نسـبت بـه رفـع آن بـا    روز کاري از اعالم کتبی کارفرمـا   2ظرف مدت  پیمانکار موظف است ، مشهود شود
م و هزینه هاي انجام هزینه خود اقدام نماید.در غیر اینصورت کارفرما می تواند رأساً نسبت به رفع عیوب اقدا

درصد باالسري  20ساعت توقف ) به اضافه  48( شامل هزینه راه اندازي واگن و عدم النفع مازاد بر شده را 
از محل مطالبـات  به همراه حق پارکینگ محاسبه شده توسط راه آهن ج.ا.ا بعنوان خسارت عدم انجام تعهد 

جاز است در صورت تخلف پیمانکار از هر یک از بنـدهاي  ، همچنین کارفرما میا سپرده پیمانکار کسر نماید 
قرارداد و یا ورود هرگونه خسارت ناشی از سوانح به واگنها که ناشی از قصور پیمانکار بر حسب صورتجلسـه  
و اظهارنظر کمیسیون سوانح راه آهن باشد نسبت به جبران خسـارت خـود از محـل مطالبـات و یـا سـپرده       

  ار دراین خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.و پیمانکپیمانکار اقدام 
در صورت محرز شدن قصور پیمانکار در توقف واگن کلیه هزینـه هـاي فـوق از زمـان توقـف واگـن        تبصره :

  محاسبه خواهد گردید.
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پس از اتمـام قـرارداد و    که درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر 10 .31

و چنانچه به هر علت  سپري شدن دوره تضمین به پیمانکار مسترد خواهد شد انجام کلیه تعهدات پیمانکار و
پیمانکار از تعهدات مندرج در این قرارداد عدول یا تخطی نماید کارفرما می تواند جهت جبران خسارت وارده 

خیص کارفرما و دستگاه نظارت قطعی و غیر قابل اعتراض می استفاده نماید.تش مربوطهحسب مورد از اسناد 
  باشد.

بوده و باعـث  چنانچه پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد قصور نماید و این قصور ناشی از عملکرد پیمانکار  .32
ریال (یـک میلیـون    000/000/1مبلغ ایجاد شده روز تاخیر  به ازاء هر گرددموضوع قرارداد توقف واگنهاي 

  از محل سپرده یا مطالبات پیمانکار استیفاء خواهد شد.ریال) 
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  »قطعات استاندارد و لوازم مصرفی در تعهد پیمانکار«
  

 الکترود و سیم جوش انواع  ·

  تنظیف   ·

 رنگ لکه گیري و استنسیل  ·

 و فرچه سیمی سمباده  ·

 سنگ برش و ساب  ·

 انواع پیچ هاي استاندارد ·

 استانداردانواع مهره هاي  ·

 استاندارد هايیل شپانواع ا ·

 حالل هاي نفتی و مواد چربی بر –لوازم و مواد شستشو  ·

 گاز و اکسیژن و استیلن ·

  انواع واشر  ·

 انواع روغن و گریس جهت واگن   ·
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  »واگنهاي مخزندار  ، والف و استوانه دستورالعمل انجام عملیات ترمیم لوله هاي بخار ، زین و تکیه گاه« 
استاندارد و نوع واگن به  يست لوله بخار کامل واگن مخزندار بر اساس نقشه ها 5تامین تعداد  .1

 عنوان تنخواه .
ست ینشتی لوله مشاهده شود می باانجام تست لوله هاي بخار جهت کلیه واگنها . در صورتی که  .2

لوله ها اقدام  رویه هاي ذیل نسبت به بازسازي ل وعمدستورال واگن شستشو گردیده و بر اساس
موارد ذکر همچنین در مواردي که نشتی لوله ها مشاهده نگردد می بایست نسبت به کنترل  گردد.

  .و پس از آن واگن آماده تحویل گرددل اقدام لعمدستور ا 43تا  28شده در ردیف هاي 
 نیمواگن ، تا ی( بازکردن عدس یمجموعه بخارده يبازساز اتیواگن جهت شروع عمل يآماده ساز .3

   و ... ) لی، نصب هواکش و جرثق ییروشنا
   بخار ينگهدارنده لوله ها ییباال ییبازکردن ابرو .4
نگهدارنده  يعمود يها یمحل نصب نبش نیبخار و همچن يمحل استقرار لوله ها يعالمت گذار .5

 بخار   ينگهدارنده لوله ها ینییپا ییابرو يلوله بخار بر رو
 )خروج بخار ود وبزرگ و کوچک (ور يبلهایبرش فلکس .6
   بخار از داخل مخزن    يخارج نمودن لوله ها .7
  هیرو2لوله بخار  يبازساز ای يبخار از داخل مخزن به منظور نوساز ياز خارج نمودن لوله ها پس .8

 .باشد  یقابل انجام م
    1رویه 

 لیتا تحو گرددیدپو م عاتیواگن ( خارج شده ازداخل مخزن ) بعنوان ضا یلوله بخار قبل ·
 رفرما گردد .کا

 گردد . یم نی) تام لی( زانو و تبد ازیو اتصاالت مورد ن 6ً سمانیلوله مان ·
 شده و داخل واگن قرار می گیرد.بصورت کامل ساخته  دیلوله بخار جد ·

  2رویه 
ــ · قــرار داده  کســچریف يواگــن ( خــارج شــده ازداخــل مخــزن ) بــر رو  یلولــه بخــار قبل

 . شودیم
ـ  يقـرار داده شـده و تسـمه هـا     یبخـار حائـل مـوقت    يلوله ها نیب · ـ لولـه هـا بر   نیب  دهی

 ( از محل اتصال به لوله ها ) شودیم
تسـت   وبیـ نقـاط مع  ییو شناسـا  یبخـار جهـت ضـخامت سـنج     يتمام سطح لولـه هـا   ·

 . شودی) م UT(  کیاولترا سون
ـ  يمحل جدا شدن تسمه ها · نـورد شـده بـه     St37( ورق   يلولـه هـا و صـله گـذار     نیب

 . گردد یآببند م يشود و جوشکار ی)م150*100*4ابعاد 
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)  وصــله  ولــهسـطح ل  ایــشـده ( اعــم از درز   ییشناســا وبیــصـرفاً نقــاط مشـکوك و مع   ·

ــذار ــاد    St37( ورق  يگ ــه ابع ــده ب ــورد ش ــب ) مــ  100*4ن ــول مناس ــود و  ی*ط ش
 ) 150*100*4عدد وصله  به ابعاد   75( متوسط .شودیآببند م يجوشکار

ـ ، بر گـردد یاصـالح نم  يبـوده و بـا وصـله گـذار     وبیـ از لولـه بخـار کـه مع    یمقاطع ·  دهی
آن  نیگزیمتــر) جــا یلــیم 7/11بــا ضــخامت  6ً ســمانی( لولــه مان دیــو لولــه جد شــودیم
 متر طول ) 8گردد. ( متوسط  یآببند م يشود و جوشکار یم

   . گرددیم منتقل به داخل مخزنو لوله بخار آماده  ·
ل مخـزن و انجـام تسـت هـاي نهـایی      در داخـ  1جاگذاري لوله هاي تامین شـده در بنـد    ·

 پذیرش و تحویل واگن
 به بدنه مخزن ینییپا ییمتصل کننده ابرو يها هیمحل پا یو عرض یطول يعالمت گذار .9

ــرش پا .10 ــب ــا هی ــیابرو يه ــزن ( از رو  ی ــه مخ ــا  ياز بدن ــفحه ه ــز 100*100 يص ــپا ری ) و   هی
   از بدنه مخزن 100*100 ي) صفحه ها يبرش ( جداساز نیهمچن

ــام .11 ــرم دار    نیت ــفحات ف ــاژ ص ــل دق 1000*250*6و مونت ــدر مح ــا  قی ــود ( بج ــفحات  يخ ص
 کامل و آببند آن به بدنه مخزن ي) و جوشکار 100*100

ـ  5نمـره   ی( نبشـ  يعمـود  يهـا  ینبش يو جوشکار نیتام .12  يبخـار ( در محلهـا   يلولـه هـا   نی) ب
 ) ینییپا ییابرو يشده بر رو يعالمت گذار

ــاژ و جوشــکار .13 ــکامــل پا يمونت ــا هی ــیابرو يه ــر رو ی ــرم دار   يب در  1000*250*6صــفحات ف
 انجام شده ) يخود ( بر اساس عالمت گذار قیمحل دق

ـ فلـنج ( صـفحه دا   يو جوشـکار  نیتـام     .14 ـ   250*70*8شـکل فـرم دار    يا رهی  ی) در جـداره داخل
 لوله بخار يمخزن درمحل ورود

ن و قــراردادن آن در محــل شــده ( آمــاده ) بــه داخــل مخــز يبخــار بازســاز يانتقــال لولــه هــا    .15
 ) و کامل کردن اتصال آن يعمود يها ینبش نیو ب ینییپا ییابرو يخود ( بر رو

 )انجام شده يها يآن (با توجه به عالمت گذار حیلوله در محل استقرار صح قیدق میتنظ .16
لولــه بخــار ( بــه  يدر محــل ورود 65*52و مهــره ماســوره ) لولــه   يو نصــب ( جوشــکار نیتــام .17

 بزرگ ) بلیکسفل يجا
ـ و مهـره ماسـوره ) لولـه      يو نصب ( جوشـکار  نیتام    .18 ـ ا کی  یشـکل  در محـل خروجـ    U نچی

 کوچک ) بلیفلکس يلوله بخار ( به جا
بخـار و نصـب آن در محـل خـود (      ينگهدارنـده لولـه هـا    ییبـاال  یـی و اصالح ابرو یرفع دفرمگ .19

 گردد) . یآن کامالً محکم م يچهایپ
ـ کو ریش    .20 خـروج   خـم  ( لولـه  یی، عصـا  یربرنجی، حـافظ شـ   یربرنجی، شـ  لیکوری، حـافظ شـ   لی

 . گردندیم ضیتعو اینصب  ازیو در صورت ن دهیواگن کنترل گرد  ییبخار ) و بست عصا
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 . گرددیالزم انجام م راتیو تعم دهیبخار کنترل گرد یکاسه ناف .21
 . گرددیم الزم انجام راتیو تعم دهی، ورود و خروج بخار کنترل گرد یخارج يلوله ها .22
 . گرددینظافت م زیو داخل واگن ن دهیکامل گرد هیمواد داخل لوله ها تخل .23
ــواگــن ( کل یمجموعــه بخــارده .24 ــ  هی ــا ، اتصــاالت و ش ــه ه فشــرده  يهــوا لهیآالت ) بوســ ریلول

6bar گردد . یاحتمال آن رفع م بیو معا شودیم شیو مانومتر و کف صابون آزما 
ــ  .25 ) پــس از کنتــرل واشــر آن   ی( عدســ یضــیب چــهیرگــردد و د یداخــل واگــن نظافــت کامــل م

 نیوتن متر ) 380شود ( با آچار ترکمتر با ترك  یخود بسته م يمحکم در جا
ــه ب يجوشــکار یمحــل داغــ .26 ــیهــا در بدن ــگ آم یرون ــمخــزن رن و واگــن پــس از  گــرددیم يری

 گردد . یم ریآماده اعزام به س لیاستنس
طبق  زین ها يجوشکارو  بودهمتر  یلینشده است بر حسب م دیقکه واحد آن  ییاندازه ها هی:   کل  ـحیتـوض

  . می بایست صورت پذیرد  DINEN29692استاندارد  
 زین مخزن و صفحات جانبی بازدید گردد. .27
ــتگی و       .28 ــدگی، شکس ــدگی، تابی ــا پیچی ــانبی و ی ــفحات ج ــا ص ــن و ی ــرك، روي زی ــه ت ــر گون ه

 دستگاه نظارت تعویض گردد.پوسیدگی قطعه مربوطه تعمیر و در صورت نیاز با تائید 
ــابق      .29 ــی بایســت مط ــها م ــر روي درز جوش ــتگی ب ــا شکس ــرك ی ــه ت ــر گون ــود ه در صــورت وج

 دستورالعمل جوشکاري نسبت به بازسازي آن اقدام گردد.
 هاي مخزن انجام و پیج هاي معیوب تعویض گردد.آچار کشی پیچ  .30
گـاه مخـزن برطـرف    زیـن و تکیـه    اعـم از نشـتی ، تـرك یـا شکسـتگی در محـل       هر گونه عیب .31

 واگن فاقد هر گونه نشتی باشد. که به گونه اي
بدنه واگن از لحـاظ هـر گونـه نشـتی تسـت و بررسـی شـده و در صـورت وجـود عیـوب بـر روي             .32

 بدنه مخزن نسبت به رفع آن با تائید دستگاه نظارت اقدام گردد.
واگـن   بدنـه  ويعالئم ، استنسیل ها ، شـماره واگـن ، لگـوي شـرکت مالـک و سـایر منـدرجات ر        .33

 باید کامالً خوانا بوده و در صورت هرگونه آلودگی نسبت به رفع آن اقدام گردد.
و حصــول اطمینــان از عــدم  (در محــدوده گریتینــگ هــا) بررســی کامــل قســمت فوقــانی واگــن .34

 وجود هرگونه آلودگی.
 دند.نسبت به بازدید جایگاه هاي پلمپ اقدام گردیده و در صورت نیاز تعمیر و یا نصب گر .35
در صــورت نیــاز  و نردبــان هــاي داخلــی و خــارجی واگــن از نظــر عــدم وجــود شکســتگی کنتــرل .36

 مرمت گردد.
کلیه اجزاي والـف تخلیـه شـامل فلکـه ، عینکـی ، میلـه والـف ، پـیچ هـاي اتصـال ، بشـقابک و             .37

 مهره ریگالژ بررسی و در صورت وجود هرگونه ایراد نسبت به رفع آن اقدام گردد.
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شـامل لولـه سـه راهـی ، کاسـه سـه راهـی ، گلـویی و واشـر سـه راهـی از نظـر             سه راهی تخلیه  .38

عدم وجود ترك یا نشـتی بررسـی و در صـورت وجـود نشـتی نسـبت بـه جوشـکاري هـاي مـورد           
 نیاز اقدام گردد.

دارا بــودن درپــوش تخلیــه (بــا شــیر تخلیــه هــاي دو ســمت واگــن از نظــر عــدم وجــود نشــتی و  .39
تیک آب بنـدي) بازدیـد و در صـورت نیـاز نسـبت بـه تعمیـر        زنجیر اتصال جوشکاري شـده و السـ  

 یا نصب شیر جدید اقدام گردد .
در صـورت وجـود   قسمت زیر استوانه واگن از داخـل و خـارج تحـت بررسـی دقیـق قـرار گرفتـه و         .40

نسـبت بـه تعمیـر و مرمـت محـل نشــتی       ، هرگونـه نشـتی بـر اسـاس دسـتور العمـل جوشــکاري      
 اقدام گردد.

آچـار کشـی شـده تـا از عـدم بـروز نشـتی در ایـن          در صورت نیـاز  و بزرگ کسیبل هاي کوچکفل .41
 محل اطمینان حاصل گردد.

کلیه عملیات مورد نیـاز واگنهـاي موضـوع قـرارداد مـی بایسـت بـه گونـه اي صـورت پـذیرد کـه             .42
واگـن باشـد وجـود نداشـته باشـد. بـدیهی اسـت         و یـا تخلیـه   هیچگونه عیوبی که مانع از بارگیري

  خواهد بود. ورت کلیه خسارتهاي مربوطه بر عهده پیمانکاردر غیر این ص
  
  


