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  در تعميرات زير آبي شناور كلياقدامات ليست 

  

د تاييد سازمان بنادر وكشتيراني انجام رتعميرات زير آبي شناور بايد در يكي از تعميرگاههاي مجاز و مو-1

 .گيرد

 .موسسه ارائه گردد اين ليست تعميرات مد نظر مالك شناور به صورت يك كتابچه به ،قبل از انجام تعميرات -2

 .تميز و گاززدايي گردد كليه فضاهاي مخازن و انبارهام بازرسي اوليه جهت انجا-3

 .انجام گردد سند بالست بدنه شناور-4

نسبت به تعويض آن اقدام  درصد 50و در صورت خوردگي بيش از  زينك آندهاي بدنه شناور بررسي شود-5

 .گردد

 .باز شود و نظافت گردد دريچه هاي سي چست-6

نه شناور، چاه زنجيرها، ديواره هاي عرضي و ديواره تصادم، فريم هاي عرضي و تست ضخامت سنجي بد-7

 .طولي شناور انجام گيرد و گزارش آن جهت بررسي به موسسه ارائه گردد

و فيلمهاي  بعمل آيد جديد خطوط جوشازتعويض ورق در شناور تست راديوگرافي  در صورت-8

 .دراديوگرافي آن جهت بررسي به موسسه ارائه گرد

موسسه   اين كارشناسبا نظر  ارج از حد مجاز مي باشد،كليه فرورفتگي ها و اعوجاج هاي ورقهاي بدنه كه خ-9

 .تعويض گردد

با نظر  ج از حد استاندارد مي باشد،خار (Pitting)تخلخلهاي منطقه اي آن از ورق بدنه كه قسمتهايي-10

 .تعويض گردندكارشناس اين موسسه 

و  بار انجام2/0ست هوا با فشار از مخازن ت ،گرددانجام  شناور يض ورق در مخازندر صورتي كه تعو-11

 .آن جهت بررسي به موسسه ارائه گرددگزارش 

بر و تست باالنس استاتيكي وضعيت پره هاي پروانه هاي شناور بررسي شده و تعميرات احتمالي مورد نياز -12

 .روي آن انجام گيرد

 به كورت نازل مي باشد، سطح آن از لحاظ خوردگي ورق چك شده ودر صورتي كه شناور مجهز -13

 .ضخامت سنجي انجام گيرد

ها جهت بررسي وضعيت آن  فيلرگيري بوش هاي شافت، پروانه و سكان انجام شده و گزارش اندازه گيري-14

 .به موسسه ارائه گردد

ه نشانگرهاي روي موتورها و كلي، سيستم خنك كاري و روغن كاري، شناوراصلي و فرعي موتورهاي  -15

انجام  و نمونه روغن بر روي موتورها ضروري است تست روغن . و در صورت نياز، تعمير گردد بازرسي  پمپها

 .آزمايشگاههاي مورد تاييد موسسه داده شودالزم به  تستهاي جهت 
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ميرات مورد نياز در و تع باز و نظافت شود شورآب زير آبي كليه شيرهاي شناور علي الخصوص شيرهاي -16

 .خصوص سرويس و آب بندي آن انجام گيرد

 .و در صورت آسيب ديدگي و يا سوراخ شدگي ترميم گردد ضربه گيرهاي شناور بازرسي شده-17

ش اندازه گيريها جهت قطر دانه هاي زنجير انجام شده و گزار و اندازه گيري يرها نظافت زنج لنگر و دانه-18

 .گرددسه ارائه بررسي به موس

سرويس نظافت و و در صورت خرابي، و جرثقيلها، وينچ لنگر ي عرشه ازجمله تجهيزات و ماشين آالت رو-19

 .عملياتي گردندو 

 .و عملياتي گردد بازديدموتورها و پمپهاي هيدروليكي شناور -20

 .بازرسي و سرويس شود در صورت لزوم سيستمهاي تهويه مطبوع و يخچالها و ديگر تجهيزات-21

گزارش اندازه گيري . تعمير و يا ترميم گردددر صورت نياز، بازرسي شده و  لوله هاي عبور زنجير لنگر-22

 .جهت بررسي به موسسه ارائه گردد ها ضخامت لوله

و گزارش ي ورق آن انجام بازرسي شده و ضخامت سنج كه داراي رمپ مي باشند، رمپ آن شناورهايي-23

 .در صورت نياز، به تعمير و يا تعويض ورق آن اقدام گردد تاارائه گردد جهت بررسي به موسسه  مربوطه

و در نهايت  گرديدهشستشو و نظافت سيستم لوله ها در صورتي كه شناور مجهز به كيل كولر مي باشد، -24

 .بار تست شود2/0تحت فشار 

سي شده و درصورت نياز الستيك هاي آببند دور دربها و دريچه هاي آدم رو از لحاظ پوسيدگي بازر  -25

 .تعويض گردند

كليه لوله هاي معيوب و پوسيده كه خوردگي آن بيش از حد مي باشد تعويض گردد و پس از آن تست -26

 .فشار براي اطمينان از آببندي آنها انجام شود و گزارش آن جهت بررسي به موسسه ارائه شود

 الكتروموتورهاروي كليه   (Megger Test)ست عايق بنديو ت بازديدبايد  و فن ها كليه پمپها و كمپرسورها-27

 .گزارش آن جهت بررسي به موسسه ارائه گردد و انجام شده

اختصاري عالمت خط شاهين شناور با مقدار اعالم شده در گواهينامه خط شاهين تطبيق داده شود و عالمت -28

 .نصب گردد آنبر روي  (I.C) ايرانيان رده بندي موسسه

رك هاي روي عرشه بازرسي شده و در صورت شكستگي و يا آسيب ديدگي نسبت به ترميم و يا بولوا-29

 .تعويض آن اقدام گردد

همچنين هواكش . گردد و مجهز به درب تعمير ،بازرسي شده و در صورت نياز كليه هواكش هاي مخازن-30

 .هاي مخازن سوخت مجهز به شعله گير گردند

و ديگر تجهيزات  سيار و ثابت هيدرواستاتيك آن، كپسولهاي آتش نشاني جان پناههاي دريايي و قفل-31

 .يا تعويض آنها اقدام گردد ايمني بازرسي شده و در صورت اتمام اعتبار، نسبت به شارژ و
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 .كليه تجهيزات ايمني، مخابراتي، ناوبري و عرشه بايد تحت بررسي و آزمايش قرار گيرند-32

ياز به اندازه جهت تهيه آنها نكه  ي استنقشه، كتابچه تعادل و ديگر مدارك در صورتيكه كه شناور فاقد-33

 .با هماهنگي موسسه اين كار انجام پذيرد از روي بدنه شناور مي باشد، ضروري استگيري 

 .براي كليه تجهيزات تخليه و بارگيري و غيره انجام گردد (Load Test)آزمايش بار -34

 .تعمير گردد در صورت نياز اد و نجات بازرسي وبدنه و موتور قايقهاي امد-35

 .كابلها و طنابها از نظر سالمت، بازديد و آماده بهره برداري گردد-36

موسسه برسد كه جهت انجام اين كار الزم است گزارش كلي  به تاييد زير آبي بايد كليه مراحل تعميرات-37

. جهت بررسي نهايي  به موسسه ارائه گردد ي شودكه از طرف تعميرگاه به مالك داده متعميرات داك شناور 

روري است هماهنگي هاي مي باشد كه ضبه آب اندازي شناور تنها با اخذ مجوز از موسسه امكان پذير ضمنا 

 .ه بعمل آيدسسالزم با مو

 .پس از به آب اندازي و در حضور بازرس موسسه تست دريانوردي از شناور بعمل آيد -38


