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  )فوالد اهواز سابق(  فوالد خوزستان 2ذوب شماره قراردادهای زیر پروژه های 
  2/65 طبق قرارداد 

  کلیه مدارک در کتابخانه موجود می باشد
 

  شرح  ردیف

  ) LADDLE PREHEATER DRYER (طراحی پیش گرمکن ها و خشک کن ها پاتیل  1
  )PREHEATER EXHAUSTER (طراحی دودکش پیش گرم کن  2
3  (WEIGH SCALE   (طراحی سیستم توزین
4  (CRANE REPAIR HOIST (طراحی کرن های تعمیراتی   
5  (JIB CRANE (طراحی جیب کرن های سالن ذوب    
6  (INSTRUMENTATION   (طراحی ابزار دقیق 
7  (OIL SKIMMER   (طراحی سیستم جمع آوری روغن 
8  (DUAL LANCE CARRIER   (ک به کورهطراحی سیستم تزریق اکسیژن و آه 
9  (CHEM. FEED & CONTROL SYSTEM   طراحی سیستم تزریق شیمیایی
10  (INERT GAS GENERATOR   (طراحی ژنراتور گاز خنثی
11  (SLIDING CONTACTOR FOR TRIP   (طراحی اسالیدینگ کنتاکتورها
12  (PNEUMATIC TUBE SYSTEM   (طراحی سیستم انتقال نمونه
13  (CASTER AISLE VENTILATION   (طراحی هواکش های ذوب
14  (AIR HANDLING SYSTEM   (طراحی سیستم هواکش فشرده 
15  (LAB. EQUIP. FOR SLAB TEST   (طراحی تجیزات آزمایشگاه اسلب 
16  (CRANE HOIST FOR ROOMS   (طراحی جرثقیل های اطاق ها
201اطاق طراحی   17  
205) 1و2و3(اطاق طراحی   18  
402اطاق طراحی   19  
403اطاق طراحی   20  
  606)1و2(اطاق طراحی   21
607اطاق طراحی   22  
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  شرح  ردیف

 نصب سطح سنجهای سیلوهای دهگانه  23
  نقشه های کاندوئیتهای آهک و آبرسانیطراحی  24
آب خنک کن فنهای جمع آوری دود طراحی   25  
کانالهای ضلع غربیطراحی تکمیل   26  
ب و ریخته گری سالن ذورفع هولد نقشه های اسکلت فلزی  27  
 کارهای احتمالی پیش بینی نشده  28
جراثقلهای ایستگاه بازرسی و پرداخت شمشبرق تغذیه طراحی   29  
کانال کشی خروج گازهای پیش گرمکنطراحی   30  
لوله کشی گاز خنثی برای مسیرهای ذخیره آهن اسفنجیطراحی   31  
181آسانسور جهت کانوایر طراحی   32  
ای تعمیراتیطراحی باالبره  33  
 طراحی چشم شوی  34
 طراحیهای تکمیلی برق سیستم  36
  کارفرما20/6/65مورخ  2307/15جمع آوری دودنامه طراحی   37
38  AIR HANDLING SYSTEM تهیه مشخصات فنی    
  17/9/65 مورخ 2305/15بررسی طراحی سیستم انتقال نمونه نامه   39
  کارفرما12/9/65صورتجلسه مورخ ) کروپ(پریز حمل موادتکمیل طراحی سیستم روشنائی و   40
   کارفرما 12/9/65صورتجلسه مورخ ) کروپ(طراحی اتصال زمین و برفگیر حمل مواد   41
   کارفرما25/9/65صورتجلسه مورخ )کروپ(  و سیستم ضربه گیر سیلوهای دهگانه حمل موادFIRE DOORطراحی   42
   کارفرما21/10/65 صورتجلسه مورخ  جهت کانوایرهاWALK WAYطراحی   43
   کارفرما21/10/65 واحد ذوب و واحد میدرکس صورتجلسه مورخ INTERFACINGتکمیل طراحی   44
   کارفرما13/11/65صورتجلسه مورخ - طراحی سیستم بازرسی و پرداخت شمش و بازسازی الکترود  45
   کارفرما 13/11/65طراحی سیستم انتقال نمونه صورتجلسه مورخ   46
   کارفرما16/1/66صورتجلسه مورخ -798طراحی تهویه مطبوع و آبرسانی اطاق   47
   کارفرما18/3/66 مورخ 908/30نامه شماره -کابلها و کاندوئیتهای سیستم انتقال غبارطراحی   48
  کارفرما27/3/66 مورخ 1020/30نامه شماره -ذوبطراحی ادامه راهروی ضلع شمالی کارگاه   49
602تکمیل طراحی اطاق   50  
  ) کروپ(  سیستم انتقال مواد CABLE TRAYتکمیل طراحی   51

http://sharepoint/sites/poolad/projects/395/PP/Lists/Poolad%20Old%20Drawings/layout%20of%20cooling%20water.aspx
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  شرح  ردیف

 تکمیل طراحی هواسازها و سیستم آب خنک کن  52
 طراحی سیستم گاز خنثی  53
 SCRAP PITطراحی   54

   کروپ CABLE LISTتکمیل   55
  ینی کابل جمع آوری دودطراحی راهروی س  56
  طراحی لوله موقت گاز خنثی  57
  طراحی روشنائی صنعتی برجهای خنک کن  58
  تقویت شبکه برق واحد ذوب و ریخته گری  59
  تعمیرات در سیستم برق و کنترل کمپرسورهای هوا    60
   و شوت کوره ها185شوت سرریز نوار نقاله طراحی   61
  مکنها تغییرات در دستگاه پیش گر  62
  603 و 602سینی کابلهای اطاق طراحی   63
 MIX BINSطراحی ضربه گیرهای   64

  تغییر محل سیستم تزریق مواد شیمیائی برج خنک کن واحد آهکطراحی   65
  آبرسانی واحد ذوب و ریخته گری در فاز یک راه اندازیطراحی   66
   واحد تولید آهک PMطراحی   67
  162 و 154 نوار نقاله های شوت و انبار نرمهطراحی   68
  شارژ آهک به کوره هاطراحی   69
  پمپهای شستشوی راهروی آب بارانطراحی   70
  ابزار دقیق چیلرهاطراحی   71
 LANCINGلوله کشی اکسیژن طراحی   72

 OXYGEN LANCINGطرح ابزار دقیق   73

  ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری اکسیژن و نیتروژنطراحی   74
  طراحی سیستم تلوزیون مداربسته  75
  1طراحی اتوماسیون کوره شماره   76
 )  متر 9 متر به 6از  ( Slabطراحی افزایش طول   77

78  AIR HANDLING SYSTEM تهیه مشخصات فنی    
 




