
 و کنترل خوردگی  شرکت بازرسی فنی

 تکین کو



 پیام مدیرعامل

 عامل مدیر پیام

 توسط پتروشیمی و گاز و نفت صنایع در ویژه به خوردگی کنترل و فنی بازرسی خدمات ارائه هدف با 1372 سال در کو تکین شرکت

 پروردگار، بر توکل با پتروشیمی صنایع گذاری سرمایه شرکت تابعه های شرکت از یکی قالب در ارشد مدیران و متخصصان از جمعی

 .گردید تاسیس خود متخصصان راستین اراده و توانایی به باور و ایران اسالمی جمهوری واالی های ارزش به ایمان و اعتقاد

 پروژه ایم بوده موفق همواره  جهان سراسر در متخصص و مجرب  تیم و ها پروژه انجام در مناسب و موقع به های رویکرد به توجه با ما

 به توجه با آمد سر های پروژه انجام به متعهد شرکت این . برسانیم اتمام به کیفیت باالترین با پیچیدگی یا بزرگی از فارغ را خود های

 رعایت به تعهد و محوری مشتری ، پایداری اعتماد اخذ ، کیفیت بر ما تمرکز با جز امر این که . باشد می زمانبندی برنامه و بودجه

  . گردد نمی میسر زیست محیط حفظ و ایمنی استانداردهای

 داریم آن بر سعی کو تکین مجموعه در مبنا همین بر و انسانهاست همه مشترک آرزوی کیفیت و ایمنی ، سالمت از  برخورداری گمان بی

  سازی پیاده و پیروی ، مشتریان رضایت افزایش و اعتماد جلب ، بازرسی خدمات کیفیت ارتقا ، متخصصین فنی و علمی سطح ارتقا با که

 و بزرگ هدف این به دستیابی در کوچکی سهم استقالل و طرفی بی ، رازداری ، اخالقی اصول کلیه رعایت و استانداردها و قوانین ، اصول

  . باشیم داشته مقدس رسالت

  . برداریم گام رو پیش مهم مسیر از عبور در بتوانیم عزیزان شما همکاری و قوی اراده ، ایزدی لطف با که باوریم این بر انتها در

 عامل مدیر-فرد علیزاده علی محمد

 



 زمینه فعالیت های شرکت 
 تکین کو
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 زمینه فعالیت های شرکت 
 تکین کو
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 خوردگیشرکت بازرسی فنی و کنترل 

 تکین کو  

 
 

با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی به ویژه در صنایع نفت و گاز و   1372شرکت تکین کو در سال 
با توجه به سرمایه . پتروشیمی در قالب یکی از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی تاسیس گردید

گذارى کالن صورت گرفته از سوى این شرکت و خرید ادوات و تجهیزات مدرن آزمون هاى غیر مخرب از معتبرترین  
سازندگان دنیا و همچنین دارا بودن بازرسین مجرب به عنوان برترین شرکت ارائه کننده خدمات بازرسی فنی و کنترل  

امید است که با تدابیر صورت گرفته مقدمات ورود به بازارهای بین المللی و کسب  . خوردگی در ایران محسوب مى شود
 .فراهم آید 1402بیشترین سهم بازار داخلی تا سال 

 



MC مدیریت پیمان 
پروژه کنترل و ریزی برنامه جامع متدلوژی ارائه و تهیه   

پروژه های هزینه عملکرد کنترل جهت الزم های رویه تهیه   

پروژه کیفیت و طرح تهیه  

پیمان کمیت و مدیریت نحوه جامع رویه تهیه   

پیمان مدیریت برای کارآمد و مکانیزه سیستم هماهنگی رویه تهیه   

زیست محیط و بهداشت ایمنی، برنامه تهیه   

کارگیری به و استقرار از اطمینان حصول جهت پروژه کنترل و سازماندهی ریزی، برنامه بر نظارت 
  فروشندگان و پیمانکاران از یك هر توسط پروژه مدیریت متناسب کار و جامع سیستم

فروشندگان و پیمانکاران عملکرد بررسی و ای دوره ممیزی انجام   

مناقصات جهت الزم مدارک و اسناد تهیه و کار ارجاع مدیریت خدمات   

پروژه اجرای جهت پیمانکاران و مشاورین انتخاب  مدیریت خدمات   

انسانی منابع مدیریت   

پروژه مالی مدیریت   

 



 مهندسی مشاور و نظارت کارگاهی 

 سایت در پروژه براجرای عالیه نظارت   
شده تأیید های العمل دستور و اسناد ها، نقشه بودن کامل از اطمینان و مطالعه   
استانداردی الزامات با نصب پیمانکاران دستورالعملهای و اسناد ها، نقشه تطبیق و کنترل   
آنها رفع جهت مناسب راهکار ارائه و سایت در آمده بوجود تناقضات و مشکالت بررسی 

پروژه اجرای وضعیت بهبود جهت مجدد مهندسی   
پروژه الزمات با سایت به ورودی مصرفی و اولیه متریال کلیه گواهی  بررسی و کنترل   
کیفیت کنترل جهت الزم های دستورالعمل تهیه   
تهیه QCPو ITP  پروژه کل برای 

ها گواهی و مدارک کلیه کنترل و نصب مراحل صحیح روند از اطمینان 
شامل نصب پیمانکاران صادره دستورالعملهای تمام مورد در نظر اعالم و کنترل   
سایت اجرایی عملیات بر ونظارت ابعادی کنترل   
پیمانکاران فعالیت طول در مستمر بازرسی 

سایت اندازی راه و اندازی راه پیش عملیات بر نظارت بازرسی 



 بازرسی حین بهره برداری

 برداری بهره حال در تجهیزات ای دوره بازرسی  

خوردگی کنترل و جلوگیری جهت مناسب روشهای ارائه و خوردگی بررسی   

واحد توقف زمان در بازرسی  

 نیاز مورد یدکی قطعات حداقل همراه به اساسی تعمیرات های دستورالعمل و برنامه ارائه  

حادثه تکرار از جلوگیری جهت مناسب راهکار ارائه و تجهیزات افتادگی کار از علل بررسی و تحلیل 

لوله خطوط و تجهیزات از یك هر جهت تعمیراتی سوابق و بازرسی های فایل ایجاد  



 بازرسی حین ساخت در داخل کشور -بازرسی کاال  

راستای در سازندگان توانایی بررسی منظور به کیفی کنترل ایستگاههای بررسی و سازندگان تولید خط ارزیابی 
   .المللی بین/ملی استانداردهای و کارفرما های خواسته با مطابق کیفیت، با محصوالت تولید

نهایی بازرسی جهت ساخت ی کارگاهها در وحضور ای کارخانه از اعم بازرسی انجام. 
( شیمیایی – صنعتی ) مصالح و مواد های آزمایش نتایج بررسی و نظارت. 
داخلی سازندگان توسط شده ساخته تجهیزات از کیفی فنی بازرسی و نظارت . 
تولید فرآیند صنعتی واحدهای ساخت حین های آزمایش انجام و سازنده کیفی کنترل وعملیات بازرسی  
ساخت درحین سازندگان توسط شده ارائه های گواهی تائید و بررسی. 

وبنادر مبادی از محصوالت برتخلیه نظارت -صادراتی پتروشیمی صنایع ومحصوالت مواد کیفی وکنترل بازرسی 
 .کشور

محصوالت برداری نمونه-وکانتینر کشتی بازرسی-وپاالیشگاها معادن-صنایع –نیروگاهی-تجهیزات از بازرسی  
 .کشور گمرکات در ملی استاندارد طبق وبازرسی وارداتی

 

 



 بازرسی کاال و ساخت تجهیزات خارج از کشور

 شامل تجهیزات ساخت حین های بازرسی انجام : 
هواساز ژنراتور، دیزل پمپ، کمپرسور، شامل دوار های ماشین  .... 

ذخیره مخازن و فشار تحت مخازن  ...... 

روشنائی تجهیزات ، کاتدی حفاظت اقالم برق، تابلو کابل، شامل برقی اقالم ، ..... 

دقیق ابزار تجهیزات   
فلنج ، اتصاالت ، لوله : شامل صنعتی کشی لوله به مربوط اقالم ،.... 

فلزی های سازه    

کوره   

پروژه استانداردهای با مطابق کشور از خارج سازندگان ساخت عملیات بر بازرسی و نظارت Specification و 
Inspection Test Plane (ITP)  تائید مورد های  

 و نطارت بر آزمایش های حین سااخت آزماون هاای عملکارد ، آزماون هاای نهاائی تجهیاز براسااس             بازرسی
 دستورالعمل های مصوب استانداردی

 گواهینامه های بازرسی  صدورIC و C.O.I.   

 



 (CONSTRUCTION) بازرسی نصب و راه اندازی

را پترشیمی و گاز و نفت صنایع بزرگ های پروژه از زیادی تعداد نصب بازرسی مسئولیت تاکنون تاسیس بدو از شرکت این 
 پتروشیمی –اروند پتروشیمی –خارگ متانول پتروشیمی –آوران فن پتروشیمی نصب بازرسی منجمله است داشته بعهده

 . ها  NGL کلیه– عباس بندر پاالیشگاه.بافت شیمی – غدیر پتروشیمی –خراسان

میباشد زیر شرح به نصب بازرسی زمینه در اینشرکت توسط ارایه قابل خدمات خالصه: 

شده تأیید های العمل دستور و اسناد ها، نقشه مطالعه  
استانداردی الزامات با نصب پیمانکاران دستورالعملهای و اسناد ها، نقشه تطبیق و کنترل   
مصرفی و اولیه متریال کلیه گواهی تطبیق و کنترل 

 سازمانی چارت کنترل QC نفرات گواهی کنترل و پیمانکاران NDT, Q1  
مطالعه QCP پیمانکاران پیشنهادی 
نصب مراحل صحیح روند از اطمینان   
نصب پیمانکاران صادره دستورالعملهای تمام مورد در نظر اعالم و کنترل   
بازرسی اطالعات تمام سازی یکسان و آوری جمع جهت افزار نرم تهیه 
تجهیزات خارجی و داخلی  تست و بازرسی 
زدایی تنش و غیرمخرب های تست نتایج بازرسی و کنترل 

تهیه punch list بازرسی کنترل و test package ها آن نهایی تأیید و 
 ماهیانه و هفتگی و روزانه گزارشات ارائه و ها جوش تعمیر درصد کنترل   
آنها تأیید و شیمیایی شستشوی و زدایی زنگ عملیات زدایی، تنش عملیات بر نظارت و بازرسی 

کارفرما به ها آن کامل گزارش و پروژه مشخصات با مغایر عملیات توقف 

ها آن اصالح جهت در اقدام و شده مشاهده مغایرت نوع هر گزارش و کنترل و پیمانکاران فعالیت طول در مستمر بازرسی 

سایت اندازی راه و اندازی راه پیش زمان در بازرسی 

 



 استقرار نظام بازرسی فنی بر مبنای ریسک

آنها بروز های حالت و تخریب های مکانیزیم گیری شکل پتانسیل ارزیابی و شناسائی 

خرابی بروز احتمال تعیین و ارزیابی (Probability of Failure) 

 ارزیابی و تعیین پیامدهای ناشی از بروز یك خرابی(Consequence of Failure) 
ریسك مدیریت و ارزیابی ، محاسبه 

ریسك مدیریت جهت فنی بازرسی عملیات استراتژی تدوین 

ریسك دهنده کاهش و اصالحی اقدامات تعیین 

استقرار جهت ریزی طرح RBI  

 فرایند نصب و راه اندازی و بهره برداری از نرم افزار تکمیلRBI 



 Advanced NDTآزمون های پیشرفته و NDTانجام عملیات متداول 

 
Guided Wave 

MFL Corrosion Mapping (Floor map , Hand Scan , Pipe Scan) 

Ultrasonic Corrosion Mapping (R-Scan, Theta Scan, RMS) 

Ultrasonic Test (Phased Array, TOFD) 

Radiographic Test (Gama, X-Ray) 

Portable chemical composition Test (PMI & XRF) 

 Magnetic metal Memory (MMM) 

Eddy Current Test (Equipment & Tube Inspection) 

 Feritscopy Test 

Magnetscopy Test  

Ultrasonic Test & Magnetic Particle Test 

Magnetic Particle Test 

PT(Particle Test) 

VT(Virtual Test) 



 طرح ریزی و اجرای عملیات ضخامت سنجی تجهیزات و خطوط لوله

های نقشه کلیه شامل موجود مدارک و اسناد اولیه بررسی P&ID , PFD و Isometric  

خورندگی مبنای بر موجود های سیال بندی دسته و شناسائی 

ریسك مبنای بر آنها بندی دسته و لوله خطوط اولویت تعیین 

سنجی ضخامت انجام روش تعیین TML Procedure 

سنجی ضخامت عملیات نتایج و ها داده اطالعاتی بانك تدوین 

خوردگی نرخ محاسبه و مجاز ضخامت حداقل تعیین جهت ها داده وتحلیل تجزیه   

اصالحی تعمیرات دستورکارهای تدوین   

  

 



 روشهای کنترل خوردگی

 ،کاتدی حفاظت های سیستم اجرای و اقالم تامین طراحی 

خوردگی کنترل روشهای اجرای و وارائه تخریب علل بررسی 

شامل لوله خطوط پوشش آزمونهای انجام و پوشش های سیستم طراحی DCVG/CIPS و PCM  

طراحی سیستم های مانیتورینگ خوردگی و بازدارنده های خوردگی 



 بازرسی  مواد و محصول

 
وارداتی و صادراتی وپتروشیمیایی نفتی های فرآورده از کیفی و کمی بازرسی . 

وارداتی و صادراتی شیمیایی و معدنی مواد از کیفی و کمی بازرسی. 

پتروشیمیایی و شیمیایی مواد حمل های تانکر از مکانیکال گواهی صدور و بازرسی . 

فشار تحت سیلندرهای و تانکرها و مخازن از مکانیکال بازرسی گواهی صدور و بازرسی. 

داخلی بنادر و گمرکات در وارداتی و صادراتی واسط حد و اولیه مواد و تجهیزات و کاالها از بازرسی و برداری نمونه 
 ICبانك گواهی و ( (COIاستاندارد گواهی وصدور خارجی و

آنها سازی آماده بر نظارت و کشتی مخازن از بازرسی. 

 



 صدور گزارشات و گواهینامه های بازرسی مواد  

بازرسی های گواهینامه (شاملIC , COI    ) توسط بازرسی المللی بین و ملی استانداردهای براساس 
 گیرد می قرار مشتری اختیار در و صادر شرکت این

میگردد ارایه و تهیه مشتری درخواست اساس بر بازرسی گزارشات تهیه. 

یکپارچه تعامالت سامانه طریق از کاال سفارش ثبت تایید   

 



 HSEارائه خدمات در زمینه 

زمینه در شرکت این توسط ارائه قابل خدمات خالصه HSE   میباشد زیر شرح به 

HSE Plan 

Fir control & Safety Layout 

F & G System Philosophy 

F & G System General Layout  

Hazardous Area Layout  

Design & calculation Earthing System 

 



 خدمات  انرژی  

 
صنایع در انرژی مصرف معیار فنی بازرسی 

یك عنوان به ایران، صالحیت تایید ملی مرکز طرف از کو تکین خوردگی کنترل و فنی بازرسی شرکت  
  مصرف معیار فنی بازرسی صالحیت تایید پروانه دارای و گرفته قرار تایید مورد انرژی کننده بازرسی شرکت
   .باشد می 17020 استاندارد اساس بر بر، انرژی صنایع در انرژی

انرژی مدیریت سیستم استقرار  
سازمان تایید مورد های معیار براساس کارگاه و شرکت ، سازمان انرژی مصرف میزان پایش و وضعیت تعیین 

  ISO 50001  و EN16001 استانداردهای همچنین و ایران ملی استاندارد

های استاندارد اساس بر انرژی مدیریت سیستم استقرار جهت مشاوره EN 16001  و ISO 50001 

نظامنامه تهیه ,انرژی مشی خط و استراتژیك برنامه تهیه ) مدیریت سیستم الزامات اساس بر سازی مستند 
 (ها فرم و ها دستورالعمل اجرایی، های روش انرژی،تهیه

استاندارد الزامات اساس بر سازی سابقه و آزمایشی اجرای 

(ها انطباق عدم شناسایی) انرژی مدیریت سیستم داخلی ممیزی برنامه اجرای 
پیشگیرانه اقدامات تعیین اصالحی، اقدامات تعیین 

آموزشی کارگاههای و ها دوره برگزاری 
 



 ارزیابی فنی و ممیزی فنی 

  تجهیزات باقیمانده عمر محاسبه تخمین و برداری بهره حال در واحدهای و کارخانجات تجهیزات وضعیت آخرین بررسی 
  بازرسی که برداری بهره واحدهای باقیمانده عمر تعیین انجام بر عالوه زمینه این در ) واحد مفید و باقیمانده نهایتاًعمر و

 : مانند باشد می شرکت این مسئولیت تحت آنها
 

 جم پتروشیمی PP واحد ، اراک پتروشیمی مجتمع واحدهای ،کلیه ..و آوران فن ، امام بندر پتروشیمی واحدهای
 . است شده وگزارش ارزیابی شرکت این توسط ماهشهر در غدیر پتروشیمی واحدهای و عسلویه

 
  ، دقیقی ابزار و برقی مکانیکی تجهیزات شامل برداری بهره حال در واحدهای و کارخانه مختلف های بخش فنی ممیزی
  و تولید میزان کاال، انبار HSE وضعیت مالی، و اداری های بخش تعمیرات، کارگاههای فنی، خدمات واحد، فرآیند
 ارتقا، و بهبود و اشکال رفع جهت و شناسایی سیستم قوت و ضعف نقاط و گرفته قرار فنی ارزیابی مورد ... و خوراک
   شد خواهد ارائه عملی راهکارهای وضعیت

  

 



 بازرسی آسانسور و جرثقیل و تجهیزات باالبری و باربرداری

 
و بر ماشین-خدماتی-مسافربر،باربر آسانسورهای شامل هیدرولیك و کششی آسانسورهای انواع بازرسی... 

ضد آسانسورهای و پیچی و ای شانه دنده آسانسورهای جمله از خاص آسانسورهای و کارگاهی آسانسورهای بازرسی 
 انفجار

متحرک روهای پیاده و برقی پله انواع بازرسی 

برقی بنزینی، دیزلی، گازسوز، شامل لیفتراک انواع بازرسی 

بوم ساید و موبایل برجی و ای دروازه مونوریل، سقفی، های جرثقیل انواع بازرسی 

کاری جایگاه باالبرهای انواع بازرسی 

و بسکت من و بلت اسلینگ، شگل، بکسل، سیم شامل باالبری تجهیزات انواع بازرسی .... 

دستی جرثقیل دستی، لیفتراک جمله از دستی باربرداری تجهیزات انواع بازرسی (hand crane) chain 

block،Tiffor  

باالبری تجهیزات و جرثقیل انواع زمینه در ومشاوره آموزش 

باالبری تجهیزات با مرتبط استانداردهای انواع تدوین در مشارکت 

 



 دوره های فنی

 دوره های آموزشی بازرسی تجهیزات 
دوره های آموزشی بازرسی جوش 
 دوره های بازرسی از انواع کشتی ها 
  دوره های آموزشی بازرسی برق و ابزار دقیق 
  دوره های آموزشی بازرسی رنگ و عایق 
 دوره های آموزشی بازرسی از انواع مخازن 
 دوره های آموزشی آزمون های غیر مخربNDT 

دوره های آموزشی نمونه برداری و بسته بندی اقالم 
 کیفیتدوره های مدیریتی و مهندسی 
 ایمنیدوره های 
 کامپیوتردوره های کاربرد 
دوره های مدیریتی 

 
 



 آموزش

این مهم، این تحقق برای تحقیقات و آموزش توسعه ضرورت و ملی توسعه و رشد روند با همگام کو تکین شرکت 
   .است نموده تأسیس حوزه این در رسانی خدمات هدف با را واحد

 می دهد ارائه صورت دو به را خود آموزشی برنامه های کو تکین شرکت آموزش واحد: 

 

  و سخنرانی تاالرهای در یا و بصری سمعی تجهیزات به مجهز کالس و سمینار سالن به مجهز شرکت محل در -1
   دسترس در کنفرانس سالن های

 متقاضی سازمان های محل در -2

آموزش رویه به باتوجه شرکت،صرفاً این آموزشی دوره های است ذکر به الزم P-MR-015 واحد های درخواست به 
  .می باشد اجرا قابل آموزشی جزوات و درسی سیالبس مدرس، هماهنگی و متقاضی

  

 


