
 شرکت بازرسی فنی
 و   

 کنترل خوردگی تکین کو



 پیام مدیرعامل

 عامل مدیر پیام

 جمعی 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

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

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

 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

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

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

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

  . باشیم داشته مقدس

  . 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 مدیریت-سعیدی مصطفی

 







 شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
 

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

با توجه به سرمایه گذارى کالن صورت گرفته از سوى این شرکت و خرید ادوات و تجهیزات مدرن . گردید
آزمون هاى غیر مخرب از معتبرترین سازندگان دنیا و همچنین دارا بودن بازرسین مجرب به عنوان برترین 

امید است که با . شرکت ارائه کننده خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی در ایران محسوب مى شود
تدابیر صورت گرفته مقدمات ورود به بازارهای بین المللی و کسب بیشترین سهم بازار داخلی تا سال 

.فراهم آید 1402  
 



MC مديريت پيمان 

پروژه كنترل و ريزي برنامه جامع متدلوژي ارائه و تهيه  

پروژه هاي هزينه عملكرد كنترل جهت الزم هاي رويه تهيه   

پروژه كيفيت و طرح تهيه   

پيمان كميت و مديريت نحوه جامع رويه تهيه   

پيمان مديريت براي كارآمد و مكانيزه سيستم هماهنگي رويه تهيه   

زيست محيط و بهداشت ايمني، برنامه تهيه   

از اطمينان حصول جهت پروژه كنترل و سازماندهي ريزي، برنامه بر نظارت 
 يك هر توسط پروژه مديريت متناسب كار و جامع سيستم كارگيري به و استقرار

   فروشندگان و پيمانكاران از

فروشندگان و پيمانكاران عملكرد بررسي و اي دوره مميزي انجام  

مناقصات جهت الزم مدارك و اسناد تهيه و كار ارجاع مديريت خدمات   

پروژه اجراي جهت پيمانكاران و مشاورين انتخاب  مديريت خدمات   

انساني منابع مديريت   

پروژه مالي مديريت   

 



 مهندسي مشاور و نظارت كارگاهي 

 
سايت در پروژه براجراي عاليه نظارت   
شده تأييد هاي العمل دستور و اسناد ها، نقشه بودن كامل از اطمينان و مطالعه   
استانداردي الزامات با نصب پيمانكاران دستورالعملهاي و اسناد ها، نقشه تطبيق و كنترل   
آنها رفع جهت مناسب راهكار ارائه و سايت در آمده بوجود تناقضات و مشكالت بررسي 

پروژه اجراي وضعيت بهبود جهت مجدد مهندسي   
پروژه الزمات با سايت به ورودي مصرفي و اوليه متريال كليه گواهي  بررسي و كنترل   
كيفيت كنترل جهت الزم هاي دستورالعمل تهيه  
تهيه QCPو ITP  پروژه كل براي 

ها گواهي و مدارك كليه كنترل و نصب مراحل صحيح روند از اطمينان 
شامل نصب پيمانكاران صادره دستورالعملهاي تمام مورد در نظر اعالم و كنترل   
سايت اجرايي عمليات بر ونظارت ابعادي كنترل   
پيمانكاران فعاليت طول در مستمر بازرسي 

سايت اندازي راه و اندازي راه پيش عمليات بر نظارت بازرسي 



 بازرسي حين بهره برداری
 

برداري بهره حال در تجهيزات اي دوره بازرسي   

خوردگي كنترل و جلوگيري جهت مناسب روشهاي ارائه و خوردگي بررسي  

واحد توقف زمان در بازرسي   

 نياز مورد يدكي قطعات حداقل همراه به اساسي تعميرات هاي دستورالعمل و برنامه ارائه   

از جلوگيري جهت مناسب راهكار ارائه و تجهيزات افتادگي كار از علل بررسي و تحليل 
 حادثه تكرار

لوله خطوط و تجهيزات از يك هر جهت تعميراتي سوابق و بازرسي هاي فايل ايجاد  



بازرسي حين ساخت در داخل كشور -بازرسي كاال   

توانايي بررسي منظور به كيفي كنترل ايستگاههاي بررسي و سازندگان توليد خط ارزيابي 
 و كارفرما هاي خواسته با مطابق كيفيت، با محصوالت توليد راستاي در سازندگان

   .المللي بين/ملي استانداردهاي
نهايي بازرسي جهت ساخت ي كارگاهها در وحضور اي كارخانه از اعم بازرسي انجام. 
( شيميايي – صنعتي ) مصالح و مواد هاي آزمايش نتايج بررسي و نظارت. 
داخلي سازندگان توسط شده ساخته تجهيزات از كيفي فني بازرسي و نظارت . 
صنعتي واحدهاي ساخت حين هاي آزمايش انجام و سازنده كيفي كنترل وعمليات بازرسي 

   توليد فرآيند
ساخت درحين سازندگان توسط شده ارائه هاي گواهي تائيد و بررسي. 

برتخليه نظارت -صادراتي پتروشيمي صنايع ومحصوالت مواد كيفي وكنترل بازرسي 
 .كشور وبنادر مبادي از محصوالت

نمونه-وكانتينر كشتي بازرسي-وپااليشگاها معادن-صنايع –نيروگاهي-تجهيزات از بازرسي 
 .كشور گمركات در ملي استاندارد طبق وبازرسي وارداتي محصوالت برداري

 

 



 بازرسي كاال و ساخت تجهيزات خارج از كشور
 شامل تجهيزات ساخت حين هاي بازرسي انجام : 

هواساز ژنراتور، ديزل پمپ، كمپرسور، شامل دوار هاي ماشين  .... 

ذخيره مخازن و فشار تحت مخازن  ...... 

روشنائي تجهيزات ، كاتدي حفاظت اقالم برق، تابلو كابل، شامل برقي اقالم ، ..... 

دقيق ابزار تجهيزات   
فلنج ، اتصاالت ، لوله : شامل صنعتي كشي لوله به مربوط اقالم ،.... 

فلزي هاي سازه     

كوره    

با مطابق كشور از خارج سازندگان ساخت عمليات بر بازرسي و نظارت  
  مورد هاي  Inspection Test Plane (ITP) و Specification پروژه استانداردهاي

   تائيد
 و نطارت بر آزمايش هاي حين ساخت آزمون هاي عملكررد ، آزمرون هراي    بازرسي

 نهائي تجهيز براساس    دستورالعمل هاي مصوب استانداردي

 گواهينامه هاي بازرسي  صدورIC و C.O.I.   

 



 (CONSTRUCTION)بازرسي نصب و راه اندازی 
صنايع بزرگ هاي پروژه از زيادي تعداد نصب بازرسي مسئوليت تاكنون تاسيس بدو از شركت اين  

 –آوران فن پتروشيمي نصب بازرسي منجمله است داشته بعهده را پترشيمي و گاز و نفت
 شيمي – غدير پتروشيمي –خراسان پتروشيمي –اروند پتروشيمي –خارگ متانول پتروشيمي

 . ها  NGL كليه– عباس بندر پااليشگاه.بافت

ميباشد زير شرح به نصب بازرسي زمينه در اينشركت توسط ارايه قابل خدمات خالصه: 

شده تأييد هاي العمل دستور و اسناد ها، نقشه مطالعه   
استانداردي الزامات با نصب پيمانكاران دستورالعملهاي و اسناد ها، نقشه تطبيق و كنترل   
مصرفي و اوليه متريال كليه گواهي تطبيق و كنترل 
 سازماني چارت كنترل QC نفرات گواهي كنترل و پيمانكاران NDT, Q1  
مطالعه QCP پيمانكاران پيشنهادي 
نصب مراحل صحيح روند از اطمينان  
نصب پيمانكاران صادره دستورالعملهاي تمام مورد در نظر اعالم و كنترل  
بازرسي اطالعات تمام سازي يكسان و آوري جمع جهت افزار نرم تهيه 
تجهيزات خارجي و داخلي  تست و بازرسي 
زدايي تنش و غيرمخرب هاي تست نتايج بازرسي و كنترل 
تهيه punch list بازرسي كنترل و test package ها آن نهايي تأييد و 
 ماهيانه و هفتگي و روزانه گزارشات ارائه و ها جوش تعمير درصد كنترل  
آنها تأييد و شيميايي شستشوي و زدايي زنگ عمليات زدايي، تنش عمليات بر نظارت و بازرسي 
كارفرما به ها آن كامل گزارش و پروژه مشخصات با مغاير عمليات توقف 
در اقدام و شده مشاهده مغايرت نوع هر گزارش و كنترل و پيمانكاران فعاليت طول در مستمر بازرسي 

 ها آن اصالح جهت
سايت اندازي راه و اندازي راه پيش زمان در بازرسي 

 



 استقرار نظام بازرسي فني بر مبنای ريسک

آنها بروز هاي حالت و تخريب هاي مكانيزيم گيري شكل پتانسيل ارزيابي و شناسائي 

خرابي بروز احتمال تعيين و ارزيابي (Probability of Failure) 

 ارزيابي و تعيين پيامدهاي ناشي از بروز يك خرابي(Consequence of Failure) 
ريسك مديريت و ارزيابي ، محاسبه 

ريسك مديريت جهت فني بازرسي عمليات استراتژي تدوين 

ريسك دهنده كاهش و اصالحي اقدامات تعيين 

استقرار جهت ریزی طرح RBI  

 فرايند نصب و راه اندازي و بهره برداري از نرم افزار تكميلRBI 



 Advancedآزمون های پيشرفته و NDTانجام عمليات متداول 

NDT 
  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 ريزی و اجرای عمليات ضخامت سنجي تجهيزات و 
 خطوط لوله

هاي نقشه كليه شامل موجود مدارك و اسناد اوليه بررسي P&ID , PFD و 
Isometric  

خورندگي مبناي بر موجود هاي سيال بندي دسته و شناسائي 

ريسك مبناي بر آنها بندي دسته و لوله خطوط اولويت تعيين 

سنجي ضخامت انجام روش تعيين TML Procedure 

سنجي ضخامت عمليات نتايج و ها داده اطالعاتي بانك تدوين 

نرخ محاسبه و مجاز ضخامت حداقل تعيين جهت ها داده وتحليل تجزيه 
  خوردگي

اصالحي تعميرات دستوركارهاي تدوين   

  

 



 روشهای كنترل خوردگي

 
،كاتدي حفاظت هاي سيستم اجراي و اقالم تامين طراحي 

خوردگي كنترل روشهاي اجراي و وارائه تخريب علل بررسي 

شامل لوله خطوط پوشش آزمونهاي انجام و پوشش هاي سيستم طراحي DCVG/CIPS و  
PCM  

طراحي سيستم هاي مانيتورينگ خوردگي و بازدارنده هاي خوردگي 



 بازرسي  مواد و محصول
 

وارداتي و صادراتي وپتروشيميايي نفتي هاي فرآورده از كيفي و كمي بازرسي . 

وارداتي و صادراتي شيميايي و معدني مواد از كيفي و كمي بازرسي. 

پتروشيميايي و شيميايي مواد حمل هاي تانكر از مكانيكال گواهي صدور و بازرسي . 

فشار تحت سيلندرهاي و تانكرها و مخازن از مكانيكال بازرسي گواهي صدور و بازرسي. 

در وارداتي و صادراتي واسط حد و اوليه مواد و تجهيزات و كاالها از بازرسي و برداري نمونه 
 ICبانك گواهي و ( (COIاستاندارد گواهي وصدور خارجي و داخلي بنادر و گمركات

آنها سازي آماده بر نظارت و كشتي مخازن از بازرسي. 

 



 صدور گزارشات و گواهينامه های بازرسي مواد 

بازرسي هاي گواهينامه (شاملIC , COI    ) المللي بين و ملي استانداردهاي براساس 
 گيرد مي قرار مشتري اختيار در و صادر شركت اين توسط بازرسي

ميگردد ارايه و تهيه مشتري درخواست اساس بر بازرسي گزارشات تهيه. 

يكپارچه تعامالت سامانه طريق از كاال سفارش ثبت تاييد  

 



 HSEارائه خدمات در زمينه 

زمينه در شركت اين توسط ارائه قابل خدمات خالصه HSE   ميباشد زير 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 

 

صنايع در انرژي مصرف معيار فني بازرسي 
يك عنوان به ايران، صالحيت تاييد ملي مركز طرف از كو تكين خوردگي كنترل و فني بازرسي شركت  

  مصرف معيار فني بازرسي صالحيت تاييد پروانه داراي و گرفته قرار تاييد مورد انرژي كننده بازرسي شركت
   .باشد مي 17020 استاندارد اساس بر بر، انرژي صنايع در انرژي

انرژي مديريت سيستم استقرار  
سازمان تاييد مورد هاي معيار براساس كارگاه و شركت ، سازمان انرژي مصرف ميزان پايش و وضعيت تعيين 

  ISO 50001  و EN16001 استانداردهاي همچنين و ايران ملي استاندارد
هاي استاندارد اساس بر انرژي مديريت سيستم استقرار جهت مشاوره EN 16001  و ISO 50001 
نظامنامه تهيه ,انرژي مشي خط و استراتژيك برنامه تهيه ) مديريت سيستم الزامات اساس بر سازي مستند 

 (ها فرم و ها دستورالعمل اجرايي، هاي روش انرژي،تهيه
استاندارد الزامات اساس بر سازي سابقه و آزمايشي اجراي 
(ها انطباق عدم شناسايي) انرژي مديريت سيستم داخلي مميزي برنامه اجراي 
پيشگيرانه اقدامات تعيين اصالحي، اقدامات تعيين 
آموزشي كارگاههاي و ها دوره برگزاري 

 



 ارزيابي فني و مميزی فني 
 

 محاسبه تخمين و برداري بهره حال در واحدهاي و كارخانجات تجهيزات وضعيت آخرين بررسي
 تعيين انجام بر عالوه زمينه اين در ) واحد مفيد و باقيمانده نهايتاًعمر و تجهيزات باقيمانده عمر
 مانند باشد مي شركت اين مسئوليت تحت آنها بازرسي كه برداري بهره واحدهاي باقيمانده عمر

  واحد ، اراك پتروشيمي مجتمع واحدهاي كليه ( ..و آوران فن ، امام بندر پتروشيمي واحدهاي
PP ارزيابي شركت اين توسط ماهشهر در غدير پتروشيمي واحدهاي و عسلويه جم پتروشيمي 

 . است شده وگزارش
 تجهيزات شامل برداري بهره حال در واحدهاي و كارخانه مختلف هاي بخش فني مميزي

 هاي بخش تعميرات، كارگاههاي فني، خدمات واحد، فرآيند ، دقيقي ابزار و برقي مكانيكي
 و گرفته قرار فني ارزيابي مورد ... و خوراك و توليد ميزان كاال، انبار HSE وضعيت مالي، و اداري
 راهكارهاي وضعيت ارتقا، و بهبود و اشكال رفع جهت و شناسايي سيستم قوت و ضعف نقاط

   شد خواهد ارائه عملي

  

 



 بازرسي آسانسور و جرثقيل و تجهيزات باالبری و باربرداری
 

خدماتي-مسافربر،باربر آسانسورهاي شامل هيدروليك و كششي آسانسورهاي انواع بازرسي-
 ...و بر ماشين

پيچي و اي شانه دنده آسانسورهاي جمله از خاص آسانسورهاي و كارگاهي آسانسورهاي بازرسي  
 انفجار ضد آسانسورهاي و

متحرك روهاي پياده و برقي پله انواع بازرسي 

برقي بنزيني، ديزلي، گازسوز، شامل ليفتراك انواع بازرسي 

بوم سايد و موبايل برجي و اي دروازه مونوريل، سقفي، هاي جرثقيل انواع بازرسي 

كاري جايگاه باالبرهاي انواع بازرسي 

و بسكت من و بلت اسلينگ، شگل، بكسل، سيم شامل باالبري تجهيزات انواع بازرسي .... 

دستي جرثقيل دستي، ليفتراك جمله از دستي باربرداري تجهيزات انواع بازرسي (hand 
crane) chain block،Tiffor  

باالبري تجهيزات و جرثقيل انواع زمينه در ومشاوره آموزش 

باالبري تجهيزات با مرتبط استانداردهاي انواع تدوين در مشاركت 

 



 آموزش

براي تحقيقات و آموزش توسعه ضرورت و ملي توسعه و رشد روند با همگام كو تكين شركت 
   .است نموده تأسيس حوزه اين در رساني خدمات هدف با را واحد اين مهم، اين تحقق

 مي دهد ارائه صورت دو به را خود آموزشي برنامه هاي كو تكين شركت آموزش واحد: 

 در يا و بصري سمعي تجهيزات به مجهز كالس و سمينار سالن به مجهز شركت محل در -1
  دسترس در كنفرانس سالن هاي و سخنراني تاالرهاي

 متقاضي سازمان هاي محل در -2

شركت اين آموزشي تقويم در شده ياد آموزشي دوره هاي تمامي بر عالوه است ذكر به الزم 
 درخواست به P-MR-015 آموزش رويه به باتوجه صرفاً نيز زير  هاي دوره 1392 سال براي

 اجرا قابل آموزشي جزوات و درسي سيالبس مدرس، هماهنگي و متقاضي واحد هاي
   .مي باشد

  

 



 دوره های فني

 دوره هاي آموزشي بازرسي تجهيزات 
دوره هاي آموزشي بازرسي جوش 
  دوره هاي بازرسي از انواع كشتي ها 
  دوره هاي آموزشي بازرسي برق و ابزار دقيق 
  دوره هاي آموزشي بازرسي رنگ و عايق 
  دوره هاي آموزشي بازرسي از انواع مخازن 
 دوره هاي آموزشي آزمون هاي غير مخربNDT 

دوره هاي آموزشي نمونه برداري و بسته بندي اقالم 
 كيفيتدوره هاي مديريتي و مهندسي 
 ايمنيدوره هاي 
 كامپيوتردوره هاي كاربرد 
دوره هاي مديريتي 

 
 


