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 تعهدات پیمانکار:

ابزار آالت و مواد هزینه استقرار، جابجائی های الزم، تامین و بکارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت، -1

سنگ فرز( بعهده پیمانکار می باشد.-میخ پرچ-مصرفی مورد نیاز )الکترود

هنگامی که عایقکاری در بیش از یک الیه انجام شود، الیه های متوالی عایق، باید عمود بر هم قرار -2

و تایید دستگاه گیرند. هر الیه از عایقکاری پس از تکمیل و پیش از شروع الیه بعدی، باید مورد بازدید 

نظارت قرار گیرد. سطوح عایقکاری شده باید در هنگام اجرای کارها از هرگونه آسیب و رویارویی با 

عوامل مضر و مصالح خورنده محافظت گردند و چنانچه صدمه ای دیده باشند، با دستور و زیرنظر 

دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمیر و مرمت گردند.

ی سطوح عایقکاری شده، باید جداً جلوگیری نمود و جبران هرگونه خسارت ناشی از افتادن اشیا بر رو-3

در این خصوص بر عهده خود پیمانکار خواهد بود.

چنانچه کارخانه سازنده محصوالت عایق دستورالعمل های خاصی در مورد نحوه اجرا داشته باشد، باید -4

خذ نمود.کافی از اجرا کننده اآنها را رعایت و در مقابل، تضمین 

روش عایقکاری با مصالح کارفرما مطابق دستورالعمل های سازنده این فرآورده ها خواهد بود که باید -5

قبالً به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. چنانچه نوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه کاری از آن 

اجرای کار خود در مدتی وجود نداشته باشد، اجراء کننده ملزم به سپردن تضمین کافی برای حسن 

که دستگاه نظارت تعیین می کند، خواهد بود.

پیمانکار موظف است با عنایت به مدارک و نقشه های فنی تحویل شده ضمن استفاده از پرسنل و -6

تجهیزات در اختیار خود نهایت تالش و اهتمام خود را جهت انجام هر چه بهتر و با کیفیت باالتر 

غی از طرف کارفرما( بدون هیچگونه عیب و نقصی و باالخص ظرف کارهای ابالموضوع قرارداد )دستور 

مدت زمان یادشده در قرارداد مبذول دارد. بدیهی است چنانچه تاخیری اتفاق بیفتد کارفرما مطابق با 

مفاد قرارداد عمل خواهد نمود.



مرغی، ورق  پیمانکار موظف است کلیه متریال مصرفی اعم از پشم سرامیک، پشم سنگ، توری -7

میلیمتر، پرچ، سیخک و ... را از کارفرما تحویل و در طول عملیات پوشش دهی در حفظ  5.5گالوانیزه 

 و حراست از آن کوشا باشد.

پیمانکار موظف است کلیه متریال مصرفی اعم از پشم سرامیک، پشم سنگ، توری مرغی، ورق  -8

ای مصرف نماید که میزان پرتی متریال مصرفی میلیمتر، پرچ، سیخک و ... را به گونه  5.5گالوانیزه 

 % باشد.2کمتر از 

پیمانکار موظف به تامین تجهیزات مورد نیاز حین کار متناسب با نوع کار، کلیه ابزارآالت و ادوات  -9

داربست بندی و تخته ریزی مورد نیاز به هزینه خود می باشد در این راستا تامین داربست نیز تماماً بر 

 ر خواهد بود.عهده پیمانکا

تامین کل مواد مصرفی مورد نیاز کار از نوع دستکش کار، صفحه سنگ فرز، الکترود و ... بر عهده  -15

 پیمانکار می باشد.

پیمانکار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در راستای برشکاری ورق های مورد نیاز حداقل پرت و  -11

 % باشد.2متریال مصرفی کمتر از  ضایعات اتفاق بیفتد به نحوی که در پایان میزان پرتی

پیمانکار می بایست جهت پوشش لحاف پشم سرامیک تهیه کند به اینصورت که زیر و روی آن را با  -12

 توری مرغی به ضخامت مورد نیاز کاور کرده و سپس پوشش انجام پذیرد.

متر سانتی  15یا  5فشردگی پوشش ها به نحوی باشد که قطر خروجی لوله ها مطابق با لیست  -13

 اشد.ب

 و ورق گالوانیزه نباید خالی باشد.سرامیک  مفضای بین عایق پشم سنگ یا پش -14

 سطح روی ورق گالوانیزه پس از عایق از محل جدایش باید خطی و یکنواخت باشد. -15

 اتصال کلیه ورق ها باید با استفاده از پرچ انجام پذیرد.  -16

با استفاده از چرخ صنعتی، چرخکاری شود. سانتی متر  1لبه ی همه ورق ها از محل اتصال به ابعاد  -17

 )لبه طولی و عرضی(

 لبه ی ورق ها در محل اتصال نباید جدایش داشته باشد. -18

سانتی  35در زیر همه ورق های گالوانیزه جهت جلوگیری از افتادگی و کاهش قطر به فاصله ی هر  -19

 گردد. عدد خرک یا پل از متریال پرتی ورق های گالوانیزه ساخته و نصب 1متر 

 می باشد. پیمانکارو سیخک بر عهده  ، سیم مفتولیکلیه متریال مصرفی اعم از توری مرغی، پرچ -25

 

 

  



 :تعهدات کارفرما

 بر عهده کارفرما می باشد.پشم سنگ  و پشم سرامیک ،میلیمتر 5.5ورق گالوانیزه تامین  -1

کابل کشی و سیم سیار به عهده برق تکفاز و سه فاز در محدوده کارگاه به عهده کارفرما بوده ولی  -2

 پیمانکار می باشد.

 نوار استیل و کربن استیل استوپر به عهده کارفرما می باشد. -3

 


