




توسعه صنعت و فراوانی حجم مراودات تجاری و بازرگانی در جهان و کشور 
عزیزمان، نیاِز مجموعه های اقتصادی و صنعتی را به کنترل و انجام بازرسی 
بازرسی  از شرکت های  استفاده  آن  تبع  به  و  کیفیت و کمیت محصوالت 
از کارفرمایان  بازرسی معتبر به نمایندگی  افزایش داده است. شرکت های 
در کلیه مراحل از جمله طراحی، تولید، حمل و بارگیری، نصب، راه اندازی، 
نگهداری و به ویژه آموزش بر روند صادرات و واردات محصوالت نظارت 

می کنند.

از این رو شرکت 2R Inspection& Quality Services  با نام اختصاری 
2R به عنوان یک شرکت ایرانی و  با پشتوانه سـوابِق بین المللِی شرکت 
2R s.r.l در سال 1386 تأسیس شد و با اخذ پروانه بازرسی از سازمان ملی 
استاندارد و تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سپس رتبه یک 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور ارائه 
خدمات بازرسی فنی فعالیت خود را پیش گرفت. حوزه های اصلی تجربیات 
شرکت 2R شامل بازرسِی مواد و تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 
خانگی،  لوازم  مصرفی،  کاالهای  صنعتی،  کاالهای  صنعتی،  ماشین آالت 
قطعات خودرو، مواد غذائی، محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی، در 
سراسر دنیا می باشد. 2R بر آن است تا با تکیه بر توانمندی های داخلی، 
بخشی از نیاز صنایع کشور را برآورده سازد و عالوه بر آن، امیدوار است در 

صادرات دانش فنی به خارج از کشور نیز نقش  سازنده ای ایفا نماید.

قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه  را  درستی  و  همواره صداقت   ،2R شرکت 
داده است و با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد، موفق به اجرای 
پروژه های متعدد ملی و بین المللی شده است. تداوم فعالیت ها در چندین 
سال و گسترش آن ها، نشان دهنده رضایت  کارفرمایان از خدمات 2R است.

مقدمه
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      مهمترین تجارب شرکت 2R، در سال های گذشته: 

- صنعت نفت و گاز که مهمترین آن ها حضور فعال در مجتمع های پارس 
جنوبی و مجتمع پتروشیمی بندر امام است

-  صنایع معدنی به ویژه مس و سنگ
- کارخانجات فوالد، سیمان، کاشی

- صنایع خودروسازی و ریلی
- مجتمع های نیروگاهی

- صنعت حفاری
- کاالهای مصرفی و خانگی

- صنعت ساختمان
- تجهیزات صنایع غذایی
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بازرسي و کنترل  ارائه کلیه خدمات  فعالیت شرکت       مهمترین زمینه 
و  حفاري  صنایع  فراساحل(،  و  ساحل  )در  گاز  و  نفت  صنایع  در  کیفیت 
طبیعی  گاز  نیروگاهها، سوخت  و صنعتي،  پتروشیمي  واحدهاي  استخراج، 
فشرده )CNG(، صنایع غذایي و کشاورزي، صنایع دریایي، صنایع معدني 
و فلزات، صنایع خودروسازي، صنعت مسکن، صنایع حمل و نقل، صنایع 
تولید صنایع نفت، گاز و  انتقال و ذخیره سازي مواد، واحدهاي ساخت و 

پتروشیمي می باشد.

بازرسي  و حین ساخت،  از حمل  قبل  هاي  بازرسي  و  کاال  بازرسي       
شخص ثالث کاال و مواد، بازرسي بسته بندي و عالمت گذاري کاالها و 

محصوالت.

برداري،  بهره  درحال  تاسیسات  در  فني  بازرسي  خدمات  کلیه  ارائه       
و  مواد  بازرسي  فلزات،  خوردگي  و  جوش  بازرسي  تعمیرات،  و  نگهداري 
نظارت برتست ها، انجام خدمات بازرسي بصري)چشمي(، بازرسي از ماشین 
آالت، تجهیزات و خطوط تولید )کنترل کیفیت و تضمین کیفیت( و ارائه 

کلیه خدمات مربوط به بازرسي سیستم هاي حفاظت کاتدي.

هاي  سیستم  و  تجهیزات  ساخت  و  طراحي  مشاوره،  خدمات  انجام      
بازرسي.

     نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها، انجام مطالعات 
مشاوره  هاي  فعالیت  انجام  توجیهي،  هاي  طرح  تهیه  و  سنجي  امکان 
فعالیت  بر  نظارت  نقشه ها و مدارك ساخت و  مهندسي، طراحي، تدوین 

هاي ساخت و اجرا.

محیط  کیفیت،  مدیریت  هاي  سیستم  براي  مشـاوره  خدمات  ارائه      
زیست و ایمني صنعتي، ارزیابي انطباق محصول، ممیزي و ارزیابي کیفیت 

تولیدکنندگان، آنالیز ریسک، گواهي و تضمین تست عملکرد.

     انجام خدمات تست های غیرمخرب و پرتونگاری صنعتی

     انجام پژوهش و برگزاري دوره هاي تخصصي مدیریت، فنون کیفیت 
و سایر دوره هاي مرتبط در زمینه جوش،  متالورژي، تست هاي غیرمخرب 

و تجهیزات صنعتي.

زمینه های فعالیت شرکت
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بازرسی کاال

      بازرسی کاالهای وارداتی و صادراتی

شرکت »2R« با بهرهگیری از کادر فنی متخصص و تجارب ُپربار در ارائه 
خدمات بازرسی شخص ثالِث کاالهای وارداتی و صادراتی و از سوی دیگر، 
داشتِن پروانه بازرسی از سازمان استاندارد ایران و بانک مرکزی، آماده ارائه 

خدمات بازرسی کاال در کلیه نقاط ایران و مناطق مختلف جهان است.

 )PSI( بازرسی پیش از حمل      

طبق تعریف مندرج در استاندارد ملی شماره ISIRI 8509، بازرسی پیش 
از حمل عبارت است از کلیۀ فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت، 
قیمت، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی کاالیی که می باید به 

قلمرو گمرك کشوِر خریدار صادر شود.

بازرسِی قبل از حمل به درخواست وارد کننده انجام می شود. این درخواست ممکن است از طرف سازمانهای دولتی، بانکها، شرکت های خصوصی و یا سایر 
متقاضیان باشد. هدف از بازرسی پیش از حمل، کنترل و تصدیق مشخصات اختصاصی کاالی تأمین شده با مشخصات مندرج در پروفرما یا  اسناد سفارش 

 خرید در همان کشور مبدأ حمل است. این کار توسط شرکت های بازرسی کننده مورد تأیید دو طرف، به عنوان بازرِس شخِص ثالث-انجام می شود.

مـدارك  و  مشـاهدات  اساس  بر  کیفـی  و  کمـی  بررسـی  و  محموله  چشمی  بازرسـی  شامل  بازرسـی ها  از  گونه  این  در  بازرسـی  پیش فرض  دامنه 
)Document Review( و بررسی نحوه بسته بندی )Packing( و نشانه گذاری )Marking( کاالها است. همچنین در صورت درخواست متقاضی عملیات 
بارگیری و قرارگیری محموله در کانتینر )Loading( نیز در این بازرسی پوشش داده می شود. بهترین زمان برای انجام این نوع بازرسی زمانیست که بصورت 
تقیبی 80 درصد کاالهای سفارش داده شده، تولید و بسته بندی شده اند و مابقی در حال تست و پکینگ نهایی باشند. در این بازه زمانی بازرس می تواند بر 
اساس استاندارد ANSI Z1.4 نمونه برداری نموده و محتوای بسته ها، استحکام نهایی و وضعیت مارکینگ را بررسی کند و عالوه بر آن، اقالم بسته بندی 

نشده را نیز با دقت کافی کنترل نماید. 

امروزه استفاده از خدمات بازرسی پیش از حمل  در خریدهای خارجی یکی از مناسب ترین روش ها برای کاهش ریسک خریدهای اینترنتی است.
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 )DUPRO( بازرسی  حین ساخت      

در بازرسی حین ساخت، تجهیزات و ماشین آالت در محل کارخانه سازنده 
و در حین تولید مورد بازرسی قرار می گیرند. بهترین زمان پیشنهادی برای 
در  تا  است،  تولید  تا 40 درصدی  پیشرفت 30  بازه  بین  بازرسی  نوع  این 
مطابقت  خریدار  نظر  مورد  مشخصات  با  شده  سفارش  اقالم  صورتیکه 
از  تا  باشد،  فراهم  فنی  انحرافات  و  نواقص  رفع  و  توقف  امکان  نداشتند 
تأخیرات زمانی، به خصوص در پروژه های صنعتی، جلوگیری شود. در حین 
این بازرسی، عالوه بر نظارت بر کیفیت ساخت در مراحل تولید تجهیزات، 
بازرس بر روند انجام تست های آزمایشگاهی و عملکردِی محصوالِت تولید 

شده نیز نظارت می کند.

در این نوع بازرسی، در ابتدای پروژه، طرح و برنامه بازرسی در قالب سندی 
Inspection & Test Plan است،  ITP که خالصه شده عبارت  نام  به 
توسط هر سه گروه )خریدار، فروشنده و بازرس( تهیه می شود. در این سند 
عالوه بر شرح مسئولیت های هر یک از ارکان پروژه، مراحل، ایستگاه های 
بازرسی و اسناد فنی مرجع نیز تعیین می شود. این سند معیار برنامه ریزی 
بازرسی در کل پروژه ساخت/خرید است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت 

مسئولیت های مندرج در آن هستند.  

      بازرسی محصول 

بسیاری از تولیدکنندگان برای فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی 
و خارجی می بایست تأییدیه کیفی محصوالت خود را به منظور اطمینان از 
کیفیت، به عنوان مدرك مرجع، به خریدار ارائه دهند. این خدمات هم در 
مقیاس کوچک و محدود برای تولیدکنندگان ارائه می شود که در نتیجه آن 
گواهینامه هایی از نوع Type Approval و تأییدیه انطباق با استاندارد از 

سوی شرکت بازرسی صادر خواهد شد. 

و  شیمایی  مواد  کارخانجات  جمله  از  بزرگتر  تولیدکنندگان  همچنین 
متوالی  صورت  به  و  کامل تر  گونه ای  به  خدمات  این  از  نیز  پتروشیمی 
استفاده می کنند؛ بطوریکه یک شرکت بازرسِی شخص ثالث کلیه عملیات 
نمونه برداری مواد اولیه، آزمایش های شیمیایی و بررسی کیفیت و کمیت 
انواع محصوالت فلزی و شیمیایی در کارخانجات را به صورت دائم تحت 
نظارت قرار می دهد و کلیه محصوالت در هنگام خروج از کارخانه تأییدیه 

کیفی محصول از سوی شرکت بازرسی را خواهند داشت.
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 )LC( اعتبار اسنادی  بازرسی در فرایند       صدور گواهینامه 
پس از انجام بازرسی در مبدأ 

در فرایند خرید از طریق اعتبار اسنادی )LC(، انجام بازرسی پیش از حمل و 
به تبع آن صدور گواهی بازرسی )IC( از جمله مراحل اصلی و مهم معامله 
  )LC اسناد است. رعایت تقویم و زمان بندی فرایند خرید )از لحظه گشایش
برنامه ریزی برای بازرسی به موقع و بهینه و هماهنگی کامل با فروشنده به 
منظور تسریع در تهیه مدارك از جمله ویژگی های مهم این نوع از خدمات 
است. از این رو شرکت »2R« با تجارب گسترده و انجام بازرسی های متعدد 
در بسیاری از کشورهای جهان )به خصوص کشورهای صنعتی( تجربه  و 
ارائه بهترین و سریعترین خدمات به مشتریان  سوابق معتبر و روشنی در 

خود دارد. مسئولیت های مندرج در آن هستند.  

با استـــاندارد(  )انطبـــاق   COI       صــدور گواهینـامه 
برای محموله های وارداتی 

با توجه به عزم ملی حمایت از تولید داخلی و خودکفایی در عرصه صنعت، 
استاندارد،  کیفیت  فاقد  و  نامرغوب  کاالهای  واردات  از  جلوگیری  برای 
طیف وسیعی از کاالهای وارداتی مشمول قانون استاندارِد اجباری شده اند 
تارنمای سازمان ملی استاندارد، بخش مقررات  این اقالم در  که فهرست 
کاالهای وارداتی در دسترس است؛ از این رو واردکنندگان محترم می بایست 
با در نظر گرفتن کیفیت تولید کاالهای هدف در کشورهای تولید کننده، 

پیش از خرید نهایی از کیفیت اقالم مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

شرکت »2R« با داشتن شعب و نمایندگی های بین المللی، خدمات بازرسی 
کیفی را در کشورهای مبدأ با بهترین امکانات ارائه می نماید و در صورت 
 )COI( تأیید کیفیت نمونه کاال و محموله نهایی گواهی انطباق با استاندارد
صادر می شود. شایان ذکر است صدور گواهی بازرسی COI از سوی این 

شرکت شامل مراحل زیر است:
استانداردهای  کنترل  و  فنی  اسناد  بررسی  برای  سازنده  با  هماهنگی   -1

ساخت
2- درصورت کفایِت اسناد اولیه، هماهنگی و بازرسی انجام می شود.

انجام  به  بازرس  حضور  در  آزمون ها  و  تست ها  بازرسی،  فرایند  طی   -3
می رسد و گزارش بازرسی تهیه می شود.

یا   Test Report ارائه  بر  عالوه  سازنده  شرکت  کیفی  کنترل  واحد   -4
TR، شامل نتایج تست های انجام شده، می بایست اظهارنامه سازنده مبنی 
بر تطابق کاالهای پروفرمای خرید با استانداردهای مورد پذیرش را ارائه 
نماید که این سند به نام Manufacture Declaration و یا MD شناخته 

می شود.       
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      بررسی ارزش تجهیزات طرح های صنعتی

فنی-مالی  ارزیابی  می دهد،  ارائه   »2R« شرکت  که  خدماتی  از  یکی 
طرح های صنعتی است. این شرکت در تعامل کامل با نظام بانکی کشور 
بخصوص بانک صنعت و معدن، خدمات ارزیابی فنی-مالی طرح های در 
دست بررسِی متعددی را بر عهده گرفته است و با استفاده از کارشناسان 

و مشاوران خبره، گزارش تفصیلی مد نظر را به بانک ها ارائه داده است. 

      بازرسی دوره ای و شستشوی سیلندرهای مواد شیمیایی

حمل و نقل کاالی خطرناك بسته بندی شده باید مطابق با کد بین المللی کاالهای خطرناك دریایی IMDG CODE صورت پذیرد. از این رو سیلندرها و 
مخازن حاوی مواد شیمیایی خطرناك از جمله Aluminum Alkyls ها )مانند DEAC, TEAL, TNOA( در هر دو صورت پر و خالی باید دارای گواهی 
بازرسی فنی معتبر باشند. گواهی بازرسی فنی دوره ای پس از انجام بازرسی ظاهری و تست های ضخامت سنجی، هیدرواستاتیک، بازرسی رنگ و تست 
عملکرد شیرها، بر سالمت فیزیکی سیلندر )مخزن( صحه گذاری کرده و بر اساس معیار پذیرش پیش فرض گواهی های دو ساله یا پنج ساله صادر می شود. 
همچنین با توجه به مقررات بین المللی حمل و نقل ظروف مواد شیمیایی، سیلندرهای خالی نیز برای حمل و نقل بین المللی باید کامال تخلیه و شستشو 
 »2R« می باشد. شرکت »Gas-Free Certificate« شوند. از این رو  شرکت بازرس موظف به کنترل محتوی سیلندر و در صورت تأیید، صدور گواهینامه
در حال حاضر خدمات تمیزکاری و پلمپ این گونه سیلندرها را در کارگاه ویژه خود ارائه و پس از تکمیل عملیات مخصوص، گواهینامه های مربوطه را 

صادر می کند.    
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بازرسی کارگاهی و ساخت تجهیزات

• بررسی و ارزیابی سازندگان
• ارزیابی فرآیند ساخت و سیستم های کنترل کیفی سازندگان

• بررسی کیفیت مواد اولیه، مصالح و تجهیزات
• بررسی وضعیت نقشه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه

• همکاری و ارائه راهکار برای بهبود کیفیت سازندگان
• بررسی صالحیت پرسنل مؤثر بر کیفیت ساخت

• بررسی دستورالعمل جوشکاری، عملیات حرارتی و تست های غیرمخرب
• بازرسی جوش و آزمون جوشکاران

• بازرسی ظاهری و ابعادی
• نظارت بر انجام تست های غیرمخرب و تست های عملکردی

• بازرسی فعالیت های برقی و ابزاردقیقی
• بازرسی عملیات سندبالست و رنگ آمیزی

• بازرسی شماره گذاری و بسته بندی تجهیزات

بازرسی ساخت و نصب

• بررسی نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه ها و مشخصات 
فنی

با  تطابق  و  ظاهری  نظر  از  مصرفی  و  اولیه  مواد  انطباق  ارزیابی   •
گواهی نامه های سازنده

• اطمینان از صحت عملکرد ماشین آالت و تجهیزات نصب و جوشکاری
• بررسی صالحیت جوشکاران و متصدیان تست های غیرمخرب و پرسنل 

مؤثر بر کیفیت ساخت و نصب
 )PQR( بررسی و نظارت بر عملیات احراز صالحیت روش جوشکاری •

 )WPS( بررسی و تأیید عملیات مشخصات روش جوشکاری •
 ،Fit Up ،بازرسی عملیات ساخت مخازن و خطوط لوله اعم از برشکاری •

جوشکاری
• بررسی کالیبراسون تجهیزات تست های غیرمخرب و ابزارهای اندازه گیری

• نظارت بر عملیات تست های غیرمخرب و آنالیز نتایج حاصله
• بازرسی ساخت مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و مبدل های حرارتی

• بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی
• بازرسی ساخت و نصب برج ها و کوره ها

• بازرسی نصب تجهیزات دّوار اعم از پمپ ها و کمپرسورها
• نظارت و بازرسی از آماده سازِی سطوح و رنگ آمیزی مخازن و تجهیزات

• بازرسی نصب و راه اندازی تجهیزات برقی و ابزاردقیق 
• نظارت بر فعالیت هاي تنش زدائي لوله ها و تجهیزات

• ارائه راهکارهای اجرایی با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و نصب تجهیزات 
و سازه های فلزی
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بازرسی دوره بهره برداری و تعمیرات اساسی 

مجموعه 2R تجارب ارزنده ای در پروژه های نصب، راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات اساسی واحدها و مجتمع های صنعتی دارد. که از مهمترین آن ها 
می توان به بازرسی حین بهره برداری و در دوره تعمیرات اساسی پاالیشگاه هاِی مجتمع گاز پارس جنوبی و مجتمع های پتروشیمی بندر امام اشاره کرد.

خدمات بازرسی در زمان بهره برداری و دوره های تعمیرات اساسی مجتمع های صنعتی:

• بازرسی ظاهری تجهیزات و مخازن
• انجام ضخامت سنجی دوره ای مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و مبدل های حرارتی

• بازرسی وضعیت پوشش و رنگ آمیزی مخازن، تجهیزات، خطوط لوله و سازه های فلزی
• بررسی سیستم حفاظت کاتدی مخازن و خطوط لوله و بررسی وضعیت کوپن های سیستم حفاظت کاتدی 

• بررسی از وضعیت شیرهای اطمینان، تله های بخار، برج های خنک کننده، مبدل های حرارتی، خطوط انتقال، کولرها، برج ها و سایر تجهیزات و انجام 
تست های غیرمخرب به منظور اطمینان از سالمت و عملکرد آن ها طبق استانداردهای بین المللی
• بازرسی چشمی از سطوح داخلی دستگاه ها، خطوط جوش، اتصاالت و قطعات داخلی تجهیزات

• بازرسی از عملکرد دستگاه های دّوار از نظر میزان صدا، همراستایی و بررسی عمر مفید قطعات دّوار و سایر موارد مطابق دستورالعمل سازنده
• بازرسی از کوره ها شامل بازرسی تیوب ها، دیواره ها، مشعل ها، لوله های ورودی و خروجی، جداره فلزی و داخل دودکش های کوره ها و دمپرها، عایق های 
نسوز و سالمت وسائل اندازه گیری دما و تطبیق مشخصات لوله ها و قطعات در خصوص میزان ازدیاد طول، تغییر شکل، میزان کمانه شدن، قطر خارجی 

و سختی جداره لوله ها با شرایط طراحی شده 
 UT)Ultrasonic Test(، PT )Penetration Test(، MT )Magnet Test( ، نظارت بر انجام و در صورت لزوم اجرای آزمایش هاي غیرمخرب از قبیل •
 ET )Eddy Current(، HT )Hardness Test(، Pneumatic Test Pressure، Hydrostatic Test  Pressure، ,MFL )Magnetic Flux Leakage(,

)PMI( و آزمایش تشخیص متریال Vacuum Test Phased Array
• ارائه دستورالعمل های تعمیراتی و نظارت بر انجام تعمیرات
• ارزیابی عیوب و ارائه گزارش تفصیلی علل صدمه و خرابی

• بررسی تأثیر عیوب بر قابلیت بهره برداری و عمر مخازن و تجهیزات و ارائه پیشنهادهای اصالحی و تخمین عمر مفید باقی مانده
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بازرسي خوردگي و سیستم حفاظت کاتدي

و  کاتدی  حفاظت  اجرای سیستم های  و  مشاوره  طراحی،  خدمات  ارائه   •
آندی

• تعیین پارامترهای خاك
• انجام تست های خوردگی

• بازرسي از وضعیت خوردگي سطوح داخلي و خارجي لوله ها، اتصاالت، 
ماشین آالت و تجهیزات

شده  خورده  سطوح  درخصوص  قبول  مورد  ضخامت  حداقل  محاسبه   •
مطابق با استانداردهای بین المللی

• امکان سنجي اجراي سیستم حفاظت کاتدي/آندی و تعیین عیوب سطوح 
پوشش لوله ها و تجهیزات

• بررسي وضعیت پوشش و ضخامت بدنه لوله ها و تعیین مناطق در معرض 
جریان های سرگردان

• انتخاب پوشش های ضد خوردگی 
• مشاوره و نظارت بر سیستم های خوردگی در فرآیند ساخت و تولید

• برنامه ریزی و مدیریت نگهداری سیستم های حفاظت خوردگی
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بازرسی در صنعت حفاری

شرکت 2R  با توان تجهیزاتی و برنامه ریزی مناسب و پرسنل متخصص و کارآمد، مفتخر به داشتن همکاری های متعدد با شرکت های حفاری داخلی 
و خارجی در کلیه زمینه های بازرسی مورد نیاز اعم از ساخت تجهیزات، ادوات و دکل های حفاری، بازرسی دوره ای لوله ها و متعلقات حفاری، بـازرسی 

دوره ای از نقاط باربردار دکل های حفاری و ماشین آالت بوده که اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشند:

• بازرسی حین ساخت و پیش از حمل دکل، تجهیزات، لوله ها و متعلقات حفاری
 )Mast and Substructure( بازرسی سازه و زیر سازه دکل های حفاری خشکی و دریایی •

)TH Hill 5CT, DS1 API ,5A5 API ,2-API RP7G( بازرسی لوله ها و ادوات حفاری مطابق با استاندارد ها و دستورالعمل های بین المللی •
)Electro Magnetic Inspection )EMI بازرسی بدنه لوله های حفاری به روش •

)Casing( بازرسی دوره ای لوله های جداری •
• انجام تست های غیر مخرب شامل بازرسی چشمی )VT(، تست ذرات مغناطیس )MPI( ، تست مایع نافذ )PT(، تست امواج صوتی )UT( و تست 

رادیوگرافی )RT( در سطوح II و III درصورت لزوم به انجام تست های پیشرفته با همکاری سایر گروه های مجموعه امکان انجام آنها میسر می باشد.
• ضخامت سنجی و سختی سنجی ابزار و تجهیزات حفاری

• بازرسی پس از تعمیر قطعات و تجهیزات حفاری
• بازرسی بازسازی دکل های حفاری

• بازرسی جوش و انجام تعمیرات بر روی سازه های حفاری
• انجام بازرسی دوره ای و صدور گواهینامه سالمت جهت تراك ها و ماشین آالت حفاری اعم از تراك های سیمانکاری، اسیدکاری و نیتروژن

 Drill Pipe, Heavy Weight Drill Pipe, Drill Collar, Tubing, Casing, Fishing Tools, :بازرسی ابزار و ادوات درون چاهی و برون چاهی اعم از
Stabilizer Reamer, Sub & Cross over Sub, Jar’s, Mud Motor’s, Running Tools, Non Magnetic Tool’s

• بازرسی تجهیزات سیستم باالبری اعم از:
Crown, Travelling Block, Hook Block, Draw Works

• ارائه خدمات مشاوره درخصوص نحوه برنامه ریزی و انجام بازرسی های دوره ای و تست های غیرمخرب بر روی دکل و تجهیزات حفاری
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بازرسی تجهیزات باالبر و ماشین االت سنگین

با توجه به لزوم رعایت ایمنی و سالمت جرثقیل ها و تجهیزات باالبرنده، بازرسی و انجام تست های دوره ای این دسته از ماشین آالت یکی از برنامه های 
اصلی مجموعه 2R است. به دلیل بازرسی های مؤثر و کارآمد بازرسان این شرکت از تجهیزات مجتمع های پتروشیمی در منطقه انرژی پارس عسلویه، 

شرکت 2R در دوره های مختلف به عنوان شرکت نمونه در زمینه HSE انتخاب شده است.

مهمترین تجهیزات باالبر که این مجموعه سابقه بازرسی آن ها را داشته 
است به شرح زیر می باشند:

 )Overhead cranes( جراثقال سقفی •
                                                                                                             )Gantry Cranes(  جراثقال دروازه ای •

)Mobile and Locomotive Cranes( جراثقال متحرك •
)Tower Cranes( جراثقال برجی •

)Off shore Cranes( جراثقال فراساحل •
Elevators(( آسانسور •

)Side boom tractors ( انواع ساید بوم •
)Manual lifting Devices(  انواع تجهیزات باالبرنده دستی •

Container Lifting Devices(( جراثقال حمل کانتینر •
)Fork Lift Trucks( انواع لیفتراك •

)Wire rope and attachment( انواع سیم بکسل و متعلقات •
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بازرسي برق و ابزاردقیق

مهمترین تجهیزات باالبر که این مجموعه سابقه بازرسی آن ها را داشته است به شرح زیر می باشند:
• بررسي و ارزیابي سازندگان

• ارزیابی فرایند ساخت و سیستم هاي کیفي تأمین کنندگان کاالهاي برقي و ابزاردقیق و همچنین ارزیابي مصالح و فرآیندهاي ساخت
• بررسي گواهي نامه هاي کاالهاي مصرفي

• نظارت و کنترل سالمت و کالیبراسیون دستگاه هاي تست کارخانه اي
• بررسي نقشه هاي ساخت و تطابق با نقشه هاي طراحي

• بازرسي کلیه متریال مصرفي از جمله کابل ها، اتصاالت و غیره
• ارائه مشاوره برای انجام اصالحات احتمالی مؤثر در کیفیت ساخت تجهیزات

• بازرسي حین ساخت در محل کارخانه سازنده الکتروموتورها،
به زمین  اتصال  اینورترها، سیستم  برقي،  رله ها و سیستم هاي حفاظتي دستگاه هاي  ترانسفورماتورها،  الکتروموتورها و  تغذیه  فیدرهاي  ترانسفورماتورها، 

دستگاه ها، پانل هاي MCC، پانل هاي HV، کابل ها و تجهیزات سیستم روشنائي، سیني ها و غیره
• بررسي و بازرسي حین ساخت و راه اندازي سیستم های تهویه

• نظارت و بازرسي بر ساخت تجهیزات ابزاردقیق شامل ترانسمیترها، دیتکتورها، سنسورها، کنترل ولوها، سیستم های کنترل، مانیتورها و غیره
بازرسي ساخت و نصب دیزل ژنراتورها

• حضور در هنگام تست نهائي تجهیزات در محل کارخانه سازنده
• نظارت بر نصب و راه اندازي تجهیزات برقي و ابزاردقیق

• نظارت بر تست هاي پیش راه اندازي تجهیزات برقی و ابزاردقیق
• نظارت بر فرآیند راه اندازي سیستم هاي برق و ابزاردقیق

• بازرسي اجراي سیستم روشنائي ساختمان هاي اداري، سالن ها و تأسیسات
• انجام بازرسی های دروه ای و بررسی سالمت و صحت عملکرد تجهیزات برقی و ابزاردقیق
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صنایع خودروسازی و ریلی

      خدمات بازرسی قطعات و مجموعه های خودرو

• بازرسی کّمی و کیفی حین ساخت در کارخانه سازنده در کشور مبدا و ارائه 
 COI گزارش فنی به خریدار و صدور

در  فنی  آزمونهای  بر  نظارت  و  برداری  نمونه  مقصد،  در  کّمی  بازرسی   •
COI آزمایشگاههای معتبر داخلی و صدور

 IC بازرسی پیش از حمل در کشور مبدا و یا بازرسی در مقصد و صدور •
)جهت ارائه به بانکها(

از  تولیدکنندگان خارجی و خدمات مشاوره به خریداران داخلی  ارزیابی   •
نظر توان کیفی سازنده

      خدمات بازرسی در صنایع ریلی

• بازرسی و انجام آزمایش های کیفی قطعات واگنها در داخل و خارج از 
کشور )کارخانه سازنده(

 )MT, RT,UT,PT( بازرسی و آزمونهای غیر مخرب بر روی ریلها •
• بازرسی بوژی، محور، مجموعه ترمز و سیستمهای کنترلی

خدمات واحد بازرسی قطعات و مجموعه های خودرو و صنایع ریلی در شرکت 2R طی سالهای اخیراز نظر کمی و کیفی رشد گسترده ای داشته است. هم 
اکنون طیف متنوعی از سازندگان و تأمین کنندگان عمده قطعات در داخل و خارج از در حال استفاده از خدمات این شرکت هستند. این شرکت تاکنون 
بازرسیهای مختلفی را در کارخانجات سازنده این قطعات در کشورهای فرانسه، ایتالیا،انگلستان، اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه، لهستان، کره جنوبی، تایوان، 

چین و هند به انجام رسانده است.
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)Non Destructive Test( تست های غیر مخرب

خدمات واحد بازرسی قطعات و مجموعه های خودرو و صنایع ریلی در شرکت 2R طی سالهای اخیراز نظر کمی و کیفی رشد گسترده ای داشته است. هم 
اکنون طیف متنوعی از سازندگان و تأمین کنندگان عمده قطعات در داخل و خارج از در حال استفاده از خدمات این شرکت هستند. این شرکت تاکنون 
بازرسیهای مختلفی را در کارخانجات سازنده این قطعات در کشورهای فرانسه، ایتالیا،انگلستان، اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه، لهستان، کره جنوبی، تایوان، 

چین و هند به انجام رسانده است.

 )Radiography( تست رادیوگرافی صنعتی •
 )Magnet Particle Testing( تست ذرات مغناطیسی •

 )Eddy Current(تست جریان گردابی •
 )Ultrasonic Test( تست آلتراسونیک •

 )Liquid Penetration Test ( تست مایع نافذ •
)Leak Test( تست نشتی •

)Acoustic Emission( تست نشرفراوایی •
)TOFD( تست آلتراسونیک به روش  زمان پرواز پراش •

)Guided Waves( تست امواج هدایت شده •
Phased Array تست آرایه فازی •

)Magnet Flux Leakage )MFL تست نشت میدان مغناطیس •
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بازرسی مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

این مجموعه مفتخر است با توجه به گسترش روز افزون تولید و مصرف مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و نقش تعیین کننده غذا در تامین انرژی و 
سالمت جامعه و همچنین استفاده بی رویه از سموم شیمیایی، بتواند نقش موثری دراطمینان از کیفیت، سالمت و ایمنی غذا و محصوالت کشاورزی ایفا 
نماید. بازرسی مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و دانه های روغنی شامل بازبینی، بررسی، نمونه برداری، اندازه گیری، آزمون و صدور تائیدیه انطباق 
محصوالت،  مطابق دستور العمل های موسسه استاندارد و در چارچوب استانداردهاي شناخته شده جهاني مانند GAFTA,FOSFA ,MPO13 و IFIA و 

با همکاری آزمایشگاه های معتبر، در سراسر دنیا انجام مي پذیرد.
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CNG بازرسی تجهیزات جایگاه های

)Risk Based Inspection( بازرسی بر مبنای ریسک

واحد خدمات بازرسی تجهیزات CNG شرکت از سال 1386 فعالیت خود را 
آغاز کرده است. در طی این سال ها  بازرسی تجهیزات بیش از 410 جایگاه 
CNG را در حین ساخت و در محل کارخانجات سازنده داخلی و خارجی 
)چین، آرژانتین، امارات، ...( به انجام رسانده است. در این واحد فعالیت های 
 ،  )Compressor( کمپرسور  شامل:  اصلی،  تجهیزات  روی  بر  بازرسی 
 Storage( مخازن ذخیره ،)Dispenser( توزیع کننده ،)Dryer( خشک کن
 HP و LP تابلوهای برق و کنترل، سیستم میترینگ، لوله های ،)Module
و سایر متعلقات انجام می شود. بازرسی بر روی تجهیزات فوق شامل انواع 
بازرسی جوش، تست های غیرمخرب، بازرسی رنگ، تست های الکتریکال، 
هیدروتست و پنوماتیک تست، تست های عملکردی، تست گرم و سرد و 

بررسی جامع مدارك فنی می باشد.    

اطمینان از سرویس دهي ایمن تجهیزات، کلید اصلي سودآوري در صنایع به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمي است. امروزه استقرار فن آوري بازرسي بر 
مبناي ریسک )RBI( امري اجتناب ناپذیر به منظور مدیریت ریسک و طرح ریزي استراتژي هاي بازرسي صنایع است. RBI ابزاری کارآمد برای تصمیم گیري 
آگاهانه و برنامه ریزی فرکانس بازرسي ها، دامنه انجام بازرسي  و مناسب ترین تکنیک بازرسی ارائه مي دهد. خروجي یک پروژه RBI به پرسنل واحد های 
صنعتي کمک مي کند تا با تصمیم گیري آگاهانه، هزینه هاي بازرسي را به شکلي هدفمند مدیریت کنند. شرکت 2R، مفتخر است تا تجربیات و دانش خود 

را به منظور استقرار و اجرای سیستم بازرسی بر مبنای ریسک در اختیار کارفرمایان خود قرار دهد.

• مزایای حاصل از اجراي پروژه RBI در تأسیسات پاالیشی عبارتند از:
)Increased safety and equipment reliability( افزایش ایمني و اطمینان پذیري تجهیزات •

)Prioritization of Inspection( اولویت بندي بازرسي فني تجهیزات •
)Unplanned and Planned shutdown ( کاهش توقف هاي برنامه ریزي شده و نشده •

)Inspection Effectiveness( ارزیابي اثربخشي بازرسي •
)Longer Inspection Interval( افزایش فواصل بازرسي •

)Increased consistency in inspection planning( افزایش سازگاري برنامه هاي بازرسي •
)Identification of potential damage mechanism( شناسایي پتانسیل هاي خرابي و شکست •

)Identification of key process parameters affecting degradation rates( شناسایي پارامترهاي فرآیندي مؤثر بر خوردگي •
)Potential Inspection and Maintenance cost( کاهش هزینه هاي بازرسي، تعمیرات و نگهداري •
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خدمات آموزش

شرکت 2R با هدف افزایش روزافزون سطح دانش کارشناسان و متخصصان 
کارفرمایان خود،  و  متقاضیان  درخواست های  به  پاسخ  و همچنین  داخلی 
با  مرتبط  تخصصی  زمینه های  در  متنوع  آموزشی  دوره های  و  سمینارها 
موضوع بازرسی برگزار می کند. برخی از دوره های آموزشی برگزارشده به 

شرح زیر می باشند:

• دوره های تخصصی بازرسی و آموزش تست های غیرمخرب
• دوره های آموزش استانداردها و مراجع فنی

• دوره های آموزش تکنولوژی جوش و متالورژی 
• دوره های آموزشی طراحی و مدیریت خوردگی

• دوره های مدیریت ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست
• دوره های آموزش سیستم های مدیریت کیفیت

• دوره های آموزشی بازرسی و بهره برداری در صنعت حفاری
• دوره های آموزشی تجهیزات باالبر

• دوره های آموزشی بازرسی تجهیزات دّوار
• دوره های آموزشی بازرسی تجهیزات و ماشین آالت حین بهره برداری

• دوره های آموزشی بازرسی کاال و نقش آن در اعتبارات اسنادی
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خدمات مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و 
سیستم های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

با توجه به نیاز کارفرمایان و لزوم توسعه اصول ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست، شرکت 2R زیر ساخت های ارائه خدمات مشاوره ای در این خصوص 

را به شرح زیر فراهم نموده است:

• ارائه خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
• ارائه خدمات مشاوره فنون و مدیریت کیفیت

• ارائه خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
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شعب و نمایندگی ها

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پالك 24 ،واحد 21
تلفن: 88660084، 88663112

فاکس: 88660074
2R-Co.com.www :وبسایت

2R-co.com@info :ایمیل
 2R-co.com@kala :ایمیل ویژه سفارشات بازرسی کاال

چین ، تایوان، کره جنوبی، مالزی، امارات، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، آرژانتین، 
اکوادور

مجموعه کشورهای ذیل با بازرسین مجرب در حال ارائه خدمات می باشد. 

دفتر مرکزی 

سایر دفاتر هماهنگی

کشورهای تحت پوشش
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