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Industrial Montaj (IM) a fost infiinţată în anul 1991 şi a avut până azi o evoluţie ascendentă, datorată unei echipe de calitate si bazata pe respectarea cerintelor de calitate si
a termenelor de execuţie a contractelor încheiate.
IM a devenit un partener de incredere în domeniul său de activitate, astfel că de la
un număr de 10 angajaţi la data infiinţării a ajuns azi la un număr de 175 angajaţi.
Evoluţia a constat şi în creşterea constantă a salariilor şi a beneficiilor angajaţilor, a
calificării şi autorizării acestora conform cerinţelor din domeniu, dar şi în creşterea
calităţii condiţiilor şi mediului de lucru.
Pentru că împreună am clădit o companie puternică, dorim ca prin această revistă internă să vă informăm şi
să ne implicăm cu toţii, ca şi până acum, în realizarea proiectelor actuale şi viitoare. Prin intermediul acestei
reviste dorim să fiţi informaţi despre viaţa în societatea noastră.

Actualitate:

Lucrările de Revizie Capitală si de Modernizare din PLK, de a căror
realizare putem să ne mândrim cu toţii. Acestea au mobilizat
întregul efectiv IM, au fost lucrări ample şi specifice domeniului nostru si o adevarata provocare. Realizarea acestor lucrări a întărit
încrederea clientului în echipa IM.
La partea de revizie au fost executate următoarele lucrări:
- Spălarea a 13 coloane si 73 schimbătoare
- Legături conducte : 1 106 ml
La partea de modernizare au fost executate următoarele operaţii:
- Demontarea riserului interior şi a celui exterior
- Demontarea de cicloane la interiorul grupului de reactie
- Polizare, examinare gama cordoane sudură la reactor
- Montarea riserului interior şi a celui exterior
- Montarea de şicane, cicloane, ventile, legături conducte
În total 105 tone demontate şi 169 tone montate.
Felicitări la toată Echipa / Oamenilor de la Industrial Montaj pentru
implicare !!!
Lucrăriile din PLK pentru reabilitare Rezervor T9, constând în
înlocuire fund rezervor, înlocuire virolă, curăţare.
Urmează lucrările de la Rafinăria Vega, care constau în:
- Lucrări de reparaţii cisterne CF
- Reparaţie pachet preîncălzitor aer cald cazan CR3 care constă în:
- demontarea a 454 bucăţi ţevi din placa tubulară
- prelucrare placa tubulară pentru montaj ţevi noi
- montaj prin sudură a 454 bucăţi ţevi noi cu lungime fixă de 4 052 mm

Interviu : Marcel Dobre (Resp Technic si Calitatii)

Sunt la IM de 6 ani, si simt că fac parte dintr-un colectiv de oameni foarte bine
pregătiţi profesional şi că împreună facem o echipă.În toţi aceşti 6 ani am acumulat multe cunoştinţe prin specificul muncii pe şantier, am învăţat ce
înseamnă operaţiile de montaj cu macarale de mare capacitate şi am căpătat
experienţă în elaborarea documentaţiei de ofertare.
În ultimele luni cele mai importate de IM au fost lucrările din
tală şi de modernizare din instalaţia Cracare
efectuat lucrări de montaj a echipamentelor în
de reacţie, constând în demolarea riserelor vechi
şi introducerea noilor risere.

tante lucrări execuPLK de revizie capiCatalitică. IM a
interiorul grupului
interior şi exterior

Operaţiunea s-a făcut printr-o soluţie tehnică propusă de IM şi aprobată de proiectant şi anume toate componentele
au fost introduse în reactor prin gura de vizitare.UOP “licenţiatorul american pentru procesele
de cracare catalitică” a apreciat că este pentru
prima dată când se utilizează un asemenea procedeu cu succes. Pentru punerea în practică a
acestei soluţii IM
a făcut simulări la scară pe machetă şi astfel s-a
trecut la execuţia
unui gen de magazie în interiorul reactorului în care
s-au
introdus
componentele. Riserele vechi au fost demontate
prin tăiere cu oxigaz în 5, respectiv 3 bucăţi, iar torcretul a fost spart cu picumerul.
Montajul riserelor noi, interior şi exterior, s-a făcut prin montajul în etape a tronsoanelor precum şi a şicanelor. Cele mai dificile operaţii au fost la tronsonul 5 al riserului interior şi la suporţii de susţinere a cicloanelor treapta 1, dificultate dată de dimensiunile mari ale componentelor ce trebuiau montate dar şi de spaţiul mic de lucru. A fost incă odată evidenţiată capacitatea echipei IM de a executa lucrări de mare complexitate. Pentru tot colectivul implicarea a
fost totală. Consider că avem o echipă foarte bine pregătită profesional.

Bun venit la IM noilor colegi:
Negrău Marian
Lacatus-42 ani
Duţescu Nicolae
Termist-tratamentist
46 ani

INVESTITII SI PROIECTE :
A fost achiziţionat pentru transportul angajaţilor
un microbuz nou de 9 locuri
A fost achiziţionat pentru toţi angajaţii noul echipament de lucru si protecţie
Au fost achiziţionate
surse noi de sudură
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Ciobotă Oprişan
Lacatus-38 ani

Au fost puse la dispoziţia
muncitorilor două module cu
duşuri în organizarea de
şantier din PLK

David Dragoş
Sofer– 34 ani

Au fost achiziţionate 2 termometre în infraroşu Fluke 62
Au fost achiziţionate 4
lanterne de observaţie

Vişan Ion
Lacatus– 40 ani

A fost achiţionat un alcooltest performant

În aceste situaţii purtaţi
ochelarii de protecţie!

Muncitorul lunii :Sinca Irinel

Lucrez de 4 ani la IM, sunt căsătorit şi de curand am devenit
tată, locuiesc în comuna Bertea.
Meseria mea este de sudor, dar reprezintă pentru mine mai
mult decât o meserie, pot spune o pasiune, un hobby, dar şi o
mare responsabilitate pentru munca făcută.
Activitatea mea zilnică constă în luarea la cunoştinţă de la
şeful de echipă şi de la maistru a frontului de lucru stabilit, apoi pregătesc sârma de
sudură şi electrozii, în sarcina mea fiind şi pregăirea cuptorului pentru calcinarea electrozilor de calitatea lor depinzând şi
calitatea sudurii.
Cea mai mare satisfacţie este atunci când după verificarea
sudurilor cu gama, calificativul este foarte bun.
Sunt foarte mulţumit de colectivul din care fac parte, consider că lucrez în cea mai bună echipă. Am primit cu încântare
noul echipament de lucru care ne-a fost pus la dispoziţie. Cea
mai frumoasă amintire de când lucrez aici este de când IM a
trebuit să dovedească că are oameni foarte bine pregătiţi profesional pentru a contracta lucrări la Unilever, eu am susţinut
atunci o probă de sudură în inox, iar calificativul a fost foarte
bun, astfel mi-am adus şi eu contribuţia la câştigarea lucrărilor pe care IM le derulează de atunci la Unilever.

LA MULŢI ANI !
Urăm colegilor noştri aniversaţi
în Ianuarie şi Februarie:
Ion Panait, Vasile Chirănoiu,
Petre Boghici, Constantin Andor, Grigore Ştefan, Radu
Pârvu, Marian Ioana, Vasile
Oneaţa, Constantin Cojocaru,
Ion Bobaru, Marin Dinu, Mihai
Chirănoiu, Nicolae Petre,
Laurenţiu Badea, Petre Boghici,
Marin Ilie,
Alexandru Ene, Ion Fulgeanu,
Ilie Radu, Vasile Moise, Tudor
Ştefan, Elena Rânjea,
Rodica Popescu,
Eleonora Geană, Alexandrina
Tacu, Ştefan Iordan, Ciobotă
Oprişan.

