
 

 

ط پیش   Ø7.9m EAF With EBT - Water Cooled Roof & Fume Elbowساخت های شر

 

و نقشه های     SRSMMT0109MC90001-Z01شماره نقشه     Water Cooled Roof & Fume Elbow - ساخت کامل تجهی    .1

 ضمیمه. 

وع به ساخت و  به علت احتمال ایراد در نقشه ها، ساخت یم بایست مطابق با نمونه نصب شده در سایت انجام شود و   .2 سازنده قبل از شر

وع مراحل مهندیس یم باسیت در سایت حضور پیدا کند و  اصالحات مورد   ه تجهی   نصب شده در سایت را استخراج و اقدام بابعاد تمایم شر

 را به طور کامل پس از پایان پروژه در قالب فاینال بوک به کارفرما ارائه نماید. ی نهایی و نقشه ها نیاز در نقشه نماید 

یال آیتم های نقشه یم بایست مطابق جدول نقشه و کامنت های مربوطه انجام شود و در پیشنهادفن  برند سازنده لوله ها نی   مشخص   .3 میر

 گردد. 

ل کیف  بازریس و   .4 حی   ساخت و پس از اتمام ساخت به صورت مقیم و یا پاره وقت انجام خواهد و بازرس ثالث  توسط نماینده کارفرما    کنیر

 شد. 

وع به ساخت یم باسیت توسط سازنده تدوین شده و به تایید کارفرما   QCTMو    I.T.P ، WPSفرم های  .5 و    پس از ابالغ ساخت و قبل از شر

 برسد.  بازرس مربوطه

یم بایست در نظر گرفته    زودتر اتفاق بیفتد(  ماه پس از نصب )هرکدام  24و یا    ذوب   10000تعداد  حداقل به  ضمانت عملکرد این تجهی     .6

ط زمان شود  ایط بهینه و نصب ، بدون پیش شر  . )نرمال بهره برداری )در شر

 . حمل و ضمانت حمل و تحویل در سایت ذوب مجتمع جهان فوالد به عهده ی سازنده یم باشد  .7

  هنگام نصب و بهره برداری اولیه در هر زمان که کارفرما اعالم نماید، یم بایست سازنده نماینده خود را جهت برریس و پاسخ گویی هر گونه  .8

 یا مغایرت به سایت اعزام نماید.  ایراد و 
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