
 

 

LF - Cooled Roof ساخت  یشرط ها شی پ  

  SRSM0105A09AS009می باشد که نقشه مونتاژی و کلی آن به شماره    LFمربوط به    Roof  کامل  این درخواست شامل مجموعه ی .1

 شامل این درخواست نمی گردد(. 13و  12،  6،  5پیوست شده است )آیتم های 

، نقشه ها بر اساس قطعات نصب شده در محل کارخانه از این تجهیز  ساخت  هایدیتانقشه ها و کمبود    کسری اطالعات دربه علت   .2

خذ کارفرما ا  تاییدیه های الزم ازقبل از ساخت    وتکمیل اطالعات به عهده سازنده می باشد و  گرددو تهیه  بررسی  توسط سازنده  

 .انجام شود(گردد )ساخت می بایست مطابق با قطعات نصب شده 

 و   P235GH DIN EN 10216-2  این تجهیز  (Elbow – Flange - Ucap)شامل   آبگرد  اتصاالت  ا همچنینتمامی لوله ه  متلایر .3

 می باشد.  P265GH EN 10028-2  تجهیزمتلایر تمامی ورق های 

می بایست در فاینال بوک و دفت چه های ساخت    Detail Drawingو   Assembly،  نقشه های  تمامی نقشه های تهیه شده شامل .4

 به کارفرما ارائه گردد.

می   عالوه بر تست های پیشنهادی شرکت سازنده"  PTو "فول   "RTتجهیز تست جوش "فول    قسمت های جوشیتمامی  بر روی   .5

 . شودبایست انجام 

جهت بررسی، تغییر و نهایتا اخذ    قبل از شروع ساخت  ،پیشنهادی شرکت سازنده  QCP  و  W.P.Sو    – I.T.P  P.Q.R  فرم های .6

 . می بایست به کارفرما ارسال گرددتاییدیه 

 جهت بازرسی، بسته به تصمیم کارفرما از بازرس ثالث و یا کارشناسان کارفرما به صورت مقیم و یا پاره وقت استفاده خواهد شد. .7

با این    توسط سازنده تضمین گردد   در شرایط نرمال بهره برداری()پس از نصب  ذوب    10000تعداد  عملکرد قطعات می بایست به   .8

تعویض و یا تعمیر بخش معیوب )با نظر کارفرما(    ،تجهیز گردددر صورت بروز ایرادی که منجر به عملکرد نامناسب    که  شرایط

 . توسط سازنده در اسرع وقت انجام گردد

در زمان نصب وتست اولیه )هر زمان که کارفرما اعالم نماید( سازنده می بایست نماینده خود را به سایت کارفرما اعزام نماید  .9

 . )جهت نظارت به نصب و پاسخ گویی در صورت برروز ایرادات احتمالی(
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 دسی معکوس، ساخت و بومی سازی واحد برنامه ریزی مهن                                                                                                   
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مرکز نگھداری سیرجان مرکز درخواست کننده 20429 شماره درخواست

مجتبی رضایی درخواست کننده ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تاریخ درخواست

مرکز ھزينه نوع طرف مقابل واحد مرکزی تدارکات و خرید 
مجتمع جھان فوالد سیرجان

واحد/رمز تامین

انبار طرف مقابل کاال نوع قلم

کاالی ساختی
کپیتال در تعھد جھان فوالد

ھماھنگی با واحد مھندسی معکوس (مھندس دلداری)
خرید معادل ایریسا : 4010000042

توضیحات

مھلت استعالم روند خرید کارشناس خرید وضعیت تامین کننده مصرف کننده تاریخ نیاز مقدار واحد ردیف کد قلم نام قلم

جزئي امین شاھین تايید شده انبار ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ عدد ۱ Cooled Roof For LF 170 
Ton; DwgNo 

SRSM0105A09AS009; 
Brand TENOVA DwgNo 

MCTU-112974*01

32979 1

نام تایید کننده

امضا

مجتبی رضایی نام صادر کننده

امضا

درخواست خرید
مجتمع جھان فوالد سیرجان

شماره صفحه
تاریخ گزارش

۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۹


