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 دفتر شروط فنیة لتقدیم وتركیب علبتي سرعة  
رئیسیة لمطحنة االسمنت الثالثة 
حاجة شركة اسمنت طرطوس 

 
جدیدة و حدیثة و متطورة ومن  علب سرعة رئیسة عدد اثنان لمطحنة اسمنت (المطحنة تقاد من خالل علبتي سرعة)، تورید -الغایة :1

و أن تكون شركات عالمیة موثوقة ذات سمعة جیدة في ھذا المجال بغیة استخدامھا بدالً من علب السرعة القدیمة ( ال تقبل البضائع المجددة) 
 علب السرعة موضبة بشكل نظامي و بما یتناسب مع شروط النقل . 

،  قابلة للتركیب في الموقع بأدنى حد من التغییرات أو  التعدیالت الممكنة فنیاً  یجب أن تكون ھذه العلب
یجب أن تكون مصنعة وفق أحدث المواصفات الفنیة  العالمیة مع األخذ بعین االعتبار المالحظات الواردة في دفتر الشروط ھذا  و أن تكون ,

جاھزة للتركیب و التشغیل دون أیة معوقات فنیة مع المحافظة على منسوب محور الدخل والخرج  
یجب أن یكون تصمیمھا منطبقاً مع الشروط الفنیة و القوى و السرعات و العزوم المنقولة بما ینسجم مع الشروط المناخیة . 

 المواصفات و البیانات الحالیة: -۲
a(  : ًعلبة السرعة العاملة حالیا 

 المرفقة علماً أن ھذه المخططات و الوثائق مدرجة AMK كما ھو موضح بالمخططات ووثائق على مرحلتینإن علبة السرعة المركبة تعمل 
فقط إلعطاء فكرة عن شمول العمل المطلوب . 

 ك .واط  2200- االستطاعة:                                      
 دورة / الدقیقة  750- عدد دورات محور الدخل :                  

 دورة /دقیقة  60- عدد دورات محور الخرج :                   
- المضاجع : قشور انزالقیة  

 12.5- نسبة تخفیض الحركة :                        
 من زیت التزلیق   /سا3م / 25- نظام التزلیق :  تزلق(تزیت)  المسننات و المضاجع بواسطة مضخة مسننات تضخ حوالي / 

  سنتي ستوك  220 م ْ =    40- درجة لزوجة الزیت عند 
b( : ( نوعھا: مطحنة أنبوبیة ذات كرات ) ًمواصفات مطحنة االسمنت العاملة حالیا 

- تتألف المطحنة من حجرتي طحن لطحن مادة الكلینكر النتاج االسمنت البورتالندي . 
 م  4.4 م و قطرھا : 15- طول المطحنة : 

 دورة / دقیقة  14.3- سرعة الدوران : 
 /طن  72 م و وزن كرات الطحن فیھا : /4.157 م و طولھا 4.28- الحجرة األولى : قطرھا الداخلي 

 /طن  200 م و وزن كرات الطحن فیھا : /10.07 م و طولھا : 4.23الحجرة الثانیة : قطرھا الداخلي 
اتجاه دوران المطحنة : یساري  -
/ طن  416وزن المطحنة بدون كرات =  /  -
  ) مم تدرج حبیبي لمواد التلقیم  40 ÷ 30حجم مواد التلقیم تتراوح  (  -
  ساعة عمل في الیوم 22÷ 20 طن / سا و تعمل من 120الطاقة اإلنتاجیة للمطحنة :      -

- مكان تركیب علب السرعة و المعلومات المناخیة : 3
- ستركب علب السرعة في مبنى قسم المطاحن  في مصنع اسمنت طرطوس / الجمھوریة العربیة السوریة الذي یقع عند االحداثیات  :  

 7 م تقع شركة طرطوس لصناعة االسمنت و مواد البناء على مسافة 40، االرتفاع عن سطح البحر 34 53 35  ، شرقاً 23 58 34شماالً 
 كم من مرفأھا و متصلة بسكة حدید و طریق سریع . 7كم  شمال مدینة طرطوس  و على مسافة 

المعلومات المناخیة : 
 ) ْم . 40 -  0درجة الحرارة السائدة تتراوح بین ( 

 % صیفاً ) . 75 – % شتاًء 65رطوبة الھواء ( 
 - تأھیل العارض (الشروط الواجب توفرھا في العارض ): 4
   یجب أن یكون العارض المشترك باإلعالن إما : -۱
وكیل معتمد من قبل الشركة الصانعة التي یتقدم بعرض فني لصناعتھا وفي ھذه الحالة یجب علیھ إبراز وكالة مصدقة أصوال ومسجلة  -أ

 لدى وزارة االقتصاد وصالحة خالل فترة تقدیم العرض .
 كتاب رسمي صادر عن الشركة الصانعة التي یتقدم بعرض فني لصناعتھا موزع معتمد لدى الشركة الصانعة وفي ھذه الحالة علیھ تقدیم -ب

 على أن یبین الكتاب إن العارض موزع معتمد لمنتجات الشركة الصانعة في سوریا  مصدق أصوال من الخارجیة السوریة
  
یلتزم العارض بتقدیم وثیقة مصدقة أصوالً تثبت إن  الصانع مختص في مجال تصنیع المسننات وعلب السرعة من المقاسات  -۲

 .واالستطاعات المطلوبة في ھذا العرض
) ساریة المفعول الحاصلة علیھا الشركة (ISO 9002) أو (ISO 9001شھادات تأكید ( ضمان )  الجودة   یلتزم العارض بتقدیم -۳

 .تعتبر أساسیة في قبول العرض الصانعة  و 
 )، و ستؤخذ بعین االعتبار أثناء تقییم العروض المقدمة من الناحیة  ISO 9003 ( 9003یفضل حیازة العارض على شھادة االیزو  -٤

 الفنیة.
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 یجب على العارض تضمین عرضھ شرحا عن تاریخ و فعالیات الشركة الصانعة و الئحة  بتوریداتھا  و مبیعاتھا على الشكل التالي :  -٥

  شرح موجز عن الشركة و مجاالت أنشطتھا یوضح على سبیل المثال ال الحصر: –أ 
)a( .موقع مكان التصنیع  
)b( .المشاغل المیكانیكیة و اإلمكانات التشغیلیة  و التصنیعیة المتاحة و المتوفرة و المدعمة بالصور  
)c( .( المخارط  ، الفارزات، أجھزة القیاس ) الئحة بالمعدات اآللیة المتوفرة لدیھ 
)d( تبین معدات و تجھیزات ضبط الجودة و االختبارات غیر التھدیمیة.ةالئح  
)e( . شھادات ضبط الجودة 
)f( .(یجب أن تكون الشھادات حدیثة ) شھادات التوصیة الصادرة عن عمالء راضین 

ب- الئحة تبین علب السرعة المباعة من قبلھ فعالً خالل خمسة سنوات الماضیة  و التي یجب أن تكون استطاعتھا مساویة( أو أكبر) 
لالستطاعة االسمیة لعلب السرعة المطلوبة في دفتر الشروط، مع بیان اسم العمیل(الزبون) و عنوانھ و تاریخ تنفیذ العقود و یحق للشركة 

التأكد من صحة ھذه البیانات و سیدخل ذلك في التقییم الفني للعروض . 
یلتزم العارض بتقدیم وثیقة مصدقة أصوالً تثبت أنھ مصنفاً لدى نقابة المقاولین اختصاص میكانیك وفق بالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم  -٦

 . 18/3/2019 تاریخ 192/15
-في اطالع العارض على موضوع و غایة االعالن : 5
) لإلطالع على واقع علب السرعة المراد استبدالھا و أخذ كافة 2یلتزم العارض بزیارة شركة اسمنت طرطوس( مطاحن االسمنت ط -۱

 المعلومات الضروریة و األبعاد و القیاسات التي تمكنھ من تقدیم عرضھ بشكل شامل و دقیق و ال تقبل بعد ذلك أیة أعذار.
-الشروط الخاصة 6

 أ-األبعاد الھندسیة و المقاسات
 / كیلو واط  و مع متطلبات تحریك الطاحونة. 2200أن تتوافق علب السرعة المقدمة مع المحركات المركبة ذات االستطاعة /  -۱
    دورة / دقیقة 750/60أن تكون سرعة الدخل و الخرج متوافقة مع السرعة المطلوبة و الموجودة حالیاً  -۲
 أن تكون محاور نقل الحركة متوافقة مع األبعاد المبینة في المخططات المرفقة ( ارتفاع المحاور عن القاعدة ..... الخ )  -۳
في حال تقدیم عرض مخالف ألبعاد القاعدة یجب على العارض تقدیم المخططات التي توضح التغییرات و/أو التعدیالت التي قد یقترحھا  -٤

 العارض للتمكین من تركیب علبة السرعة بشكل موثوق وجید.
یلتزم العارض بتقدیم شرح تفصیلي ألعمال التركیب و التجریب والتشغیل متضمناً جمیع األعمال المیكانیكیة و الكھربائیة              -٥

والتحكمیة و األعمال اإلنشائیة . 
 تقدیم كافة ملحقات علبة السرعة ( التي تعتبر جزء من علبة السرعة ) وھي على سبیل المثال ال الحصر : ب-الملحقات :

 مضخات زیت التزلیق و مبردات الزیت وأنابیب التوصیل واإلكسسوارات األخرى التابعة  لدارة التزلیق مع ذكر بارمترات ھذه – 1
الملحقات. 

 كافة تجھیزات المراقبة و التحكم ( أجھزة القیاس و التحكم ) مثل أجھزة قیاس درجة الحرارة و أجھزة الضغط  و ذلك لكل مرحلة من – 2
مراحل علبة السرعة.  

  قارنات الربط  المتوافقة مع القیادة المساعدة.  – 3
 قارنات الربط مع علب السرعة: یجب أن تتوافق قارنة الربط لمحور دخل علبة السرعة لجھة الربط مع المحرك القائد                   ( – 4

باعتبار أن المحرك العامل حالیاً لن یستبدل ) و كذلك یجب أن تتوافق قارنة الربط لمحور خرج علبة السرعة مع جھة الربط لمحور نقل 
الحركة باتجاه المطحنة ( عامود نقل الحركة ) 

العدد و األدوات الخاصة التي تعتبر من لوازم الفك و التركیب. ویجب أن تكون من أجود األنواع.  -٥
لوازم التركیب مثل التسمیكات و العزقات و الكوبیالت و الجوانات و المانعات و المواد المانعة للرشوحات و التسربات و االسافین ، إلى  -٦

 آخره.
ج-البیانات و المواصفات 

  : على العارض أن یقدم في عرضھ وثائق رسمیة من الشركة الصانعة تبین على سبیل المثال ال الحصر ما یلي
 الفحوصات و االختبارات غیر التھدیمیة  و القیاسات التي ستتم على القطع المصنعة، و كفاءة عمال اللحام   و شھادات تأھیلھم. -
نوعیة و مواصفات المسننات  و األسنان و محاورھا و المواد الداخلة في تركیبھا و طرق المعالجة الحراریة المتبعة و درجات  -

 القساوة المضمونة و طرق تشكیل األسنان التي ستطبق في التصنیع و القوى و العزوم المنقولة.
 عدد المراحل . -
 نوعیة المضاجع المستخدمة و مواصفاتھا و عمرھا التشغیلي التقریبي . -
 مواصفات نظام التزییت و التبرید و التصفیة بشكل كامل  وكذلك كمیات و نوعیات الزیت المستخدم في التزلیق. -
  الخدمة ) و مستوى الضجیج.– األمان –عامل ( النخر  -
 إجھاد التواء جذر السن والتحزیز وفق حدود استطاعة الحمل  -

 tooth root bending stress and scoring as load carrying limits ) ( 
 . ( effective case depth after carburizing )-  العمق الفعال بعد التقسیة 

 flank fatigue strength ) مقاومة التعب ( –
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  األوزان بشكل دقیق و تفصیلي-

 - العمر الزمني التقریبي لعلبة السرعة في ظروف العمل الطبیعیة .
 - وصف كامل لنھایات المحاور و القارنات مدعم بالرسومات الھندسیة.

- قائمة مقترحة بالقطع التبدیلیة و اإلھترائیة الكافیة للتشغیل الطبیعي لمدة سنتین  من العمل،  في عرضھ المالي و یعود للشركة حق 
 القرار في الكمیات و القطع المقترحة و الالزمة.

- یلتزم العارض بتقدیم القطع التبدیلیة الالزمة للتشغیل لمدة عشر سنوات الحقة بأسعار غرفة التجارة لبلد المنشأ و عند الطلب وعلیھ 
 التصریح بذلك خطیا .

 - یجب على العارض بیان نوعیة الحمایة المناخیة و الطالءات المستخدمة في حمایة األجزاء المعدنیة
- یمكن للعارض تقدیم أیة معلومات أو میزات أخرى یراھا ضروریة لبیان نوعیة و كفاءة  علب السرعة في عرضھ ( وعلى سبیل 

المثال ال الحصر ، التساھالت ، االنحرافات المقبولة في التراكیب الكیماویة و األبعاد الھندسیة وأیة بارامترات أخرى محددة للجودة تمیزه 
 عن الصانعین اآلخرین ) .

 - یجب أن تكون البیانات التي تحملھا اللوحة االسمیة مذعنة لمتطلبات المواصفات القیاسیة ذات العالقة.
: - في ضبط الجودة7

: التزامات المتعھد 
عند التسلیم یلتزم بتقدیم وثیقة مصدقة أصوالً وصادرة عن مخبر معتمد محاید تبین أن خبراء ھذا المخبر قد تأكدوا من الخواص الكیمیائیة    -۱

والمیكانیكیة للمعادن المستخدمة في تصنیع كافة أجزاء علبة السرعة وان یقدم الوثائق التي تبین الفحوصات واالختبارات والقیاسات التي 
 . تمت على علب السرعة المصنعة والتي بینھا في عرضھ الفني وتم قبولھا فنیا وتعتبر ھذه الوثائق أساسیة في القبول واالستالم

یلتزم أن یقدم عند  التسلیم  وثیقة القبول المیكانیكي المعدة و الموقعة والمختومة من قبل فریق ضبط الجودة والتي تثبت صحة التصنیع         -۲
والتساھالت ونسبة التالمس بین األسنان والخلوصات الخلفیة والتساھالت في أبعاد األسنان وصحة التجمیع والتطابق مع المخططات   

 والرسومات الھندسیة المعدة من قبل الصانع.
 یلتزم المتعھد بتقدیم بیان جمركي بالمواد المقدمة. -۳

 التزامات العارض :
 أن یذكر في عرضھ و بشكل واضح المواصفات القیاسیة التي سوف یتم بموجبھا اختبار المواد المستخدمة في  التصنیع . -۱
-DIN-ASTM و یجب أن تكون المواصفات القیاسیة المستخدمة في كافة المراحل من المواصفات القیاسیة العالمیة المشھورة مثل  -۲

BS-ISO- EN و مواصفات الجمعیة األمریكیة لصانعي المسننات AGMA أو ما یعادلھا  .   
یلتزم بإتاحة المجال و التعاون مع ممثلي الشركة أو من تندبھم من مفتشین كطرف ثالث  في الدخول إلى مواقع التصنیع و اإلطالع على  -۳

جودة التنفیذ و التصنیع مجانا و تقدیم ما یلزم لتنفیذ ذلك العمل من وثائق و/ أو معدات و/ أو أدوات و/أوید عاملة وخبرات. 
  MKSیجب أن تصمم المسننات و علب السرعة وفق النظام المتري  -٤
یلتزم بتحدید مقدار قیمة االنحراف لقارنات الربط وذلك حسب االستندرات العالمیة والتي سوف یلتزم بھا أثناء التركیب كقیمة أعظمیة  -٥

 وسیؤخذ ذلك بعین االعتبار عند التقییم الفني للعروض.
في الوثائق االمطلوب تقدیمھا:  

   CDیلتزم العارض تقدیم عرضھ الفني على نسختین أصلیتین و مرفقاً بالكتالوكات التجاریة ( باللغة اإلنكلیزیة ) أو نسخ سي دي  -
( التزلیق و الفحص و الفك     CD/ثالث نسخ ورقیة وثالث نسخ على قرص 3یلتزم المتعھد أن یقدم كتالوكات الصیانة والتشغیل عدد/ -

والتركیب  وتساھالت التجمیع و تشغیل علبة السرعة  ودرجات الحرارة المقبولة والحدیة .....) التي تبین البیانات الرئیسة لآللة      
وللمسننات والخوابیرو مواصفاتھا و الرسومات التي توضح القطع التبدیلیة و االھترائیة و مواصفاتھا واالھتراءات المسموحة في 

 بروفیالت األسنان . 
 -الفك والتركیب  والتجریب:8

a.  خالل خمسة عشر یوما من دخول علب السرعة مستودعات  الشركة یلتزم المتعھد البدء بفك علب السرعة القدیمة وتركیب علب
 .السرعة الجدیدة

b.  یلتزم المتعھد بمعایرة و سنترة المحاور المتعاشقة وفقاَ ألحدث التكنولوجیا المستخدمة في ھذا المجال( أجھزة المعایرة باللیزر) و
/ ساعة عمل من التشغیل الطبیعي كما یلتزم باستخدام أجھزة التسخین التحریضي لتركیب قارنات 100إعادة ضبط المعایرة بعد /

 الربط .
c.  یلتزم العارض بتحدید البرنامج الزمني إلجراء تجارب التشغیل التجریبي بدون حمل و تحت الحمل لعلبة السرعة على أن یتم ذلك

 . الخبیر المعتمد من قبلھتحت إشراف
d.  إجراءات و طرق االختبار و مدة االختبارات  و التسلیم  مع بیان األجھزة الالزمة أن یحدد في عرضھ الفنيیلتزم العارض 

  لالختبار و تقدیمھا النجاز األعمال المطلوبة.
e.  ونجاحھا یتم استالمھا استالماً مؤقتاً تجارب التشغیل التجریبي بدون حمل وتحت الحمل لعلبة السرعةبعد انتھاء المتعھد من إجراء 

 وتبدأ بعدھا فترة الضمان الملزمة وھي عام میالدي واحد.
بتحدید قیمة كامل التجھیزات المقدمة و تحدید أجور فك التجھیزات القدیمة و تركیب التجھیزات الجدیدة بشكل مفصل  یلتزم العارض -التسعیر:9

 . في عرضھ الماليوالكلفة اإلجمالیة
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 . : یلتزم العارض بتحدید المدة الزمنیة الالزمة لتورید التجھیزات و مدة الفك و التركیب في عرضھ المالي-مدة التورید10

 
 -بلد المنشأ 11

یلتزم العارض أن یحدد في عرضھ الفني  بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة و علیھ تقدیم شھادة منشأ بالتجھیزات مصدقة اصوالً عند 
التسلیم . 

 
 خدمات ما بعد البیع :-12

یجب على العارض أن یبین في عرضھ و بالتفصیل خدمات ما بعد البیع التي یوفرھا، و ما إذا كانت لدیھ مراكز للخدمة  و الصیانة  
 وتوفیر قطع التبدیل و االھتراء في سوریة أو بلدان الجوار.

 -االلتزام بمتطلبات دفتر الشروط :13 
a - یلتزم العارض باإلجابة على كافة البنود المذكورة في دفتر الشروط. 

-b إن عدم اإلجابة على النقاط السابقة یمكن أن یعتبر سببا كافیاً الستبعاد العارض من القبول الفني لعرضھ، و في مثل ھذه الحالة
. یكون قرار اللجنة الفنیة الدارسة قطعیاً 

التزامات شركة اسمنت طرطوس: 
 تنفیذ كافة األعمال اإلنشائیة الالزمة لتركیب علب السرعة وذلك وفق المخططات المقدمة من قبل المتعھد وتحت إشرافھ. -۱
  تحكم )– أجھزة –تنفیذ جمیع أعمال القیادة الكھربائیة والتحكمیة ( استطاعة  -۲
 تقدیم معدات الرفع والنقل. -۳
 تقدیم الشحنة األولیة من الزیوت والشحوم. -٤
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