
 

 

CARD NUMBER 

(شماره کارت: 2  
MATERIAL NUMBER 

(شماره مواد:1  

 

MATERIAL STANDARD 
CARD 

 کارت استاندارد مواد اولیه

UNIT  
(واحد:4  

 کنترل کیفیت 

MATERIAL NAME  

(نام ماده3  

 %75 فروسیلیس

 

:فیزیکی(مشخصات 5  

 

  دانه بندی استحکام مشخصات

 مقداراستاندارد
 

10-60mm90% <20mm, (60-80)mm<10% 
>80mm 

 قبول قابل غیر

 

 (مشخصات شیمیایی6
Ca Al P S C Si نام عنصر 

0.1% 1% 0.2% 0.05% 0.3% 70-80% درصد استاندارد 
 

ASTM 
E1621 ASTM E1621 

 
ASTM E1621 

 

 
ASTM E1621 

 
 

 
ASTM E1621 

 
ASTM E1621 روش تست استاندارد 

 
حاوی شماره سفارش، تاریخ تولید   ،دارای برچسب مقاوم در برابر رطوبت و نور آفتابای یا بیگ بگ  بندی: ارسال بصورت فله  (شرایط بسته7

 حمل با کامیون   و حمل کاال و نام فروشنده،

 و حداکثر زمان نگهداری یک سال می باشد.   امکان نگهداری در فضای آزاد وجود دارد  (شرایط نگهداری:8

 هریک کامیون ، یک محموله می باشد.   (تعریف محموله:9

 (شرایط بازرسی کیفی: 10

 بازرسی در انبار شرکت  بازرسی در ورود به شرکت  بازرسی در مبدا حمل  بازرسی قبل قرارداد 
درصورت نیاز کارخانه تولید کننده  

 مورد بازدید قرارخواهد گرفت 
درصورت نیاز بازرسی انجام  

 خواهد شد
نمونه برداری جهت آزمایشگاه  

 انجام می شود

 

 

 (شرایط خارج از آنالیز 11

 شرایط جریمه آنالیز شیمیایی

68>Si ≤70  کسر خلوص %1به ازای هر Si   ،%5 .از قیمت محموله کسر میگردد 

66>Si ≤68  کسر خلوص  %1به ازای هرSi   ، ،10% .از قیمت محموله کسر می گردد 

66>64 ≤Si  به ازای کسر خلوصSi   ،50% .از محموله کسر می گردد 

64>Si ).غیرقابل قبول )جهان فوالد سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت 

1>Al ≤1.2  افزایش  %1به ازای هرAl  ،%5 .از قیمت محموله کسر میگردد 

Al  >1.2 ).غیرقابل قبول )جهان فوالد سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت 

 

 (تاریخ صدور: 12

03 /02 /1399 

 

(شماره  13

 4بازنگری:

کنترل  واحد  (14

 کیفیت
 (واحد انبار 16 خرید (واحد 15

(دفترفنی  17

 تولید

سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت و پرداخت قیمت محموله  فوالدجهان   Test Planدرصورت عدم موفقیت در توضیحات:

 نخواهد داشت.


