
:نام ماده :شماره کارت 

:واحد :شماره مواد 

:سایر توضیحات 

بازرسی در ورود به شرکتبازرسی در مبدا حملبازرسی قبل قرارداد

.  ، جهان فوالد سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشتTest Planدرصورت عدم موفقیت در 

.به دور از رطوبت نگهداری شود و حداکثر زمان نگهداری یک سال می باشد: شرایط نگهداری

.هریک کامیون، یک محموله می باشد: تعریف محموله

 تنی دارای مشخصات، حاوی شماره سفارش، تاریخ تولید و حمل کاال و نام فروشنده ، حمل با کامیون1 کیلوگرمی در پالت های 25ارسال بصورت  کیسه های : شرایط بسته بندی

دفتر فنی تولید واحد انبار واحد خرید واحد کنترل کیفیت

بازرسی در انبار شرکت

کارخانه مورد بازدید قرار خواهد 

گرفت
بازرسی شوددر صورت نیاز انجام می شود

:شرایط خارج از قرارداد 

شرایط جریمهآنالیز شیمیایی

78<Al2O3>79

Chimical Analysis

Alumina Silica Iron Oxide Calcia

Quality Control

SiO2 %Al2O3 %

<2<212 _1379 - 82

CaO %Fe2O3 %

--

-0.3

--80

:دمای رسویس 

Typical Physical properties: 

Prefired to (C°) Permanent Linear Change (%) 
Cold Modulus of Rupture 

(N/mm²) 

Cold Crushing Strength 

(N/mm²) 
Bulk Density (kg/m³) 

110 2800 60 -- --

27501200

80--1400 --

:نوع نسوز 

Maximum Grain Size :

Typical Water  Required:

Service Temprature :

Refractory Type :

:حداکثر اندازه دانه 

الیه ایمنی پاتیل

1680 °C

6 - 7 %

میلیمتر 6

% 7 - 6:آب معمویل مورد نیاز 

6 mm

Ladle Safety Lining

1680 °C

Material Name :

Unit :

Alumina Cast A80

QC

کارت استاندارد مواد اولیه

Materials Standard Card

Materials Number :

Card Number : جرم آلومیناییA80

ل کیفیت کنثر

1399/02/2701

.درصد از قیمت محموله کسر می گردد (%2) ، دو Al2O3به ازای هر یک درصد کاهش 

77<Al2O3>78 به ازای هر یک درصد کاهشAl2O3 درصد از قیمت محموله کسر می گردد (%5) ، پنج.

2<Fe2O3>3 به ازای هر یک درصد افزایشFe2O3 درصد از قیمت محموله کسر می گردد (%5) ، پنج.

2<CaO>3 به ازای هر یک درصد افزایشCaO درصد از قیمت محموله کسر می گردد (%5)، پنج.

:شماره بازنگری  :تاریخ صدور 


