
 

 

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 ماده 3  

)متالورژی(  دانه بندیکک   
 

: فیزیکی(مشخصات 5  

 

 چگالی  دانه بندی  استحکام مکانیکی  مشخصات 

 60mm   <5% <20mm <5% ((20-60)mm>90 % ton/m3<  مقداراستاندارد 

  ASTM D388 ASTM D388 ASTM D388  روش تست استاندارد 

 

 (مشخصات شیمیایی 6
C S Ash Moisture Volatile P  نام عنصر 

 درصد استاندارد  1%> 1.5%> 2%> 15%> 1%> 83%<

 
ASTM D 3172 

 
ASTM E1019 

 
ASTM D3174 

 

 
ASTM D3173/ISO 687 

 
ASTM D3175/ISO 562 

 
ASTM E1621 

 روش تست استاندارد 

 
 *این استاندارد جزء شرایط الزم کیفی ماده بوده و فروشنده باید عملکرد کیفی ماده را در مراحل مصرف تضمین کند.

 (شرایط حمل:به صورت فله حمل با کامیون و کمپرسی 7

 امکان نگهداری در فضای آزاد و امکان نگهداری بلند مدت وجود دارد.   (شرایط نگهداری:8

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

 (شرایط بازرسی کیفی: 10

 بازرسی در انبار شرکت  بازرسی در ورود به شرکت  بازرسی در مبدا حمل  بازرسی قبل قرارداد 

درصورت نیاز کارخانه مورد  

 قرار خواهد گرفت بازدید 
 درصورت نیاز انجام خواهد شد 

نمونه برداری جهت ارسال به  

 آزمایشگاه انجام خواهد شد 

 

 

 (شرایط خارج از آنالیز 11

 شرایط جریمه آنالیز شیمیایی
80 ≤C<83  کسر خلوص  %1به ازای هرC    ، 10%  .ازقیمت محموله کسر میگردد 

C<80  و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت.(  سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت غیرقابل قبول )جهان فوالد 

1<S≤1.5  افزایش  %0.1به ازای هرS   ،5%  .از قیمت محموله کسر می گردد 

1.5<S  ).غیرقابل قبول )جهان فوالد سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت 

Moisture 3%< محموله نخواهد داشت.(  مت یدر قبال برگشت و پرداخت ق  یگونه تعهد چ یه  رجان یقبول )جهان فوالد س  رقابلیغ 

 دانه بندی 
درصد شود غیرقابل قبول است)جهان فوالد سیرجان هیچ گونه تعهدی در قبال    10 مجموعا بیشتراز  ,  60mm      <10mm<که دانه بندی درصورتی 

 برگشت و پرداخت محموله نخواهد داشت.( 

 

 (تاریخ صدور: 12

1399/11/14 

ه  ر(شما 13

 5بازنگری:

واحد کنترل  (14

 کیفیت
 (واحد انبار 16 خرید (واحد 15

(دفترفنی  17

 تولید

جریمه بیشتری است در نظر گرفته می  چنانچه در هردو مورد آنالیز کربن و گوگرد انحراف وجود داشته باشد موردی که شامل توضیحات:

 شود.


