
:نام ماده :شماره کارت 

:واحد :شماره مواد 

:سایر توضیحات 

ایط بسته بندی ی از ورود رطوبت1000ارسال بصورت  کیسه های : شر ریم دارای پالستیک محافظ جهت جلوگیر ،  (پالستیک محافظ یا روی بیگ بگ باشد و یا از داخل به بیگ بگ دوخته شده باشد) کیلوگ

دارای برگ مشخصات، حاوی شماره سفارش، تاری    خ تولید و حمل کاال و نام فروشنده ، حمل با کامیون

ایط نگهداری .به دور از رطوبت نگهداری شود و حداکیر زمان نگهداری یک سال یم باشد: شر

.هریک کامیون، یک محموله یم باشد: تعریف محموله

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

: mmGrain Size 8 - 3میلیمیر 8 - 3:اندازه دانه 

1399/10/1202

ل کیفیت:شماره بازنگری :تاری    خ صدور  دفیر فنی تولیدواحد انبارواحد خریدواحد کنیر

Quality Control

کتبازریس در مبدا حملبازریس قبل قرارداد کتبازریس در ورود به شر بازریس در انبار شر

کارخانه مورد بازدید قرار خواهد 

گرفت
بازریس شوددر صورت نیاز انجام یم شود

ایط خارج از قرارداد  :شر

ی شیمیایی ایط جریمهآنالیر شر

LOI
 که مقدار 

ر
جان هیچ گونه تعهدی در قبال 1.8 بیشیر از LOIدر صوری کت مجتمع جهان فوالد سیر ی غیر قابل قبول بوده و شر  درصد باشد ، آنالیر

.برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت

LOI %Al , Cr , Ca , Mn , Oxides %Fe2O3 %SiO2 %MgO %

0.7 - 1.8< 2.57 - 9.538 - 4145 - 51

Chimical Analysis

Loss Of IgnitionOtherIron OxideSilicaMagnesia

: 9pH <9 <:پ هاش 

: 6.5 - 7.06.5 - 7.0Hardness (Mohr) :(Mohr)سخنر 

: Relative Humidty% 0.5 >0.5 >:رطوبت نسنی 

: C1450 °CInitial Sintering° 1450:زینیر اولیه 

یب شکست  : 1.69Index Of Refraction - 1.691.63 - 1.63:ضی

یک:نوع نسوز  : EBT Taphole Filling Sand - EAFRefractory Typeماسه مجرای تخلیه کوره قوس الکیر

: C1760 °CMelting Temprature° 1760:دمای ذوب 

:گاراننر محصول 

ایط گاراننر  ی کننده در هنگام استعالم خرید ، ارائه گرددماسه مجرای تخلیه کورهشر . توسط سازنده و یا تامیر

Unit :

کارت استاندارد مواد اولیه

Materials Standard Card

Card Number :ماسه مجرای تخلیهTaphole Filling SandMaterial Name :

Materials Number :ل کیفیت QCکنیر


