
:نام ماده :شماره کارت 

:واحد :شماره مواد 

:سایر توضیحات 

ایط بسته بندی  کیلوگریم  دارای مشخصات، حاوی شماره سفارش، تاری    خ تولید و حمل کاال و نام فروشنده ، حمل با کامیون1000ارسال بصورت  کیسه های : شر

ایط نگهداری .به دور از رطوبت نگهداری شود و حداکثر 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 سثر

1399/10/1202

ل کیفیت:شماره بازنگری :تاری    خ صدور  دفثر فنی تولیدواحد انبارواحد خریدواحد کنثر

:گاراننر محصول 

ایط گاراننر  ی کننده در هنگام استعالم خرید ، ارائه گرددجرم تعمثر شدشر . توسط سازنده و یا تامیر

ایط خارج از قرارداد  :شر

ی شیمیایی ایط جریمهآنالثر شر

93<MgO>95 به ازای هر یک درصد کاهشMgO درصد از قیمت محموله کرس یم گردد ( %5) ، پنج.

MgO<93
 که مقدار 

ر
جان هیچ گونه تعهدی در قبال 93 زیر MgOدر صوری کت مجتمع جهان فوالد سثر ی غثر قابل قبول بوده و شر  درصد باشد ، آنالثر

.برگشت و پرداخت قیمت محموله نخواهد داشت

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

95.001.501.002.900.30

Quality Control

MagnesiaCalciaIron OxideSilicaAlumina

MgO %CaO %Fe2O3 %SiO2 %Al2O3 %

----------

Chimical Analysis

----------

----------

: Raw Material:مواد خام 

Typical Physical properties: 

Permanent Linear Change (%) 
Cold Modulus of Rupture 

(N/mm²) 

Cold Crushing Strength 

(N/mm²) 
Bulk Density (kg/m³) Prefired to (C°) 

:Typical Water  Required----:آب معمویل مورد نیاز 

: mmMaximum Grain Size 6 - 0میلیمثر 6 - 0:حداکثر اندازه دانه 

: RammingRefractory Typeمناسب برای کوبیدن:نوع نسوز 

: C1750 °CService Temprature° 1750:دمای شویس 

Materials Number :ل کیفیت : QCUnitکنثر

کارت استاندارد مواد اولیه

Materials Standard Card

Card Number :جرم تعمثر تعمثر شدCold Ramming MassMaterial Name :


