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زض ًؿبتت ببِ اضؾباي نيكبٌْاز فٌبي       اعالم قسُآيس زض هست ظهاى  اذلي كِ زض ايي ظهيٌِ فعاليت زاضًس زعَت بِ عول هيّاي ز اظ كليِ قطكت -2

 اقبسام   mdkala@sorc.ir & sh.mdkala@gmail.com ( ٍ يبا ايويبل ّباي   335-74651273اظ ططيق زٍضًگاض )ٍ قالب ًاهِ ضؾوي

 .ًوايٌس

 Maximum Service Temperature 1300ºCاؾاؼ اؾتاًساضز هطبَط بِ جطم ًؿَظ ؾتك نايِ آلَهيٌا ببا  بطاضايِ نيكٌْازات فٌي هي بايؿت  -3

 باقس.

تحوبل زهبايي ٍ ؾبايط ذبَال       قاهل آًاليع قيويايي، ASTM C401 / ASTM C27اضايِ گَاّيٌاهِ كٌتطي كيفي هحصَي بطاؾاؼ اؾتاًساضز  -4

 باقس. اضز اظ هطاكع ثالث هعتتط اظ جولِ هطكع نػٍّف هتالَغي ضاظي ٍ ّوچٌيي  بايؿتي گاضاًتي هعتتط كاضكطز  هحصَي العاهي هيهطابق با اؾتاًس

 قطكتْا هي بايؿت جْت اضؾاي ؾابقِ فطٍـ هحصَي هكابِ بِ ؾايط قطكتْاي ًفتي ٍ نااليكي اقسام ًوايٌس. -5

 ّفتِ نؽ اظ اًتكاض آگْي هي باقس. زٍهْلت اضؾاي نيكٌْازات حساكثط بِ هست  -6

 باقس. اظ تاضيد صسٍض زاضاي اعتتاضضٍظ  63هيتايؿت نيكٌْاز هالي اضايِ قسُ  -7

 هحل تحَيل كاال قطكت نااليف ًفت قيطاظ هي باقس.  ظهاى تحَيل كاال قيس گطزز. -8

 هاضكيٌگ ٍ بؿتِ بٌسي هطابق اؾتاًساضز ٍ هتٌاؾب با كاال صَضت نصيطز. -9

زض هحل قطكت نااليف ًفت ٍ اطالعات تاييس قسُ اٍليِ ٍ ابقت با اؾتاًساضزّاي اعالم قسُ تاييس ًْايي نؽ اظ زضيافت كاال، تؿت ٍ باظضؾي هط -01

 گطزز.  قيطاظ اًجام هي

بط اؾاؼ هياًگيي ًطخ ذطيس ٍ قطايط ٍ ًحَُ نطزاذت قطكت نااليف ًفت قيطاظ زض صَضت اضايِ نيكٌْاز هالي اضظي بِ صَضت ضيالي ٍ  -00

سيْي اؾت زض غيط ايٌصَضت نيكٌْاز . بكاضي قتل اظ ضٍظ نطزاذت هي باقس ضٍظ 7فطٍـ اضظ ًيوا )حَالِ( ؾاهاًِ ؾٌا باًك هطكعي ايطاى زض 

 تلقي گطزيسُ ٍ قابل بطضؾي ًرَاٌّس بَز. هكطٍط اضؾاي قسُ

 باقس. كليِ هَاضز زضذَاؾتي شكط قسُ زض ايي ًاهِ ٍ ضواين هطبَطِ تا ظهاى تؿَيِ ًْايي هعتتط ٍ الظم االجطا هي -02

 .فطهاييسحاصل  تواؼ )شيل آگْي(يا با قواضُ كاضقٌاؼ هطبَطِ گفتِ قسُ ٍ ّاي ايويلاظ ططيق اطالعات بيكتط كؿب جْت 
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