
مواد شیمیایی

 و متالورژی

کمیته بومی سازی فوالد خراسان

:گروه  بومی سازی 



صفحهشرح فارسیکد کاال

گروه بومی سازی روانکارها
فهرست  اقالم

HFC 461روغن 1100301524

HFDU 462روغن 1100301528

HFDU 683روغن 1100301537

SHELL OMALA S4 WE 3204روغن 1100316829

SHELL OMALA S4 WE 6805روغن 1100316855

6روغن مبرد1100320320

7روغن مبرد1100321018

8روغن مبرد1100321020

SHELL TURBO T329روغن 1100321023

10روغن مخصوص1100360013

OGF2G11گریس 1100373001

K2R12گریس 1100375041

K3K-3013گریس 1100376020

14گریس مخصوص1100376068

K1R15گریس 1100376088

GA 80016گریس 1100376090

GA 250017گریس 1100376091

KHC2S18گریس 1100376097

19گریس مخصوص1100380016



صفحهشرح فارسیکد کاال

گروه بومی سازی نسوز
فهرست  اقالم

1ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه زینک فسفات1102110007

2ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه  فسفات1102110025

RO3آنتی اسکاالنت 1102110027

4ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه نیتریت1102110041

5آجرهای منیزیتی دیواره و کف پاتیل در چهار سایز1250100031

6آجرهای دولومیتی دیواره و کف پاتیل در چهار سایز1250100042

7پروس پالک دمش از کف پاتیل1250100057

8ول بلوک استکانی پاتیل1250120008

LV 1809پلیت نسوز صفحه ثابت و متحرک دریچه کشویی پاتیل مدل 1250120016

CS-S210پلیت نسوز صفحه ثابت و متحرک دریچه کشویی پاتیل مدل 1250120017

LV18011استکانی داخل پاتیل مدل 1250510101

CS-S212استکانی داخلی پاتیل مدل 1250510104

EAF13کوره (تعمیر سرد )خاک کف 1250900104

EAF14جرم منیزیتی تعمیر گرم کوره 1250900105

9215جرم منیزیتی 1250900106

16مالت سبز آماده1250900109

17پودر کانال دریچه کشوی پاتیل1250900142

18مالت سفید1250900152

9319جرم منیزیت کروم 1250900153

8520جرم آلومینایی ماله کشی 1250900154

21قیف تاندیش1251550529

22 میلی متر15.5سایز  - استکانی تاندیش 1251550536

23 میلی متر16سایز - استکانی تاندیش 1251550543

24 میلی متر16.5سایز  - استکانی تاندیش 1251550545

EAF25 کوره 40/0آجر منیزیتی 1254300059

26آجر الیه ایمنی کوره1254300064



صفحهشرح فارسیکد کاال

گروه بومی سازی نسوز
فهرست  اقالم

P727آجر منیزیتی 1254300074

EBT28رینگ بزرگ 1254310018

EBT29رینگ کوچک 1254310019

EBT30بلوک 1254310020

EAF31 کوره 40/8آجر منیزیتی 1254320010

EAF32 کوره 40/40آجر منیزیتی 1254320011

EAF33 کوره 40/80آجر منیزیتی 1254320012

34 سایز4در  (به جز ناحیه کلوخه شکن)آجر الیه کاری کوره احیا 1255100010

35 سایز4آجر باستل پورت کوره احیا در 1255100014

36آجر الیه کاری کوره احیا در ناحیه کلوخه شکن در یازده سایز1255100018

37آجر الیه عایق کوره احیا در شش سایز1255100024

38آجر الیه عایق کوره احیا در سه سایز1255100030

39 در سه سایز1260فایبر سرامیک 1258000029

40 در سه سایز1400فایبر سرامیک 1258000044



صفحهشرح فارسیکد کاال

گروه بومی سازی مواد اولیه
فهرست  اقالم

1نیپل گرافیتی اتصال الکترود کوره1070390015

LF2جهت کوره 400الکترود گرافیتی 1250770001

3 میلی متر2700طول  - EAFجهت کوره 600الکترود گرافیتی1254510001

4فرو سیلیکو منگنز با کربن متوسط6011700001

5فرو سیلیکو منگنز با کربن باال6011700003

6فرومنگنز6011750010

7(کک نفتی کلسینه شده) میلیمتر 3 الی 1کک تزریقی 6020140011



  KSC CODE : 1100301524

HFC 46روغن 

HFC 46 - DANIELI STANDARD 0.000.001

گروه بومی سازی روانکارها

هیدرولیک فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

TOTAL:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

1:صفحه 



  KSC CODE : 1100301528

HFDU 46روغن 

HFDU 46 - DANIELI STANDARD 0.000.001

گروه بومی سازی روانکارها

هیدرولیک فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

QUAKER:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

2:صفحه 



  KSC CODE : 1100301537

HFDU 68روغن 

HFDU 68 - DANIELI STANDARD 0.000.001

گروه بومی سازی روانکارها

هیدرولیک فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

QUAKER:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

3:صفحه 



  KSC CODE : 1100316829

SHELL OMALA S4 WE 320روغن 

OIL - SHELL OMALA S4 WE 320 - "SHELL"

گروه بومی سازی روانکارها

گیربکس های واحد احیاء  گندله سازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SHELL:سازنده اولیه 

گندله سازی ، احیا مستقیم:واحد 

4:صفحه 



  KSC CODE : 1100316855

SHELL OMALA S4 WE 680روغن 

OIL - SHELL OMALA S4 WE 680 - "SHELL"

گروه بومی سازی روانکارها

گیربکس بال میل واحد گندله سازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SHELL:سازنده اولیه 

گندله سازی:واحد 

5:صفحه 



  KSC CODE : 1100320320

روغن مبرد

REFRIGERATION OIL 32 - MOBIL EAL ARCTIC 32 - 4LIT - 
"MOBIL"

گروه بومی سازی روانکارها

سیستم های مبرد:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

MOBIL:سازنده اولیه 

hvac:واحد 

6:صفحه 



  KSC CODE : 1100321018

روغن مبرد

REFRIGERATION OIL - COOLMAX POE 170 - "COOLMAX"

گروه بومی سازی روانکارها

سیستم های مبرد:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

COOLMAX:سازنده اولیه 

hvac:واحد 

7:صفحه 



  KSC CODE : 1100321020

روغن مبرد

REFRIGERATION OIL - SUNISO 4GS - 4LIT - "SUNISO"

گروه بومی سازی روانکارها

سیستم های مبرد:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SUNISO:سازنده اولیه 

hvac:واحد 

8:صفحه 



  KSC CODE : 1100321023

SHELL TURBO T32روغن 

AIR COMPRESSOR - TURBO T32 - ISO VG32 - ''SHELL''

گروه بومی سازی روانکارها

کمپرسور اکسیژن:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SHELL:سازنده اولیه 

گازرسانی:واحد 

9:صفحه 



  KSC CODE : 1100360013

روغن مخصوص

SPECIAL OIL - FOMBLIN LOX 120 - "SOLVAY SOLEXIS"

گروه بومی سازی روانکارها

کمپرسور اکسیژن:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SOLVAY SOLEXIS:سازنده اولیه 

گازرسانی:واحد 

10:صفحه 



  KSC CODE : 1100373001

OGF2Gگریس 

GREASE OGF2G - SHELL MALLEUS OGH - "SHELL"

گروه بومی سازی روانکارها

چرخ زنجیر و چرخ دنده روباز:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SHELL:سازنده اولیه 

احیا مستقیم ، فوالدسازی ، نورد:واحد 

11:صفحه 



  KSC CODE : 1100375041

K2Rگریس 

GREASE K2R - DANIELI STANDARD 0.000.001

گروه بومی سازی روانکارها

موتورهای الکتریکی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SHELL:سازنده اولیه 

برقرسانی:واحد 

12:صفحه 



  KSC CODE : 1100376020

K3K-30گریس 

GREASE K3K-30 - SKF LGMT3 - 1KG - "SKF"

گروه بومی سازی روانکارها

موتورهای الکتریکی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SKF:سازنده اولیه 

نورد:واحد 

13:صفحه 



  KSC CODE : 1100376068

گریس مخصوص

SPECIAL GREASE - SKF LGHP2 - "SKF"

گروه بومی سازی روانکارها

موتورهای الکتریکی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

SKF:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

14:صفحه 



  KSC CODE : 1100376088

K1Rگریس 

GREASE K1R - MOBIL GREASE XHP 461 - "MOBIL"

گروه بومی سازی روانکارها

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

MOBIL:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

15:صفحه 



  KSC CODE : 1100376090

GA 800گریس 

GREASE BERULIT GA 800 - "BECHEM"

گروه بومی سازی روانکارها

تجهیزات واحد گندله سازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

BECHEM:سازنده اولیه 

گندله سازی:واحد 

16:صفحه 



  KSC CODE : 1100376091

GA 2500گریس 

GREASE BERULIT GA 2500 - "BECHEM"

گروه بومی سازی روانکارها

تجهیزات واحد گندله سازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

BECHEM:سازنده اولیه 

گندله سازی:واحد 

17:صفحه 



  KSC CODE : 1100376097

KHC2Sگریس 

GREASE KHC2S - DANIELI STANDARD 0.000.001

گروه بومی سازی روانکارها

تجهیزات واحد فوالدسازی و نورد:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

CONDAT:سازنده اولیه 

فوالدسازی ، نورد:واحد 

18:صفحه 



  KSC CODE : 1100380016

گریس مخصوص

SPECIAL GREASE - POLYMER 400 - "THECNOLUB"

گروه بومی سازی روانکارها

البیرنت استند واحد نورد:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

THECNOLUB:سازنده اولیه 

نورد:واحد 

19:صفحه 



  KSC CODE : 1102110007

ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه زینک فسفات

Anti-fouling and anti-corrosion -Zinc_Phosphate based

گروه بومی سازی نسوز

سیکل نیمه باز- احیا و نورد و اکسیژن - گندله سازی - آبرسانی فوالدسازی :محل مصرف 

:نحوه تامین 

Nalco:سازنده اولیه 

:واحد 

1:صفحه 



  KSC CODE : 1102110025

ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه  فسفات

Anti-fouling and anti-corrosion -Phosphate based

گروه بومی سازی نسوز

سیکل باز- آبرسانی فوالدسازی و احیا  و گندله سازی :محل مصرف 

:نحوه تامین 

Nalco:سازنده اولیه 

:واحد 

2:صفحه 



  KSC CODE : 1102110027

ROآنتی اسکاالنت 

Anti-Scallant RO

گروه بومی سازی نسوز

ROسیکل - آبرسانی فوالدسازی و احیا :محل مصرف 

:نحوه تامین 

Nalco:سازنده اولیه 

:واحد 

3:صفحه 



  KSC CODE : 1102110041

ماده ضد رسوب و ضد خوردگی پایه نیتریت

Anti-fouling and anti-corrosion - nitrit based

گروه بومی سازی نسوز

سیکلهای بسته- آبرسانی فوالدسازی :محل مصرف 

:نحوه تامین 

Nalco:سازنده اولیه 

:واحد 

4:صفحه 



  KSC CODE : 1250100031

آجرهای منیزیتی دیواره و کف پاتیل در چهار سایز

Ladle Magnesite Carbon Brick 

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

5:صفحه 



  KSC CODE : 1250100042

آجرهای دولومیتی دیواره و کف پاتیل در چهار سایز

Ladle Dolomite Brick

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

آذر نسوز:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

6:صفحه 



  KSC CODE : 1250100057

پروس پالک دمش از کف پاتیل

Ladle Gas Purging Plug System - Purge Block Set

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

7:صفحه 



  KSC CODE : 1250120008

ول بلوک استکانی پاتیل

Ladle WellBlock

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

8:صفحه 



  KSC CODE : 1250120016

LV 180پلیت نسوز صفحه ثابت و متحرک دریچه کشویی پاتیل مدل 

LADLE SLIDE GATE REFRACTORY - TYPE: LV 180

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

Vesevius:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

9:صفحه 



  KSC CODE : 1250120017

CS-S2پلیت نسوز صفحه ثابت و متحرک دریچه کشویی پاتیل مدل 

LADLE SLIDE GATE REFRACTORY - TYPE: CS-S2

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

10:صفحه 



  KSC CODE : 1250510101

LV180استکانی داخل پاتیل مدل 

Ladle Inner Nozzle_ LV180

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

Vesevius:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

11:صفحه 



  KSC CODE : 1250510104

CS-S2استکانی داخلی پاتیل مدل 

Ladle Inner Nozzle_ CSS2

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

12:صفحه 



  KSC CODE : 1250900104

EAFکوره (تعمیر سرد )خاک کف 

EAF Cold ramming Mass

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

13:صفحه 



  KSC CODE : 1250900105

EAFجرم منیزیتی تعمیر گرم کوره 

EAF Hot Repair Mass

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

14:صفحه 



  KSC CODE : 1250900106

92جرم منیزیتی 

Magnesite Filling Mix

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

15:صفحه 



  KSC CODE : 1250900109

مالت سبز آماده

Alumina Chromite Mortar

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

16:صفحه 



  KSC CODE : 1250900142

پودر کانال دریچه کشوی پاتیل

LADLE WELLFILLER

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

17:صفحه 



  KSC CODE : 1250900152

مالت سفید

High Alumina Mortar

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

18:صفحه 



  KSC CODE : 1250900153

93جرم منیزیت کروم 

MAGNESITE CHROME CASTABLE - Phosphate Bond

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

19:صفحه 



  KSC CODE : 1250900154

85جرم آلومینایی ماله کشی 

HIGH ALUMINA CASTABLE

گروه بومی سازی نسوز

پاتیل فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

20:صفحه 



  KSC CODE : 1251550529

قیف تاندیش

گروه بومی سازی نسوز

تاندیش فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

21:صفحه 



  KSC CODE : 1251550536

 میلی متر15.5سایز  - استکانی تاندیش 

NOZZLE WELL BLOCK SET - SIZE : 17mm

گروه بومی سازی نسوز

تاندیش فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

22:صفحه 



  KSC CODE : 1251550543

 میلی متر16سایز - استکانی تاندیش 

NOZZLE WELL BLOCK SET - SIZE : 17mm

گروه بومی سازی نسوز

تاندیش فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

23:صفحه 



  KSC CODE : 1251550545

 میلی متر16.5سایز  - استکانی تاندیش 

NOZZLE WELL BLOCK SET - SIZE : 17mm

گروه بومی سازی نسوز

تاندیش فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

24:صفحه 



  KSC CODE : 1254300059

EAF کوره 40/0آجر منیزیتی 

Magnesite Carbon Brick 40/0

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

25:صفحه 



  KSC CODE : 1254300064

آجر الیه ایمنی کوره

Magnesite Brick - EAF Safety Layer

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

26:صفحه 



  KSC CODE : 1254300074

P7آجر منیزیتی 

Magnesite Carbon Brick (500*375*100)

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

27:صفحه 



  KSC CODE : 1254310018

EBTرینگ بزرگ 

Tap Hole End Ring - EBT Series

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

28:صفحه 



  KSC CODE : 1254310019

EBTرینگ کوچک 

Tap Hole Ring - EBT Series

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

29:صفحه 



  KSC CODE : 1254310020

EBTبلوک 

Tap Hole Surronding Block - EBT Series

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

30:صفحه 



  KSC CODE : 1254320010

EAF کوره 40/8آجر منیزیتی 

Magnesite Carbon Brick 40/8

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

31:صفحه 



  KSC CODE : 1254320011

EAF کوره 40/40آجر منیزیتی 

Magnesite Carbon Brick 40/40

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

32:صفحه 



  KSC CODE : 1254320012

EAF کوره 40/80آجر منیزیتی 

Magnesite Carbon Brick 40/80

گروه بومی سازی نسوز

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

33:صفحه 



  KSC CODE : 1255100010

 سایز4در  (به جز ناحیه کلوخه شکن)آجر الیه کاری کوره احیا 

SUPER DUTY BLAST FURNACE QUALITY FIREBRICK

گروه بومی سازی نسوز

کوره احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

34:صفحه 



  KSC CODE : 1255100014

 سایز4آجر باستل پورت کوره احیا در 

HIGH ALUMINA FIREBRICK - BUSTLE PORT BLOCK

گروه بومی سازی نسوز

کوره احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

35:صفحه 



  KSC CODE : 1255100018

آجر الیه کاری کوره احیا در ناحیه کلوخه شکن در یازده سایز

BURNED PHOSPHATE BONDED HIGH ALUMINA FIREBRICK

گروه بومی سازی نسوز

کوره احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

36:صفحه 



  KSC CODE : 1255100024

آجر الیه عایق کوره احیا در شش سایز

2300 INSULATING FIREBRICKE ( LOW IRON ) 

گروه بومی سازی نسوز

کوره احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

37:صفحه 



  KSC CODE : 1255100030

آجر الیه عایق کوره احیا در سه سایز

2800 INSULATING FIREBRICKE ( LOW IRON )

گروه بومی سازی نسوز

کوره احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت ، نقشه:نحوه تامین 

RHI:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

38:صفحه 



  KSC CODE : 1258000029

 در سه سایز1260فایبر سرامیک 

2300 CERAMIC FIBER BLANKET -  1280 kg/m3 - 
CONTINUOUS USE LIMIT :1260 'C - MELTING POINT : 1760 
'C 

گروه بومی سازی نسوز

ریفورمر احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

39:صفحه 



  KSC CODE : 1258000044

 در سه سایز1400فایبر سرامیک 

CERAMIC FIBER BLANKET  - DENSITY 0.128 g/cm3 - 
SERVICE TEMP :1400 °C

گروه بومی سازی نسوز

ریفورمر احیا:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

احیا مستقیم:واحد 

40:صفحه 



  KSC CODE : 1070390015

نیپل گرافیتی اتصال الکترود کوره

گروه بومی سازی مواد اولیه

EAFالکترودهای کوره :محل مصرف 

نقشه:نحوه تامین 

KFCC:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

1:صفحه 



  KSC CODE : 1250770001

LFجهت کوره 400الکترود گرافیتی 

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

2:صفحه 



  KSC CODE : 1254510001

 میلی متر2700طول  - EAFجهت کوره 600الکترود گرافیتی

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

3:صفحه 



  KSC CODE : 6011700001

فرو سیلیکو منگنز با کربن متوسط

FeSiMn - Si:19~25% - Mn: 55~60% - C:MAX 0.7% -  MESH 
10~50MM

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

4:صفحه 



  KSC CODE : 6011700003

فرو سیلیکو منگنز با کربن باال

FeSiMn - Si:16~19% - Mn: 65~70% - C:2~2.5% -  MESH 
10~50MM

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

5:صفحه 



  KSC CODE : 6011750010

فرومنگنز

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

6:صفحه 



  KSC CODE : 6020140011

(کک نفتی کلسینه شده) میلیمتر 3 الی 1کک تزریقی 

CPC 1 - 3 mm

گروه بومی سازی مواد اولیه

کوره فوالدسازی:محل مصرف 

مشخصات فنی ، دیتاشیت:نحوه تامین 

:سازنده اولیه 

فوالدسازی:واحد 

7:صفحه 




