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قراضه هاي آهني  تقسيم بندي و ويژگيهاي قراضه فوالدي ساده

 
 
 

چاپ اول

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني
است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي

فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت
شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي

موسسه عبارتست از:
(تعيين٬ تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات
بمنظور تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي٬

كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت



خودكفائي كشور  ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر
اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كاالهاي صادراتي
مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي
مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود

كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني
توليدكنندگان٬ توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و

تحقيق درباره روشهاي توليد٬ نگهداري٬ بسته بندي و ترابري
كاالهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون

وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با
استانداردهاي مربوط٬ اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

اي و صدور گواهينامه هاي الزم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد
ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي
علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط
كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد

كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين
ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و

هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي
و كاهش قيمتها ميشود.

 
كميسيون استاندارد قراضه هاي آهني

 
رئيس

شركت ملي فوالد ( فوق ليسانس مهندسي
مواد )

توفيقي 
منوچهر

 
اعضاء

گروه ملي  صنعتي فوالد ليسانس مديريت اسكندري 
محمدعلي

مجتمع فوالد مباركه ليسانس مهندسي مواد باقرزاده  بهرام



شركت ذوب آهن ليسانس مهندسي
متالورژي

بهروزي نيا 
همايون

شركت ذوب آهن فوق ليسانس مهندسي
متالورژي

پيشوا  محمد

شركت لوله و اتصاالت چدني
( كالچ )

فوق ليسانس مهندسي
متالورژي

جوزاني 
حسين

گروه ملي  صنعتي فوالد ليسانس بازرگاني دشت بزرگي 
عبدالرزاق

گروه ملي صنعتي فوالد ليسانس مهندسي صنايع رستگار  حميد
گروه ملي صنعتي فوالد ليسانس بازرگاني ساوند  سعيد

مجتمع فوالد مباركه ليسانس مهندسي شيمي سكندري 
سعيد

مجتمع فوالد اهواز فوق ليسانس مهندسي
متالورژي

طيبي جزايري 
مهدي

شركت ذوب آهن ليسانس مهندسي مواد عباس زاده 
عباس

شركت ذوب آهن ليسانس مهندسي
متالورژي

قادي  يدهللا

شركت ملي فوالد دكتراي متالورژي محموديان 
طاهر

شركت توكا تدارك ليسانس مهندسي مكانيك مرتضويان 
سيدتقي

شركت صنايع ضايعات فلزي ليسانس جغرافي مولوي تبريزي 
بهمن

گروه ملي  صنعتي فوالد فوق ديپلم متالورژي و
ليساني زبان روسي

يلتقيان 
محمدابراهيم

 
دبير

موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران

ليسانس مهندسي
متالورژي

پيروز  بخت نيره

فهرست مطالب
 

هدف



دامنه كاربرد
تعاريف
ويژگيها

 
بسمه تعالي
پيشگفتار

 استاندارد قراضه هاي آهني كه بوسيله كميسيون فني صنايع
مكانيكي و فلزشناسي تهيه و تدوين شده و در هشتاد و

ششمين كميته ملي استاندارد صنايع مكانيك و فلزشناسي
مورخ 74/8/2 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده

3 قانون اصالحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان

استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد .
 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني

در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم
مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه

براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام
تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد

شد .
 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از

آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن
توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين
اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته

همگاني ايجاد شود .
 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي
الزم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
1   Institute of scrap iron and steel (ISIS) 1990
2   JIS G 2401  1979

 
 
 

 



 استاندارد قراضه هاي آهني  تقسيم بندي
ويژگيهاي قراضه فوالدي ساده

  1 هدف
 هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم بندي و تعيين

ويژگيهاي قراضه هاي آهني از نوع فوالد ساده كربني مي باشد
.

  2 دامنه كاربرد
 اين استاندارد در برگيرنده قراضه هاي فوالدي ساده اي است
كه مجموع عناصر باقيمانده 1 آن ( بجز سيلسيم , منگنز )

كمتر از 2 درصد باشد . اين استاندارد قراضه هاي فوالد آلياژي
و چدني را در بر نمي گيرد .

 يادآوري : از اين پس براي سهولت امر در اين استاندارد كمله
" قراضه " جايگزين قراضه فوالد ساده مي شود .

  3 تعاريف
 تعاريفي كه از اين پس ارائه مي شود با توجه به

تقسيم بندي مشخص شده در نمودار شماره يك مي باشد .
 13 قراضه هاي آزاد

 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه پس از جمع آوري و
آماده سازي بدون نياز به بسته بندي مصرف مي شود .

 23 قراضه هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو )
 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه در مراحل فرايند توليد

فوالد خام يا محصوالت نهائي در واحدهاي صنعتي بوجود
مي آيد و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف

معموال عاري از زنگ زدگي مي باشد .
 33 قراضه هاي كهنه

 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه در جريان مراحل
مختلف مصرف يا استفاده محصوالت فوالدي بوجود مي آيد .

 43 قراضه هاي مخلوط
 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه از جمع آوري مخلوطي

از انواع قراضه ها تشكيل شده باشد .
 53 قراضه هاي بسته

 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه جهت افزايش وزن
مخصوص ظاهري و يا سهولت در حمل و نقل و جابجائي ,



بسته بندي مي شود .
 63 قراضه هاي سبك بار

 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه وزن مخصوص ظاهري
آنها از 0/5 تا 0/8 تن بر متر مكعب باشد .

 73 قراضه متوسط بار
 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه وزن مخصوص ظاهري

آنها از 0/8 تا 1/0 تن بر متر مكعب باشد .
 83 قراضه سنگين بار

 به انواع قراضه هائي اطالق مي شود كه وزن مخصوص ظاهري
آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد .
  4 ويژگيها
 14 درجه تميزي يا كيفيت شيميائي

 انواع قراضه هاي فوالدي ساده بايد فاقد قطعات فوالد آلياژي
شامل گيربكس كاميون ها , قطعات مكانيكي موتورها , قطعات
و اجزاء ماشين آالت سنگين , اتصاالت و شيرآالت , قطعات

فوالدي زنگ نزن و موارد مشابه ديگر باشد .
 قراضه هاي گروه فوالد ساده از نظر درجه تميزي كيفيت

شيميائي و محدوديت عناصر اصلي و همراه به سه درجه
متفاوت بشرح زير تقسيم مي شوند .

 114 قراضه درجه يك
  حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هر كدام 0/05 درصد

  حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هر كدام 0/20 درصد
  حداكثر مقدار موليبدن 0/1 درصد

  مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/25
درصد

  حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد
  حداقل مقدار آهن 97 درصد

 214 قراضه درجه 2
  حداكثر فسفر گوگرد هركدام 0/06 درصد

  حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل و هركدام 0/25 درصد
  حداكثر مقدار موليبدن 0/12 درصد

  مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/45
درصد

  حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هر كدام 0/03 درصد



  حداقل مقدار آهن 94 درصد
 314 قراضه درجه سه

  حداكثر مقادير فسفر و گوگرد هركدام 0/06 درصد
  حداكثر مقادير مس , كرم و نيكل هركدام 0/4 درصد

  حداكثر مقدار موليبدن 0/20 درصد
  مجموع عناصر مس + كرم + نيكل + موليبدن حداكثر 0/6

درصد
  حداكثر مقادير سرب , روي و قلع هركدام 0/03 درصد

  حداقل مقدار آهن 92 درصد
 يادآوري : قراضه هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه
درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي گردند .

 24 ويژگيهاي انواع قراضه با توجه به تقسيم بندي مربوطه
 124 قراضه هاي آزاد  اين قراضه شامل انواع قراضه هاي
برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ,)  قراضه كهنه و

قراضه هاي مخلوط مي باشد .
 1124 قراضه هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو )
 اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال ,

شمشه و ... مي باشد .
 11124 خرسك 2  ( شناسه 100)

 تعريف :
 خرسك باقيمانده , فوالد در پاتيل 3 و پاتيل مياني 4 و يا

هرگونه فوالد كارگاههاي ذوب و ريخته گري است كه بصورت
آزاد منجمد مي شود .
 كيفيت شيميايي :

 با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي گردد .
 اندازه و ابعاد :

 با توافق مصرف كننده تعيين مي گردد .
 وزن مخصوص ظاهري

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز
 نسوز و سرباره

 21124 قطعات تختال 5, شمشال 6 و شمشه 7 (
شناسه 210)

 تعريف :



 بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته گري و نورد است كه داراي
شرايط زير مي باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر ,

حداكثر طول 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز :

 قطعات نسوز و سرباره
 31124 قطعات صفحه ضخيم 8 ( شناسه 220)

 تعريف :
 بخشي از ضايعات تخت كارگاههاي نورد است كه داراي

شرايط زير مي باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد : 
 ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر

طول 1500 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 ــــــــ
 41124 قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310)

 تعريف :
 بخش از ضايعات كارگاههاي نورد و كارگاههاي مصرف كننده

محصوالت تخت است كه داراي شرايط زير مي باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 ضخامت 3 تا :6  ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر

طول 1000 ميليمتر
 يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در



صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد
اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل
از لبه زني ورق بايستي بصورت كالف يا قطعات كوتاهتر از

300 ميليمتر باشد .
 يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته
بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد

برشكاري شود .
 وزن مخصوص ظاهري :
 متوسط بار يا سبك بار

 موارد غير مجاز :
 ــــــــ

 51124 ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320)
 تعريف :

 اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميل گرد ,
نبشي , ناوداني , سپري و ... مي باشد كه از كارگاههاي نورد

و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي شوند .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر طول 1000 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري
 سنگين بار

 موارد غيرمجاز :
 ـــــــ

 6112 قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)
 تعريف :

 اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي
لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي باشد .

 كيفيت شيميايي :
 درجه يك

 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر

طول 1500 ميليمتر
 يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد



بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد
برشكاري شود .

 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار

 موارد غير مجاز :
 ـــــــ

 71124 قراضه لقمه اي ( شناسه 340)
 تعريف :

 قراضه لقمه اي به بخشي از قراضه هاي كارگاههاي آهنگري ,
قطعه سازي و سمبه كاري اطالق مي شود كه از نظر كيفيت
شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و

داراي شرايط زير باشد .
 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200

ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غير مجاز :

 ـــــــ
 يادآوري :

 اين نوع قراضه پولكي هاي بزرگ را نيز در بر مي گيرد .
 2124 قراضه هاي كهنه ( شناسه هاي 400 تا و شامل

700:) اين قراضه هاي شامل قراضه هاي مصالح مصرف شده ,
راه آهن , كشتي و اسقاطي ها مي باشند .

 12124 قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400:) اين
قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل هاي كهنه

و مصالح ساختماني فوالدي مي باشد .
 112124 قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *410)

 تعريف :
 اين قراضه شامل ضايعات فوالدي حاصل از مخازن نگهداري
سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي باشد .

 كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو يا درجه سه



 اندازه و ابعاد :
 ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول
1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به باال با حداكثر عرض 600

ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر
 يادآوري  قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته

بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد
جوشكاري شود .

 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

 موارد غيرمجاز :
 اين قراضه بايد از مخازن فوالدي بدون اليه پوششي 9 تامين
گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد
غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ

زدگي آن بيش از حد نباشد .
212124 لوله پروفيل هاي كهنه (شناسه 420 )

تعريف:
اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فوالدي كهنه با

شرايط زير مي باشد.
كيفيت شيميائي

درجه دو يا درجه سه
اندازه و ابعاد

حداقل ضخامت 3 ميليمتر٬ حداكثر قطر 15 ميليمتر٬ حداكثر
طول 1500 ميليمتر

يادآوري – قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته
بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد

برشكاري شود.
وزن مخصوص ظاهري

سبك بار
موارد غير مجاز

اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده٬
خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد
قطعات غير فوالدي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد.

يادآوري: قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته
بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي



با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت
فشرده شود.

312124 قراضه مصالح ساختماني فوالدي (شناسه 430
(

تعريف
اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فوالدي بكار رفته در

ساختمان با شرايط زير مي باشد.
كيفيت شيميائي:

درجه دو يا درجه سه
اندازه و ابعاد:

حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر٬ حداكثر طول زوائد
150 ميليمتر

يادآوري: پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي
بسته بندي شود

وزن مخصوص ظاهري
سنگين بار يا متوسط بار

موارد غير مجاز:
اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد

نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فوالدي ساختماني
باشند.

 22124 قراضه راه آهن با شناسه 500: اين نوع قراضه
شامل انواع قراضه هاي آهن قراضه هاي راه آهن بشرح زير

باشد .
 122124 قراضه ريل , محور و تراورس فوالدي ( شناسه

(510
 تعريف :

 اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فوالدي راه آهن
با شرايط زير مي باشد .

 كيفيت :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر طول 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز :



 ـــــــ
 222124 قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)

 تعريف :
 اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير

مي باشد :
 كيفيت شيميائي :

 درجه دو
 اندازه و ابعاد :

 حداكثر قطر 1100 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 ـــــــ
 322124 قراضه سازه هاي فوالدي راه آهن ( شناسه

(530
 تعريف :

 اين قراضه شامل قطعات سازه هاي فوالدي راه آهن باشرايط
زير مي باشد :

 كيفيت شيميائي :
 درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر قطر 1000 ميليمتر
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 ـــــــ
 422124 قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه

(540
 تعريف :

 اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير
مي باشد :

 كيفيت شيميائي :
 درجه يك يا درجه دو

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر



 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 موارد غيرمجاز
 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفوالدي مانند چدني

آلومينيومي و ... باشد .
 522124 قراضه قطعات فوالدي و متعلقات مربوطه (

شناسه 550)
 تعريف :

 اين قراضه شامل قطعات فوالدي و متعلقات مربوطه مانند
پيچ , مهره , قالبها , ريل بندها , اتصاالت , كفشك ترمز , فنر ,

پين و ... با شرايط زير مي باشد .
 كيفيت شيميائي :

 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفين

 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 موارد غيرمجاز
 اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفوالدي مانند چدني ,

آلومينيومي و ... باشد .
 32124 قراضه كشتي ( شناسه 600)

 تعريف :
 قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه هاي فوالدي و

متعلقات آن مي باشد .
 كيفيت شيميائي :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 اندازه و ابعاد :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 وزن مخصوص ظاهري :

 برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 موارد غيرمجاز

 اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و الي و اليه هاي مرجاني
يا زنگ زدگي و پوسيدگيهاي عميق و نيز رسوبات گوگردي ,

گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد
قطعاتي از قبيل مبدل هاي حرارتي پمپهاي الكتريكي ,



پروانه هاي برنجي پمپها , رتورهاي توربين , دودكش ها پينيون و
محور , ورق هاي با پوشش قير يا يا محافظتهاي خوردگي ديگر
, سيمها و قطعات مسي , انواع دستگيره ها و لوله هاي در و

پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .
 22124 قراضه هاي اسقاطي ( شناسه 700:)

 اين نوع قراضه شامل قراضه هاي اسقاطي وسايل نقليه و
تجهيزات و ماشين آالت صنعتي مي باشد كه براساس منبع

تامين به دو دسته تقسيم مي گردد .
 122124 قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)

 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور ,
شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي باشد .

 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر ,

حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور ,
چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كالچ و لنت ترمز مي باشد .

 242124 قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آالت صنعتي
( شناسه 720)

 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آالت صنعتي

مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي باشد .
 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :

 حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر ,
حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز



 ـــــــ
 3124 قراضه مخلوط ( شناسه 800)

 اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاههاي صنعتي و مخلوط
خانگي و شهري مي باشد .

 13124 قراضه مخلوط كارگاههاي صنعتي ( شناسه
(810

 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده

مي باشد كه از كارگاههاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن
سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع آوري شده
است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .

 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر

 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار

 موارد غيرمجاز
 ـــــــ

 يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در
صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد .

اندازه هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .
 23124 قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)

 تعريف :
 اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و
وسايل خانگي و شهري مي باشد كه بصورت مخلوط جمع آوري
شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي ,

قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .
 كيفيت شيميايي :

 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :

 حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد
200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم

 وزن مخصوص ظاهري :
 سبك بار يا متوسط بار



 موارد غيرمجاز
 اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني
مانند الستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال

آن باشد .
 422 قراضه هاي بسته ( شناسه 900:)

 اين نوع قراضه شامل انواع قراضه هاي پرسي ورقهاي فوالدي
نو , بدنه ورقهاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه (

بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي باشد .
 1224 قراضه هاي پرسي ورق هاي فوالدي نو يا اصطالحأ

روغني ( شناسه 910)
 تعريف :

 اين قراضه شامل بسته هاي پرسي ورقهاي فوالدي و نو و
همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روشهاي

مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت ,
بسته بندي مي شود .
 كيفيت شيميائي :

 درجه يك
 اندازه و ابعاد :

 برابر  مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2
ارتفاع

 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

 ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم
ورق هاي الكتريكي 10, لعاب و رنگ باشد .

 12224 قراضه ريزبار دانه (920)
 اين نوع قراضه شامل خشته 11 ريزدانه و بسته ريزدانه با

مشخصات زير مي باشد .
 12224 قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)

 تعريف :
 اين نوع قراضه از خشته كردن پولكي ريز , تراشه يا براده



آهني حامل از ماشين كاري به اشكال مختلف ( عمدتأ
استوانه اي شكل تهيه مي گردد .

 كيفيت شيميائي :
 درجه يك يا دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفين

 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار با حداقل 2 تن بر متر مكعب

 موارد غيرمجاز
 خشته ها بايستي حتي االمكان از نظر نوع فوالد يكنواخت
بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و

غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم ,
سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد

زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 يادآوري : براي جلوگيري از ايجاد بيش از حد نرمه در حمل و
نقل , خشته ها بايستي از استحكام كافي برخوردار باشند .

 22224 بسته ريزدانه ( شناسه 922)
 تعريف :

 اين نوع قراضه شامل بسته ريزدانه بصورت بسته بندي
پولكي ريز , تراشه يا براده آهن حاصل از شابلون كاري و

ماشين كاري در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطي هاي
آهني يا كيسه هاي محكم ) مي باشد .

 كيفيت شيميائي :
 درجه دو يا درجه سه

 اندازه و ابعاد :
 حداكثر حجم بسته 20 دسي متر مكعب

 وزن مخصوص ظاهري :
 سنگين بار

 موارد غيرمجاز
 بسته ريزدانه بايستي حتي االمكان از نظر نوع فوالد

يكنواخته بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي ,
غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز ,

آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي
بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .

 324 قراضه پرسي قطعات پروفيل ( شناسه 930)



 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل بسته هاي پرسي قطعات پروفيل مانند

قطعات لوله , قوطي , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن
مي باشد كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت

محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت بسته بندي مي شود .
 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :

 برابر  مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2
ارتفاع

 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

 ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار
 موارد غيرمجاز

 اين نوع قراضه بايستي عاري از قطعات آلياژي و هرگونه
پوشش فلزي و خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .

 4224 قراضه هاي پرسي بدنه و ورق هاي كهنه ( شناسه
(940

 تعريف :
 اين نوع قراضه شامل بسته هاي پرسي ورقهاي فوالدي كهنه
شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگي و ... مي باشد كه به
روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه به صورت محكم , ايمن و

قابل جابجائي با مگنت , بسته بندي مي شود .
 كيفيت شيميائي :

 درجه دو يا درجه سه
 اندازه و ابعاد :

 برابر  مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2
ارتفاع

 الف : حداكثر طول 600 ميليمتر
 ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر

 ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 وزن مخصوص ظاهري :

 سنگين بار



 موارد غيرمجاز
 اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي
و سرب , ورقهاي الكتريكي , خوردگي و زنگ زدگي بيش از

حد باشد .
 5224 قراضه پرسي مخلوط ( شناسه 950)

 اين نوع قراضه از بسته هاي پرسي مخلوط تشكيل مي گردد
كه شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه هاي آهني حامل

از منابع مختلف توليد مي باشد كه به روش هيدروليكي يا
روشهاي مشابه فشرده شده و به صورت محكم , ايمن و

قابل جابجايي با مگنت باشد .
 كيفيت شيميايي :

 درجه سه
 اندازه و ابعاد :

 بسته هاي پرسي مخلوط بايد داراي ابعاد پرسي مخلوط
باشد .

 وزن مخصوص ظاهري :
 متوسط بار

 مواد غيرمجاز :
 اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه قطعات و اجزاء

آلياژي و غيرآلياژي با پوشش ( پوشش هاي آلي را ميتوان با
توافق مصرف كننده مستثني نمود ) و همچنين فاقد

خوردگي و مقادير بيش از حد زنگ زدگي , روغن و گريس
باشد .

 



 
 



 
 
 

Residual 1
Skulls 2
Ladle 3

Tundish 4
Slab 5
Billet 6
Bloom 7

Heavy plate 8
9 پوشش رنگ مي تواند با توافق خريدار و فروشنده مستثني

شود .
10 مقصود ورق هاي فوالدي داراي سيليسيم باال مي باشد .

Briqutte 11
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