
1 Trục vắt Nof 8 170kg/cây F170x1500x2530mm F200x1500mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

Trục bị gãy cốt trục,ống trục không 

sử dụng được

2
Trục mà crom máy phủ hóa chất 

Nof
1 400kg/cây F320x1600x2285mm

Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

Trục bị gãy cốt, không sử dụng 

được

3 Trục đỡ tôn 2 30kg/cây F100x1600x2020mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

Trục bị lủng ống trục, không sử 

dụng được

4 Trục vắt Tẩy Rỉ 3 360kg/cây F260x300x1540x2907mm F260x300x1540mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

Trục bị gãy cốt trục,ống trục không 

sử dụng được

5 Trục đỡ tôn trên dàn bù Tẩy Rỉ 6 150kg/cây F150x1600x2014mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

5 cây trục bị mòn ống trục,1 cây 

trục bị gãy cốt, không sử dụng được

6 Trục phủ sơn Mạ Màu 2 200kg/cây F200x260x1440x2138mm F200x260x1440mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

2 cây gãy cốt trục không sử dụng 

được

7 Trục chỉnh sơn Mạ Màu 6 220kg/cây F260x1450x2138mm
Trực quan,thước 

mét,thước kẹp

6 cây gãy cốt trục không sử dụng 

được

28 5.51

LIST HÀNG KHO NGHỆ AN LÔ 56.3, 56.4

(Mặt hàng: Trục đã qua sử dụng)

Phương pháp 

kiểm tra

KQ kiểm tra

(thông số đo)
Ghi chúStt Tên vật tư SL

Khối lượng dự 

kiến
Kích thước lõi kim loại Kích thước bọc cao su

Tổng cộng

Trục đã qua sử dụng: Trục vắt (11 cây), trục mạ crom (1 cây), trục đỡ tôn (8 cây), trục phủ sơn (2 cây), trục chỉnh sơn (6 cây). Vật liệu Inox Thép bọc cao su. (Ghi chú: cân cả trục).



STT  Tên loại trục
 Số 

lượng 

 khối 

lượng/cây 

Thông số kỷ thuật trước bọc 

vỏ cao su

Thông số kỷ thuật bọc 

vỏ cao su
 Trọng lượng (kg) Tình trạng trục HÌNH ẢNH

1 Trục ổn định 2 1            240kg/cây F210x1600mm F210x1600x1890mm 210                                
 Kích thước F198x1600mm

 trục đã qua sử dụng ,mũi chống 

tâm bị chỉnh sửa 

2 Trục ổn định 3 1            240kg/cây F210x1600mm F210x1600x1890mm 210                                
 Kích thước F203x1600mm

 trục đã qua sử dụng ,mũi chống 

tâm bị chỉnh sửa 

3 Trục ổn định 4 1            240kg/cây F210x1600mm F210x1600x1890mm 210                                
 Kích thước F193x1600mm trục 

đã qua sử dụng ,mũi chống tâm bị 

chỉnh sửa 

4 Trục ổn định 5 1            240kg/cây F210x1600mm F210x1600x1890mm 210                                
 Kích thước F188x1600mm trục 

đã qua sử dụng ,mũi chống tâm bị 

chỉnh sửa 

5 Trục dìm chảo mạ 1            800kg/cây F620x1600mm F620x1600x2210mm 800                                
 Kích thước F597x1600mm trục 

đã được nof2 nối thêm cốt để sử 

dụng 

6
Trục đỡ tôn trong lò Nof(inox 

316L)
6            240kg/cây F160x1950x2995mm 1,440                            

Cốt trục và ống trục bị lệch 

tâm,cong vênh không sử dụng được

11         3,080                            

Trục đã qua sử dụng :Trục Ổn Định, Trục dìm, trục đỡ tôn. Tổng 11 cây, vật liệu Inox 316L bọc cao su. (Ghi chú: cân cả trục).

Tổng cộng


