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معرفی تجهیسات اصلی و فرآیند تولید رد شرکت فوالد اکسیه خوزستان 

    ناحیه انبار هواد اولیه  Slab yard area     

هَاد اٍلیِ خط تَلیذ تَسط واهیَى یا ٍاگي ّای لطار ٍارد ًاحیِ اسلة یارد هی ضًَذ ایي ًاحیِ دارای هساحت            

خزثمیل سمفی هگٌتی تدْیش ضذُ است وِ تز حسة ًیاس هی تَاى ّز وذام را  3تا  ٍتَدُ  ( 430×255)هتز هزتغ 7650

تِ  KN 800تؼَیؽ ًوَد، ظزفیت ّز وذام اس خزثمیل ّا  (خْت اًتمال اسلة ّای گزم تزگطتی اس وَرُ )تػَرت چٌگىی

. تي هی تاضٌذ  80ػثارت دیگز 

    کوره های پیشگرم Reheating Furnace   

 Walking beam reheating)ـ وَرُ ّای پیطگزم تؼذ اس ًاحیِ اسلة یارد لزار دارًذ ایي وَرُ ّا اس ًَع حزوت گاهی 

furnace)  تَدُ ٍ اتؼاد داخلی آى ضاهل طَلm 34.7 ػزؼ ،m 10 ارتفاع ٍm 4.5هی تاضٌذ .

اسلثْا تَسط خزثمیل ّای هَخَد در اسلة یارد تز رٍی هیش ضارص لزار گزفتِ ٍ تػَرت اتَهاتیه ٍ تا تزتیة خاغی تز رٍی  ـ 

تَسط هاضیي  هزاحل ضارص ٍ تخلیِ اسلة ّا . خْت ضارص تِ وَرُ فزستادُ ضًَذ هیش غلتىی حزوت هیٌوایٌذ تا پس اس تَسیي 

. تػَرت اتَهاتیه اًدام هی گزدد

: ًاحیِ هی تاضٌذ  4 ایي وَرُ ّا دارای ـ 

، فالذ هطؼل  m 13.1طَل ~                ًاحیِ روَپزاتیَ . 1

هطؼل  12، دارای  m 7.3طَل  ~          ًاحیِ پیص گزهایص. 2

هطؼل  12، دارای  m 7.3طَل  ~                 ًاحیِ گزهایص. 3

هطؼل  34، دارای  m 7طَل  ~           ًاحیِ ّن دهاساسی . 4

هطؼل ٍظیفِ گزهایص  58هٌطمِ تمسین ضذُ است، در ول  4ساسی تِ  هٌطمِ ٍ ًاحیِ ّوذها 2ّز وذام تِ  3ٍ  2ًاحیِ 

. پل وٌتزل هی ضًَذاسلة را تز ػْذُ دارًذ ٍ دهاّای ّز هٌطمِ تَسط تزهَوَ

َّای پیطگزم تَسط في ّایی تا استفادُ اس سیستن روَپزاتَر گزم ضذُ ٍ . وَرُ ّا ضاهل گاس طثیؼی هی تاضذ سَخت ایي ـ 

آًالیش گاسّای خزٍخی اس وَرُ تَسط آًالیشٍرّای ًػة . خْت تاهیي َّای سَخت هطؼل ّا تِ ایي هسیز فزستادُ هی ضَد 

. اًذاسُ گیزی هی ضَد on-lineضذُ تػَرت 

ّوچٌیي فزآیٌذ حزوت هَاد داخل وَرُ تَسط دٍرتیي ّایی وٌتزل هی گزدد، وِ ایي فزایٌذ تَسط ستَى ّا ٍ تیزّای ثاتت 

    خٌه ساسی ستَى ّا ٍ تیزّای داخل وَرُ تَدُ تَسط سیزوَالسیَى آب هذار تستِ اًدام . ٍ هتحزن غَرت هی پذیزد

. هی ضَد

 Level1  ٍLevel2رص اسلة،گزهایص ٍ تخلیِ اسلة اس وَرُ ٍ ردیاتی اسلة تَسط تزًاهِ ّای هَخَد در توام هزاحل ضا ـ 

. ساػت تِ طَل هی اًداهذ 5/3تاتَخِ تِ اتؼاد اسلة سهاى گزهایص ّز اسلة حذٍد . اتَهاسیَى وٌتزل هی گزدد 
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 : اتؼادی اسلة خْت ضارص در وَرُ هحذٍدُ

 Thickness : 110  300 mm      

 Width       : 1200  2200 mm 

 Length     : 3000  4500 mm 

 Exit Temperature : 1250° C 

               دستگاه پوسته زدا دستگاه پوسته زداDDeessccaalleerr  SSyysstteemm  

تا تَخِ تِ اوسیذاسیَى آّي در دهاّای تاال، پس اس تخلیِ اسلة اس وَرُ الیِ ای اس پَستِ اوسیذی رٍی آى تطىیل ضذُ وِ  

ضوص )تز رٍی اسلة Bar 225در ایي لسوت پاضص آب تا فطار . تذیي هٌظَر دستگاُ پَستِ سدا تؼذ اس وَرُ لزار گزفتِ است

یِ ّای اوسیذی سطحی اس رٍی هَاد هی گزدد، فاغلِ تیي سطح ضوص ٍ ًاسل ّای تاػث پَستِ سدایی ٍ تزداضتي ال (فَالدی

        . پاضص آب در ایي دستگاُ تا تَخِ تِ ؾخاهت اسلة لاتل وٌتزل هی تاضذ

   قفسه نورد قفسه نوردHHii  RReevveerrssiinngg  MMiillll  SSttaanndd    

غلته آى  2غلته هی تاضذ وِ  4لفسِ ًَرد دارای . تؼذ اس ػولیات پَستِ سدایی، اسلة ٍارد لفسِ ًَردی هی گزدد         

ًاهیذُ هی ضًَذ، ًَرد اسلة تػَرت  ( Back Up Roll )غلته دیگز آى غلته ّای پطتیثاى  2ٍ  (Work Roll )واری

درخِ چزخاًذُ ٍ در ّواى  90اسلة را  (Turn Table)خاى رفت ٍ تزگطتی تَدُ وِ در غَرت ًیاس تا استفادُ اس هیش چز

. حالت ٍارد لفسِ ًَرد هی ضَد ٍ تذیي غَرت هی تَاى ػزؼ اسلة را افشایص داد ٍ تِ ػزؼ ٍرق درخَاستی رساًذ

:   HAGC (Hydraulic Automatic Gap Control)سیستن 

رد وٌتزل هی وٌذ ٍ دلت اتؼادی را در وٌتزل ؾخاهت تیي غلتىْای واری را در حیي ًَ Gapایي سیستن تػَرت اتَهاتیه 

 KN(10000Tone) 100000همذار ًیزٍی ػىس الؼول وِ در حیي ًَرد اػوال هی ضَد تا . تِ تاالتزیي سطح ارتما هی دّذ

Max Roll Force هی تاضذ .

تِ ػلت . هی ضًَذ غلتىْا تَسط سیستن خٌه واری تا آب ٍ تزاساس ًَع فزایٌذ ًَرد ٍ تَسیلِ وٌتزل خزیاى ٍ فطار خٌه 

       دهای تاالی ٍرق الیِ اوسیذی ًاسوی تز سطح آى ایداد ٍ تِ هٌظَر تزداضتي ایي الیِ اوسیذی اس پَستِ سدایی ثاًَیِ 

(on board descaler)  وِ ایي ػول تَسیلِ پاضص آب تا فطار  استفادُ هی گزددbar 225  تز رٍی سطَح آى اًدام       

. هی ضَد 

:    Χ Rayدستگاه 

ٍ گشارش آى را خْت تٌظین  ؾخاهت ٍرق را در طَل ٍ تطَر هذاٍم گزفتِ On-Lineایي تدْیش در حیي ًَرد تػَرت 

HAGC وٌتزل ؾخاهت در پاس تؼذی ًَرد هی فزستذ، ایي تدْیش تؼذ اس استٌذ لزار گزفتِ است ٍ .

: دستگاه اشعه گاها 

لزار دارد وِ در پاس آخز طَل ٍ ػزؼ ٍ ّوچٌیي ؾخاهت را در سِ ًمطِ تػَرت  X-Rayایي تدْیش تؼذ اس دستگاُ 

ایي تدْیش . تػحیح فزایٌذ ًَرد ارسال هی وٌذ  ٍ  ًتزل خْت ن Level 2پزٍفایلی ػزؾی اًذاسُ گزفتِ ٍ گشارش آى را تِ 

. تسیار پیطزفتِ ٍ در سطح وطَر تی ًظیز هی تاضذ
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  Accelerate cooling systemتجهیس خنک کاری سریع 

تغییز هیىزٍساختار ، داًِ تٌذی ٍ تغییز در )ایي سیستن تؼذ اس استٌذ لزار دارد ، ػولىزد ایي سیستن در ًَرد تزهَهىاًیىال 

.  دهای ٍرق گزم را تا دهای هَرد ًظز واّص دّذ  هی تاضذ وِ تایستی  (خَاظ هىاًیىی 

: ایي سیستن ضاهل

وِ ّزوذام اس ایي لَلِ ّا تِ تؼذاد هَرد ًیاس تا افطاًىْایی خْت  ( Top Headers)لَلِ ّای اغلی خٌه واری تاالیی    -1

تِ سطح ٍرق غَرت  Bar 0.8  ػذد تَدُ ٍ پاضص آب تا فطار 13پاضص آب تِ سطح ٍرق تدْیش ضذُ اًذ، تؼذاد ایي لَلِ ّا 

. ضىل هی تاضٌذ  Uهی گیزد، ایي افطاًىْا 

ػذد تَدُ ٍ تز رٍی ّز وذام تؼذادی ًاسل آب ًػة ضذُ  26وِ تؼذاد ( Bottom Headers)لَلِ ّای اغلی سیزیي    -2

.  تز رٍی سطح سیزیي ٍرق غَرت هیگیزد Bar 0.3است وِ اس ایي طزیك پاضص آب تا فطار 

لَلِ ّای َّا، ایي لَلِ خْت خطه وزدى ٍرق اس آب ّای تالی هاًذُ تز رٍی آى در اتتذا ٍ اًتْای سیستن ًػة ضذُ    -3

.  است 

Plate Dimensions  

 Thickness      : 5 – 50 mm 

 Width (Max) : 4650   mm 

 Length          : 40000 mm 

 Hot Plate Levelerهوج گیر گرم  

     لزار دارد ٍظیفِ ایي تدْیش غاف وزدى ٍرق گزم اس هَخْای حاغل اس ًَرد  ACCهَج گیز گزم تؼذ اس استٌذ ٍ سیستن 

      ػذد واست پاییٌی  5ػذد در واست تاالیی ٍ  4ػذد هی تاضذ وِ  9تؼذاد غلطىْای هَخَد در هَج گیز گزم . هی تاضذ

.  آتگزد اًدام هی گیزد  هی تاضذ ٍ خٌه واری آًْا تِ غَرت 

 Tilting ،Skewing  ٍBendingایي دستگاُ در ٍؾؼیتْای  ی هختلف در ػزؼ ٍرق تِ هٌظَر تزطزف وزدى هَج در ًَاح

. تغییز ٍؾؼیت هی یاتذ ٍ در ًْایت تا اػوال یىی اس ایي ٍؾؼیتْا هَج گیزی اًدام خَاّذ ضذ

  

Hot Plate Leveler  

Steel Grades       :  Carbon steel API steel HSLA 

Plate Thickness  :   5 – 50 mm 

Plate width         :   1200 – 4650 mm 

 Hot Mother Plate Marking ػالهت گذاری ٍرق هادر گزم 
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تِ دلیل ًیاس تِ ردیاتی ٍرق ٍ ضٌاسایی آى در هزاحل تؼذی ، ٍ تز ایي اساس . ایي ٍسیلِ تؼذ اس هَج گیز گزم ٍالغ ضذُ است

دهای ٍرق هادر ػثَری هی تَاًذ تا . تِ ٍسیلِ ایي تدْیش تز رٍی ٍرق ًَضتِ هی ضَد (ID Number)ضوارُ ضٌاسایی ٍرق 

Max=900 °C  تاضذ  .

  ناحیه بسترهای خنک کنندهCooling Bed Area  

      :ایي ًاحیِ اس لسوت ّای هختلفی تطىیل ضذُ است وِ ضاهل 

1. Cooling bed 1 
2. Cooling bed 2 
3. Inspection Bed 
4. Slow Cooling Area(12) 

ٍارد ایي هٌطمِ  Hot Plate Markerٍرق گزم پس اس ًطاًِ گذاری تَسط . تستزّای خٌه وٌٌذُ اس ًَع دیسىی هی تاضذ

اس سِ لسوت تطىیل ضذُ است وِ ضاهل هاضیي ضارص ٍ دیسه ّای دٍار اًتمال  2ٍ  1ّز وذام اس تستزّای ضوارُ . هی ضَد

تَدُ وِ طَل ٍ ػزؼ آًْا  mm 1840ت ّز وذام اس ایي تستزّای خٌه وٌٌذُ هساح.ٍرق ٍ هاضیي تخلیِ اس تستز هی تاضذ

. هی تاضذ m 46  ٍm 40تِ تزتیة 

ٍ یا ّز دٍ  Sec 2یا  Sec 1وِ ًسثت تِ طَل ٍرق هی تَاى . هی تاضذ (Section)ّز وذام اس تستزّا ضاهل دٍ تخص 

تؼذ اس تستزّا ٍرق ّای تا ؾخاهت حذاوثز . هی تاضذ c 120°دهای خزٍخی ٍرق اس تستزّا ووتز اس . لسوت را اًتخاب ًوَد 

50mm  تز رٍی هیش تاسرسی ّذایت هی ضَد .

. تاضذ هَرد استفادُ لزار هی گیزد  H2در ًَرد تزهَهىاًیىال ٍ یا فَالدّایی وِ ًیاس تِ واّص همذار  Slow Coolingهٌطمِ 

درخِ اس تستز خٌه وٌٌذُ خارج ٍ در ایي هٌطمِ تز رٍی ّن اًثاضتِ ضذُ تا تِ  500تذیي غَرت وِ ٍرق تا دهای حذٍد 

. آراهی سزد ضًَذ

سطح هی تَاى ّز دٍ  تذیي غَرت وِ. استفادُ ضذُ است (Turn Over Device) اس تدْیش ٍرق تزگزداى  ـ در هیش تاسرسی 

   توام اػوال در ًاحیِ تستزّای خٌه وٌٌذُ تَسط دٍرتیي ّا ٍ تدْیشات اتشار دلیك وٌتزل ٍ ّذایت. ٍرق را تاسرسی ًوَد

. هی ضًَذ 

Mother Plate Dimensions : 

 Plate Thickness For Cooling Bed : 5 – 150 mm 

 Plate Thickness For Inspection Bed :5 – 50 mm 
 Plate Width : 1200 – 4650 mm 
 MAX. Plate Length : 40000 mm 

 

  ٍرق ّای تا ؾخاهت تاالیmm 50  خزثمیل ّای  تَسط تستز خٌه وٌٌذُ اًتْای هیش غلطىی  رٍی پس اس ػثَر اس

سمفی تِ پاییي هٌتمل ٍ تزای تزش تِ اًذاسُ ّای هَرد درخَاست هطتزی تز رٍی هیش هخػَظ دستگاُ تزش تا هطؼل 

. لزار هی گیزًذ
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 دستگاُ تست غیز هخزب آلتزاسًَیه    Ultrasonic Testing Device 

 ،ٍظیفِ آى آضىارساسی ػیَب داخلی ضاهل تزوْا. لزار گزفتِ است  Trimming ایي ٍسیلِ تؼذ اس هیشتاسرسی ٍ لثل تدْیش 

تز اساس سفارش ٍ تا تَخِ تِ استاًذارد ّای هَرد ًظزهطتزی ،ٍرق هَرد . حفزُ ّا ٍ غیزُ در ول حدن ٍرق هی تاضذ 

ی لثِ سى ٍ تمسین وي تسیار حائش اّویت ًتایح حاغل اس ایي آسهَى تزای تْیٌِ ساسی ػولىزد لیچی ّا.آسهایص لزار هی گیزد

. است

Technical Data : 

 Plate Width : 1200 – 4650 mm 
 Plate Thickness : 5 – 50 mm 
 Plate Temperature : ≤ 100°C 

 تجهیس لبه زن  Side Trimmer  

اس ّز طزف اس لثِ ّای ٍرق تِ اًذاسُ هَرد ًظز تزیذُ هی ضَد تا  در ایي تدْیش تا تَخِ تِ ًتایح حاغل اس آسهَى آلتزاسًَیه 

یه طزف ایي تدْیش ثاتت تَدُ ٍ طزف دیگز آى ًسثت تِ ػزؼ ٍرق لاتل حزوت . ػزؼ ٍرق تِ اًذاسُ هَرد ًیاس رساًذُ ضَد

.  هی تاضذ ٍ تز اساس ػزؼ ٍرق درخَاستی تٌظین هی گزدد

Technical Data: 

 Plate Thickness range : 5 – 50 mm 
 Width ( Before Trimming) : 1200 – 4650 mm 
 Width ( After Trimmer) : 1100 – 4500 mm 
 Length : 6000 – 40000 mm 
 Plate Temperature Max = 120°C 

 برش طولی    Slitting Shear 

لزار دارد ٍ ٍظیفِ آى تزش ٍرق در طَل هی تاضذ ، تذیي غَرت وِ تزای هثال ٍرلی تا  Side Trimmerایي تدْیش تؼذ اس 

.  هی تاضذ  Side Trimmingًحَُ تزش ایي تدْیش هاًٌذ . تثذیل هی وٌذ  m 2را تِ دٍ ٍرق تا ػزؼ  m4 ػزؼ

Technical Data: 

 Plate Thickness range : 5 – 50 mm 
 Width ( Before Slitting) : 2200 – 4500 mm 
 Width of Slit Plate    : 1100 mm ( min) 

 هوج گیر سرد  Leveler Cold 

ٍظیفِ ایي تدْیش غاف وزدى هَج ّا ٍ تغییز ضىلْای وَچه حاغل اس تزش . لزار دارد  Slitting Shearایي تدْیش تؼذ اس  

. ٍرق واهال غاف هی ضَد  Cold Levelerتا ػثَر ٍرق اس . هی تاضذ   mm 25ٍرق ّای تا ؾخاهت 

غلطه  5ػذد هی تاضذ،  11ػولىزد ایي تدْیش ّواًٌذ هَج گیز گزم هی تاضذ تا ایي تفاٍت وِ تؼذاد غلطىْا در ایي تدْیش 

.  وِ ّزوذام تَسط غلطىْای پطتیثاى حوایت هی ضًَذ. ػذد در واست پاییٌی هی تاضذ  6در واست تاالیی ٍ 
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ٍ  Tilting  ،Bendingاغل اس تزش تز رٍی ٍرق ، دستگاُ هَج گیز سزد در ٍؾؼیت ّای در اثز تغییز ضىل ایداد ضذُ ح

Skewing  هی تَاًذ تغییز ٍؾؼیت دّذ .

 

Technical Data: 

 Levelled Material Thickness 5 – 25 mm 
 Plate Width 1100 – 4500 mm 

 

  قیچی تقسین کنندهDividing Shear  

ٍارد دستگاُ تمسین وي یا  Side Trimming ، Slitting Shear  ٍLeveler Coldٍرق تؼذ اس گذضتي اس دستگاُ 

Dividing Shear  هی ضَد .

. در ایي دستگاُ ؾوي تزیذُ ضذُ سز ٍ تِ ٍرق هادر، ٍرق تِ طَل ّای هَرد درخَاست هطتزی تزش دادُ هی ضَد

تا تدْیشات وٌتزلی ٍ اتشار دلیمی هَخَد در لیچی ّا ضىل تزش ٍ دلت اتؼادی ٍرق در حذ استاًذاردّای هَرد درخَاست 

.  هطتزی خَاّذ تَد 

 

Technical Data 

 Max Plate Thickness : 50 mm 
 Cutting Speed : 18 cuts/min 
 Max Plate Width : 4650 mm 

در .هی ضَد  ػالهت گذاری هی ضًَذٍ تَسط سیستن تَسیي ،ٍسى وطی Markerهاضیي  ٍرلْای تزش دادُ ضذُ تَسط

ٍرق تِ سوت  در غیز ایي غَرت.غَرت ًیاس تِ پزٍسِ ػولیات حزارتی ، ٍرق تِ سوت ًاحیِ ػولیات حزارتی ارسال هی ضَد 

. هی گزدد خْت تحَیل تِ هطتزی ارسالplate yard هزاحل تستِ تٌذی ٍ پس اس آى ًاحیِ 

 

  پایلرPiler    

در اًتْای خط تَلیذ دٍ دستگاُ پایلز ٍظیفِ اًتمال ٍرق اس رٍی هیش غلطىی تِ هیش خزٍخی ٍرق اس یه سَ ٍ اسطزف دیگز  

            هتز را دارا  24تا  5/2ایي تدْیشات لاتلیت تلٌذ وزدى ٍرق تا اتؼاد . اًتمال خْت ًاحیِ ػولیات حزارتی را تز ػْذُ دارًذ

. هی تاضٌذ
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  دستگاه بسته بندی و برچسب زنی Banding & Labeling  

تز رٍی هیش خزٍخی ،ٍرق ّا تا اتؼاد هساٍی تَسط پایلز تِ تؼذاد هطخع تز رٍی ّن لزار گزفتِ ٍ تِ سوت هاضیي تستِ 

هی  در ایي لسوت ٍرق ّا تَسط ایي دستگاُ تَسط تسوِ ّای فلشی تستِ تٌذی. تٌذی ٍ تزچسة سًی حزوت دادُ هی ضًَذ 

سپس تز رٍی ّز تستِ تز چسة سدُ هی ضَد ایي تزچسة حاٍی ولیِ هطخػات ٍرق ّاٍ دیگز اطالػات هَرد . ضًَذ

ایي هزحلِ تَسط خزثمیل ّای هغٌاطیسی ایي تستِ ّا تِ پاییي ٍ تِ اًثار هحػَل هٌتمل  تؼذ اس. درخَاست هطتزی هی تاضذ

تار گیزی تزای حول تَسط سِ دستگاُ خزثمیل هغٌاطیسی اًدام هی .دضذُ تا تا واهیَى یا لطار تِ همػذ هطتزی حول گزدى

. گزدد

  ناحیه عولیات حرارتی  

: ًاحیِ ػولیات حزارتی ضاهل تدْیشات سیز است 

 ANF  (Austenitizing and/or Normalizing) Furnaceوَرُ    -1

   CQM (Continuous Quenching Machine) سیستن      -2

  TNF (Tempering and/or Normalizing Furnace)وَرُ    -3

تستزّای خٌه وٌٌذُ    -4

  Warm Plate Levelerدستگاُ هَج گیز    -5

: فزآیٌذ سیز اًدام هی ضَد 2در ًاحیِ ػولیات حزارتی 

 (Q&T)فرآیند کوئنچ توپر  -1

ضارص ضذُ ٍ تز اساس ؾخاهت آى همذار سزػت غلطه ّا هحاسثِ هی ضَد، پس اس  ANFدر ایي فزآیٌذ اتتذا ٍرق تِ وَرُ 

اس تؼذادی غلطه تاالیی ٍ پاییٌی ٍ تؼذادی افطاًه تطىیل  هاضیي وَئٌچ. آستٌیتِ وزدى ٍرق ٍارد هاضیي وَئٌچ هی ضًَذ

سهاى حزوت ٍرق اس هیاى هاضیي آب اس تاال ٍ پاییي تا فطار وٌتزل ضذُ تز رٍی سطَح ٍرق ریختِ هی ضَد در . ضذُ است 

       وَئٌچ ، غلطىْا تا فطار وٌتزل ضذُ ای وِ تز سطح تاالیی ٍ پاییٌی ٍرق اػوال هی وٌذ اس تاب تزداضتي آى خلَگیزی 

تز رٍی آى اًدام هی ضَد سپس ٍرق  Temperٍارد ضذُ ٍ فزآیٌذ   TNFتؼذ اس خٌه وزدى آى ٍرق ّا تِ وَرُ   .هی وٌذ

. ارسال هی ضًَذ  Warm Levelerخٌه وٌٌذُ ضذُ ٍ در دهای هحیط سزد هی ضًَذ ٍ تِ سوت  ٍارد تستزّای

 (N)فرآیند نرهالیسینگ  -2

در ایي فزآیٌذ هی تَاى اس ّز دٍ وَرُ خْت آستٌیتِ وزدى ٍ ًزهالیشُ وزدى استفادُ وزد ، تِ ایي غَرت وِ وَرُ ّا در 

           ٍر اس ّز وَرُ آستٌیتِ ضذُ ٍ تؼذ اس تخلیِ ٍارد تستزّای خٌه وٌٌذُ ٍؾؼیت دهایی ّوساى لزار دادُ ٍ ٍرق ّا تا ػة

. هی ضًَذ ٍ در دهای هحیط سزد هی ضًَذ 
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Plate Characteristics 

Plate sizes  

        Thickness:  

 Normalized products:                               10 – 120 mm  

 Quenched and tempered products:            10 – 60 mm  

 Width:                                                    1100 – 4500 mm  

 Length:                                                   2500 – 15000 mm  

 Max plate weight:                                     21 t  

 Steel qualities 

 C + Mn  

 High Carbon  

 Micro alloyed  

 Low/High Alloy  

  

Scope  

 Structural  

 Welded pipes  

 Ship building  

 Pressure vessels  

 Weather resistance  

 Off – shore platforms  

 Petrochemical Industry  

  Warm Plate Leveler 

. هی تاضذ  Hot Levelerػولىزد ایي تدْیش هاًٌذ . ایي تدْیش خْت غاف وزدى ٍرلْای ػولیات حزارتی ضذُ تىار هی رٍد

Technical Data  

 Plate Thickness:      10 – 60 mm 

 Plate Width       :      1100-4500 mm 

 Max Plate Temperature Up to 600°C 

. ضذُ ٍ تِ سوت اًثار هحػَل ارسال هی ضًَذ گذاریًطاًِ  تؼذ اسغاف وزدى ،ٍرلْا 

   

 پایان


