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شرکت فوالد یاران
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ــتيباني  ــور پش ــه منظ ــاران ب ــي فوالدی ــي و مهندس ــرکت طراح ش
ــع مشــابه  ــران و صنای ــاژي ای از خطــوط توليــد شــرکت فــوالد آلي
اعــم از کارخانجــات ذوب و ریختــه گــري، کارخانجــات نــورد ســبك 
و ســنگين، کارخانجــات عمليــات حرارتــي و... در ســال 1384 بــه 

ــزد تأســيس گردیــد. شــماره ثبــت 7335 در اســتان ی
ــا بهــره گيــري از پيشــرفته تریــن  در حــال حاضــر ایــن شــرکت ب
امكانــات و بــا بهــره گيــري از کادر متخصــص و بــا اســتفاده از 
ــي  ــن الملل ــتانداردهاي بي ــا اس ــق ب ــدرن مطاب ــاي م ــوژي ه تكنول
در زمينــه طراحــي، ســاخت، نصــب و راه انــدازي تجهيــزات و 

ماشــين آالت صنعتــي فعاليــت دارد.
ــه  ــي ب ــرکت در زمين ــن ش ــعه ای ــرح توس ــت ط ــر اس ــه ذک الزم ب
ــالن  ــع س ــر 3900 مترمرب ــغ ب ــع، بال ــر مرب ــزار مت ــعت 33 ه وس
توليــد و فضاهــاي سرپوشــيده و همچنيــن 7500 متــر مربــع 
فضــاي بــاز توليــدي در شــهرك صنعتــي فــوالد واقــع در 24 

کيلومتــري غــرب یــزد در حــال اجــرا و ســاخت مــي باشــد.

فوالد  یاران در یك نگاه
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دریچه اسالید گيت مجموعه بسيار حساس 
است که وظيفه کنترل تخليه مذاب را 

از ذوب بر عهده دارد.این دریچه در 
زیر پاتيل نصب مي شود.ریخته گري و 

ماشينكاري بخش هاي عمده این مجموعه 
 Cylinder ، Slider ، Carrier Frame شامل

 ، Rail ، Nozzle Holder ، Bracket
Housing ، Magnet مي باشد.

اسالیدگيت



سرباره گيري از مذاب هنگام تخليه از کوره یا 
سرباره گيري از پاتيل ذوب براي اینكه سرباره 
مناسب جهت کوره LF را ساخته و نتيجه آن 

کمتر شدن آخال در مذاب مي باشد. 

دستگاه سرباره کش
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ترمكس

Foolad Yaran Design – Engineering Co.
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دستگاه با استفاده از عمليات
thermo mechanical treatment 

 بدون افزودن مواد ميكروآلياژ باعث ایجاد 
ميكرو ساختار فریت پرليت نرم در مغز و مارتنزیت 

تمپر شده در سطح و در نتيجه افزایش همزمان 
استحكام و داکتيليته ميشود.)بطور کلي 

محصوالت از A2 به A3 تبدیل مي شوند( 
محصوالت پس از عبور از آخرین قفسه نورد 

وارد لوله هاي ترمكس شده که عمليات کوىینچ را 
به همراه خواهد داشت.



با توجه به توليد ابعاد مختلف فوالدهاي آلياژي 
در واحدهاي نورد سبك و سنگين 

شرکت فوالد آلياژي ایران، هادي هاي روليكي
  Roughing و Finishing ، Intermediate در سه نوع 

دسته بندي  مي شوند که وظيفه آن ها 
هدایت دقيق شمش به کاليبر 

غلتك نورد مي باشد.

هادي روليكي

Foolad Yaran Company
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چرخاندن شمش قبل از ورود به 
اولين استند، بمنظور شكل دادن و 

اندازه کردن آن از چهار وجه شمش  

بارترنر
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تيل تينگ
ثابت نگه داشتن شمش زیر قيچي 

ابرسيو به منظور کات کردن آن 
در انتهاي خط نورد سبك.

UPPER SHELL EAF
فریمي است شامل پانل هاي فوالدي و مسي 

جهت خنك کاري که بر روي Shell پایيني قرار 
مي گيرد.
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پينچ رول
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موبایل سكتور

موبایل سكتور تجهيزي است که نقش شكل دهي مذاب را از ایستگاه 
ریخته گري طبق  طبق یك شعاع مشخص را بر عهده دارد که فيكس 

سكتور در ادامه مسير موبایل سكتور بوده و همان وظيفه را دارا 
مي باشد.

ماني پالتور

نقش نگه دارنده و کشاننده مذاب 
در ابتداي شارژ ایستگاه  CCM را 

بر عهده دارد.
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فيكس سكتور

industry
 &
manufacture
FOOLAD YARAN

 support the production lines of    
Iran Alloy Steel Co.f
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در کوره هاي قوس الكتریكي مدرن 
بمنظور کاهش مصرف نسوز در ناحيه 

دیواره) باالي خط سرباره( و سقف از 
پانل هاي آبگرد استفاده مي شود.همچنين 

قسمتي از کانال هاي خروجي گاز و غبار 
کوره که با دماي باال در تماس است از 

پانل هاي آبگرد استفاده مي شود.

پانل هاي آبگرد
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البو داکت



طرح توسعه شرکت فوالدیاران

FOOLAD  YARAN
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Foolad Yaran Design – Engineering Co.

نقش نگه دارنده و کشاننده 
مذاب در ابتداي شارژ ایستگاه  

CCM را بر عهده دارد.

زنجير دامي بار
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تيغه قيچي

این مكانيزم بر روي ماشين حمل سرباره 
نصب مي گردد و براي حمل سرباره هاي 

مذاب  کوره هاي قوس الكتریكي  استفاده 
مي گردد. به علت دقت باالي این مكانيزم 

تمامي مراحل ماشينكاري توسط فرزهاي 
CNC انجام گرفته تا در هنگام استفاده 

این مجموعه دو فك اصلي به صورت 
هماهنگ حرکت نموده و پاتيل ذوب در 

هنگام تخليه تعادل خود را حفظ نماید.

بازوي حمل سرباره



سبد حمل قراضه

Design
Engineering Co.

 Manufacture
process

پروژه هاى در دست اقدام شرکت فوالدیاران
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IF سقف

  آپرشل 




