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فوالد فـرا طرح

تصویر  :2خط تولید کارخانه ALCHEVSK

 .Aظاهری ()Visual

 : Cut Edge .1ورق واردات��ی ش��رکت از ن��وع لب تیز
می باشد(.تصویر )3
از این حیث قابل مقایسه با ورق های روسی موجود در
بازار نمی باشد و دارای کیفیتی به مراتب باالتر است.
 .2ع��دم زنگ زدگی :تداوم همکاری و قراردادهای خرید
متوالی با کارخانه تولید کننده ورق  ،سبب افزایش گردش
کاال و کاهش رس��وب آن در انبار شرکت شده است  .به
همی��ن دلیل کلیه ورق های موج��ود در انبار فاقد زنگ
زدگی می باشد .

تصویر  :3انبار ورق شرکت فوالد فرا طرح
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تصویر یک :اتاق کنترل خط تولید کارخانه ALCHEVSK

ش��رکت فوالد فرا طرح به عنوان معتبرترین تامین کننده
مقاطع فوالدی با اس��تانداردهای مورد نی��از پروژه های
صنعتی و ساختمانی کشور فعالیت می نماید.
ارتباط گس��ترده گروه ما با ش��رکت ه��ای پیمانکاری و
پروژه های کش��ور باعث گردیده که با نیازهای آن ها در
زمینه آهن آالت آشنا شویم .
مهم ترین چالش شرکت های سازنده در ارتباط با تامین
ورق  ST52-3N / S355J2G3و  A516 Gr70بح��ث
کیفیت آن می باشد.
مواردی از قبیل:
عدم اعتماد به مشخصات چاپ شده به روی ورق  ،غیر
نرماالیز بودن  ،لب گرد بودن  ،کیفیت ظاهری ،تست U
 ، .Tعدم تائید تست ضربه و...
در راس��تای ارائ��ه راه ح��ل ب��رای ای��ن موارد  ،ش��رکت
ف��والد فرا طرح اق��دام به واردات ورق با دو اس��تاندارد
 ST52-3N/S355J2G3و  A516 Gr70کرده است.
ورق ه��ای فوق  ،محصول معتبرترین کارخانه س��ازنده
کشور اوکراین به نام  ALCHEVSKمی باشد که در سال
 1895میالدی تاسیس شده است .
محص��والت ای��ن کارخانه در حال حاضر ب��ه بیش از 60
کشور دنیا صادرات می شود و توانایی تولید بیش از 100
نوع آلیاژ فوالدی را دارا می باشد .
جهت دریافت اطالعات کارخانه می توانید به وب سایت
کارخانه به آدرس  www.amk.lg.uaمراجعه نمائید.

مشخصات فنی:

 : Hard Stamp .3مشخصات ثبت شده بر روی سطح
ورق های شرکت شامل موارد ذیل می باشد:
Cast No. – Test No.

Grade of steel Mark of the work – K stamp
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 Cast No.کلیه ورق های این ش��رکت به صورت سمبه
ک��وب در دو طرف آن حک ش��ده و در تصویر  5با خط
کشی مشخص شده است.
این شرایط امکان هر گونه تقلب و جعل را از بین می
برد و خریدار می تواند مطمئن از اصالت ورق  ،خرید
خود را انجام دهد.

 Hard Stampورق A516 Gr70

تصویر  :4کوره ذوب کارخانه  ALCHEVSKبا تکنولوژی آلمان

 Hard Stampورق ST52-3N

تصویر  :5خط کشی سمبه کوب

 .Bتکنیکال ()Technical

 :Certificate .1هر برگ از ورق های شرکت دارای برگ
مشخصات فنی جداگانه طبق  Cast No.بوده که قابل
ارائه می باشد ( .به طور نمونه تصاویر )6
7

 :Inspection .2بازرسی فنی ورق ها توسط معتبرترین
ش��رکت بازرس��ی  SGSانجام ش��ده و کلیه ب��رگ های
مشخصات فنی ممهور به مهر شرکت  SGSمی باشد .
 : )U.T) Ultra Sonic Test .3شامـــل ورق
 A516 Gr70است .طبق استاندارد

A435/A435M Plate correspond to ASTM

Impact Test .4

(تست ضربه):

ش��امل ورق ST52-3N / S355J2G3

بوده و تا دمای

 -20OCجواب می دهد .
یکی از دالیل کیفیت باالتر این ورق نسبت به ورق های
موجود در بازار همین مورد است .

Mill Test Certificate

تصویر  :6برگ مشخصات فنی ورق A516 Gr70

تصویر  :6برگ مشخصات فنی ورق ST52-3N / S355J2G3

ورق PL 6000*2000*50 mm

شرکـت بـا استـانـدارد

ضخامت موجود ()mm

ابعاد ()mm

50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 / 22 / 20 / 18

2000*6000

/ 22 / 20 / 18 / 16 / 15 / 12 / 10 / 8 / 6
30 / 25

2000*6000

رشح کاال
ورق DIN 17100: ST 52-3N
یا EN 10025: S355J2G3

ورق ASTM: A 516 Gr 70
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 ST52-3N/S355J2G3توسط
آزمایشگاه رازی مورد تست قرار گرفته
که نتایج آن در تصویر روبرو قابل
مالحظه است.

ابعاد و موجودی انبـار:

امکانی ویـژه :
مجموعه ما به منظور تامین حداکثر منافع مشتریان خود
آمادگی دارد در چارچوب قراردادی کوتاه مدت با بهترین
ش��رایط و قیمت ،نیازهای آتی ش��ما را از طریق واردات
تامین نماید .
این امکان سبب می شود تا استاندارد  ،ابعاد و ضخامت
کاال طب��ق نیاز پروژه تامین گردد .در جدول ذیل ش��رح
تولیدات کارخانه  ALCHEVSKقابل مالحظه می باشد.
الزم به ذکر است :

 )1امکان ثبت نام خبرنامه در س��ایت ش��رکت به آدرس
 www.fts.irفراهم می باشد .
 )2در ص��ورت نیاز به اطالعات بیش��تر ب��ا واحد فروش

شرکت فوالد فرا طرح تماس بگیرید.
امیدواریم بتوانیم گامی موثر در جهت تامین ورق های
فوق مطابق با استاندارد مورد نیاز و کاهش هزینه های
شما برداریم .
آدرس انبار جهت بازدید:
تهران  ،جاده قدیم قم60 ،متری شورآباد ،خیابان ششم
جنوبی  ،بنگاه خاکسار

)Dimensions (mm
Documentation

Steel Grade

)(L
length

)(B
width

)(H
thickness

4000-12000

1200-2500

4-50

S235/JR/JRG1/JRG2/J2G3/H2G4
S275/JR/JO/J2G3/J2G4
S355/JR/JO/J2G3/J2G4/K2G3/K2G4

" "Standard Specification for Low- and
"Inter-mediate Tensile Strength Carbon Steel plates".

6000-12000

1200-2500

4-50

A283C

" "Carbon steel plates with low and medium
"point of maximum load for pressure vessels".

6000-12000

1200-2500

4-50

A285C

6000-12000

1200-2500

4-50

A36

6000-12000

1200-2500

4-50

A516/60,A516/70

DIN EN 10025

"Hot-rolled products of non-alloy structural steels".

ASTM A283/A283M
ASTM A285/A285M
ASTM A36/A36M

"Standard Specification. Carbon, Structural Steel".

ASTM A516/A516M

""Standard Specification for Pressure Vessel Plates,
"Carbon steel, for Moderate and Lower Temperature Service".
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