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کارخانه فوالد کبکان مشهد
کارخانه فوالد کبکان مشهد در دهه ی  ۰۳۳۱تاسیس گردید .این مجتمع در ابتدا یک کارگاه ریخته گری ساده
بود که تو سط آقای حبیب شکفته راه اندازی شد .این کارگاه ساده با هدف تولید انواع لوازم ریخته گری و لوازم
سنجش آغاز به کار کرد؛ اما با تالش و همت بلند مو سس آن توان ست روز به روز به پی شرفت نماید و به تولیدات
خود بیفزاید.
نقطه اوج پی شرفت این کارگاه کوچک در دهه  ۰۳۳۱بود که با تدبیر و مدیریت در ست و با توجه به نیازهای روز
مردم در کشور ،توانست قطعات تولیدی بسیاری از کارخانجات مهم و حیاتی را در کشورتولید نماید.
از جمله این کارخانجات می توان به قطعات و ملزومات مورد نیاز در خطوط تولید نی شکر ،قطعات اتومبیل سازی
و ماشین های کشاورزی ،قطعات ریلی در صنعت راه آهن و قطعات فورج اشاره کرد.
در اواخر دهه  ، ۳۱این شرکت رو به تولید انواع مقاطع فوالدی آورد و در اواسط دهه  ۰۱توانست موفق به تولید و
ساااخت انواع ماشااین های تهیه نورد در کشااور شااود و از این طریق توانساات مقاطع مورد ن ر خود را از طریق
ماشین های نورد که حاصل طراحی خود شرکت بود تهیه و تولید نماید.
گروه صنعتی شکفته م شهد در نهایت در سال  ۰۳۱۱به عنوان یک کارخانه تولیدی در م شهد شناخته شد .این
کارخانه در کیلومتر  ۰۱جاده مشهد قوچان و در شهرک صنعتی فناوری های برتر واقع شده است.

گروه صنعتی شکفته

تاکنون نمای شگاه های زیادی را در سطح ک شور از جمله در تبریز برای معرفی مح صوالت خود برپا کرده ا ست.
مدیر عامل کنونی این شرکت بزرگ تولید کننده مح صوالت فوالدی آقای محمد شکفته ا ست؛ و میزان ظرفیت
تولیدی آن  ۰۱۱۱۱۱تن در سال می باشد.
تولیدات اصلی این کارخانه شامل انواع نبشی شکفته مشهد و ناودانی است.

معرفی انواع ناودانی گروه صنعتی شکفته
گروه صنعتی شکفته م شهد ،موفق شده ا ست که انواع ناودانی بال شیب دار با طول ثابت  ۳متر و اوزان متفاوت
 ۰۰،۳۳،۳۱،۲۲و  ۳۳را تولید نماید .اصااطالحا این نوع از ناودانی ها با اوزان رکر شااده به عنوان ناودانی های بال
شیب دار سبک نامیده می شوند.
استانداردها
این کارخانه انواع ناودانی های بال شیب دار را بر طبق آخرین استانداردهای بین الملی DIN 1026-1 / DIN
EN 10279آلمان و  GOST 8240روسیه و ملی  INSO 4477-1تولید می کند.
این نوع از ناودانی ها از فوالد نورد گرم تولید می شوند .در تولید گروه صنعتی شکفته مشهد در تولید این نوع از
ناودانی حدا قل تل ورانس را ر عا یت می ک ند .یکی از روش های مورد اسااات فاده برای جلوگیری از خوردگی
آنها بکارگیری ابکاری گالوانیزه گرم وسرد می باشد.
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ناودانی بال شیب دار سبک ،موارد مصرف بسیار متعددی در صنعت و ساختمان دارد که از آن جمله می توان به
استفاده از آن در پل  ،خرپا  ،ستون  ،تیر و غیره اشاره کرد.
آشنایی با انواع نبشی گروه صنعتی شکفته مشهد
از محصوالت تولیدی دیگر این گروه صنعتی نبشی است .در این کارخانه نبشی شکفته بال مساوی در سایزهای
متنوع و طولهای مساوی  ۳متر تولید می شوند .این نوع نبشی از فوالد نورد گرم تولید می شود و در تولید آن از
فوالد کم کربن استفاده می گردد.
تولیدات کارخانه نب شی شکفته م شهد مطابق با آخرین ا ستاندارهای  DIN EN 10056 – 1,2در آلمان و
استاندارد بین المللی  ISO 657 – 5می باشد .برای مقاومت این مقطع فوالدی از آبکاری گالوانیزه گرم وسرد
استفاده می گردد تا در برابر خوردگی و فرسایش در مقابل آب و هوا محاف ت گردد.
نب شی بال م ساوی در انواع پروژه های عمرانی ساختمانی و صنعتی مورد ا ستفاده قرار می گیرد؛ که از آن جمله
می توان به ا ستفاده از آن در تیرآهن ها به عنوان بیم باربر ،ات صاالت ستون ها به صفحات فندان سیون در عر صه
ساختمان سازی ،در ستون ها و خرپاها و در پروژه های عمرانی شهری برای ساخت پل ها جهت اتصال پل ها به
ستون ها و موارد متععد دیگر اشاره کرد.

