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شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان اراک
شرکت فوالد درخشان اراک بالغ بر دو دهه قبل یعنی در ابتدای سال  ۵۷۳۱به مدیریت سید رحمان میر نظامی
به عنوان یک مرکز خدماتی زیر مجموعه و تابعه کارخانه فوالد مبارکه تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت.
اصوال این مجموعه زیر نظر مجموعه فوالد مبارکه اصفهان فعالیت های خود را شکل می دهد .فعالیت اصلی این
مجموعه تولید پروفیل ، zتولید ت سمه ،کالف بری ،مدیریت سفار شات مح صوالت تولیدی ،نواربری ورق ها و…
می باشد .از اهم خدمات این مجموعه می توان موارد زیر را برشمرد:


فورمینگ انواع ورق گالوانیزه
تولید پروفیل های  zشکل



قطعه سازی (ساخت قطعات فوالدی صنعتی خودرو)
تولید تسمه و نواربری
و…






صنایع فوالد آهن درخشان اراک
در کارگاه عملیات اولیه شرکت فوالد درخ شان اراک فرایندهای بر شکاری ،فرمینگ ورق ،سوراخکاری ،ساخت
قطعات فوالدی ،نواربری ،تولید پروفیل و… صورت می پذیرد .فرم دهی ورق های فوالدی در ا شکال متنوع از
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جمله مواردی است که صنایع درخشان اراک بر روی آن ها مانور می دهد .این ورق ها به حالت های زیر تولید و
روانه بازار می شوند:


ورق فوالدی ذوزنقه ای
ورق کرکره ای
ورق شادوالین
ورق فرم سفالی



و…





فعالیت های کارخانه فوالد درخشان اراک
اغلب قطعه سازان خودرو ،سازندگان کانال ،سوله سازها ،مخزن سازان ،پوشش کاران ،تولید کنندگان لوازم برقی
و… عمده خریداران و متقاضایان کار با مرکز خدماتی فوالد مبارکه می باشند .از سایر خدماتی که مجتمع فوالد
درخشان اراک ارائه می نماید می توان به موارد زیر شااره کرد:


نواربری و تولید تسمه
تولید ناودانی فوالدی
تولید پروفیل های  zشکل



ساخت ورق
کالف پیچی
تولید نبشی های پرسی
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خط تولید پروفیل های  zصنننایع فوالد درخشننان اراک به صننورت کامال اتوماتیک با بهره گیری از دانش روز و
تجهیزات مدرن قادر است بخش اعظم نیازهای استانی به پروفیل های صنعتی را تامین نماید.
شننایان ذکر اسننت این دسننته از ورق ها در مصننارفی چون تولید گاردریل ،چهارچوص های مخصننوص درص و…
کارایی دارند .وجود بخش های طراحی مهند سی و بخش کنترل کیفی از جمله مزیت های مجموعه درخ شان
اراک به شمار می رود .کلیه فرایندهای تولیدی ،نق شه راه ،شیوه تولید و… تو سط بخش کیفی برر سی و مورد
آنالیز قرار گرفته سپس به منظور پیاده سازی به بخش تولیدی منتقل می گردد .بخش طرح تو سعه شرکت به
منظور برر سی میزان تولیدات ،پی شرفت مجموعه و افزایش ظرفیت های تولیدی در محل مجموعه ا ستقرار یافته
است.

کنترل کیفی فوالد درخشان
کلیه فرایندهای تولید ورق تا بر شکاری و پرداخت زیر نظر متخ ص صین مربوطه صورت می پذیرد و نهایتا جهت
مصرف بسته بندی و به متقاضایان ارائه می گردد .خطوط تولید پروفیل از ورق های فوالد مبارکه اصفهان تغذیه
می شو ند بر همین اساس می توان گفت کیفیت این قبیل پروفیل ها جهت مصارف عمرانی و ساخت و ساز قابل
تایید می باشد.
کار بر روی انواع ورق های سرد و تولید ورق های سقفی از دیگر خدماتی ا ست که مجموعه فوالد اراک ارائه می
نماید .ورق های متنوع تولید شده در این مجموعه برای پوشش سقف ،دیوار ،حصار کشی و… کاربرد دارد.
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تجهیزات ساخت ورق اراک
استفاده از ماشین آالت و تکنولوژی های روز ،بهره گیری از دانش فنی ،پرسنل مجرص و… موجب گردیده رشد
صنایع اراک دو چندان گردد .دستگاه های زیر از تجهیزات مربوطه این مجموعه می باشند:










ماشین های گیوتین سه متری
دستگاه های فورمینگ ورق سرد
دستگاه های پرس برای تولید انواع پروفیل و نبشی
دستگاه های خمکاری
تجهیزات و قیچی های مخصوص برش محصوالت تولیدی در ابعاد دلخواد
دستگاه تابگیری ورق های تولید شده
دستگاه های فورمینگ ورق
دستگاه صافکاری کالف های گرم به منظور تغذیه خطوط تولیدی
تجهیزات نواربر (برش ورق تا ضخامت  ۱میلی متر)

وجود دسننتگاه های پرس ،برش ،گیوتین ،پرس هیدرولیک و… موجب گردیده مجموعه زمینه تولید ورق های
متنوع صنعتی و ساختمانی در اندازه های دلخواه خریدار را فراهم نماید.
چشم انداز و خط مشی فوالد درخشان اراک
مجموعه فوالد اراک با نظر گرفتن نیازمندی های اسنننتان در راسنننتای رفع کمبودها کوشنننیده و در نظر دارد با
افزایش ظرفیت های تولیدی و خدماتی خود به عنوان یک تامین کننده استانی و کشور فعالیت داشته باشد .این
مجموعه با حضور پرسنل مجرص و سابقه دو دهه فعالیت مستمر و موفق توانسته به عنوان مجموعه ای تابعه زیر
نظر فوالد مبارکه اصننفهان فعالیت های خود را شننکل دهد .امید اسننت شنناهد افتخار آفرینی هر چه بیشننتر این
مجموعه در سال های آتی باشیم.

