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شرکت فوالد سازان کیوان یزد
مجتمع فوالد کیوان بالغ بر یک دهه قبل در فرودین ماه سال  ۷۸۳۱در شهر ستان اردکان یزد تا سیس و برای
بهره برداری آماده به کار شد .این مجموعه از ابتدای کار با شماره  ۲۱۷۹در شهرستان اردکان و با ماهیت سهامی
خاص به ثبت رسید .کارخانه فوالدسازان کیوان یزد از جمله کارخانه های تولید شمش آلیاژی در ایران است که
به سرررعت توان ررت بدرخ ررد و سررهمی از بازار داخلی را در دسررت ایرد .هدع این مجموعه تامین مواد اولیه
فوالدسازان و سهولت امر فرایند تولید تا تامین زنجیره فوالدی ک ور می باشد.
شرکت فوالد سازان کیوان یزد فعالیت های خود را به تولید شمش های فوالدی سبک ،تولید میلگردهای ساده و
آجدار و همچنین تولید تیر آهن معطوع نمود .شایان ذکر ا ست فرایند تا سیس این مجموعه به صورت کامل با
حمایت و پ توانه سهامداران هندی با مدیریت سومیت اوبنا به مرحله اجرایی رسید .طی سال های اخیر پروژه
های م ررابه فعالیت های کارخانه کیوان یزد در ک ررورهای منطقه چون عراب ،دبی ،هند و عراب نیز توسرر این
مجموعه سهامدار پایه ریزی شده است .در حال حاضر جناب آقای فرهاد فخرالدینی در سمت مدیریت کارخانه و
فروش و سومیت اوبنا مدیرعامل کل می باشد.
شایان ذکر است شمش های تولیدی در مجتمع فوالد کیوان بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در اندازه
های  ۹الی  ۶متر مطابق با آنالیز و آزمای ات sp ۴ ،sp۸و sp ۵به مرحله تولید می رسند.
شمش فوالدی به دو شیوه کوره قوس الکتریکی و کوره بلند به تولید می رسد .شمش اصوال به دو صورت بیلت یا
بلوم تولید و روانه بازار می شود .مفتخر ا ست که کارخانه فوالد کیوان از معدود سازنداان لوام های ۹۷۷*۹۷۷
در بازار می با شد .بلوم ها دارای مقطع هایی در اندازه های متنوع ا صوال از  ۹۸۷سانتی متر در عرض های -۷۵
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 ۸۷سانتی متر برای موارد تولید نبش ،ناودانی ،سپری و سایر مقاطع فوالدی مورد ا ستفاده قرار می ایرند .روند
تولیدات کرخانه نیز نیمه اتوماتیک می با شد .در ابتدا مواد اولیه به کوره های مخ صوص هدایت می شوند سپس
از اک یژن فضا  ،دما و دمش نمونه ایری شده تا شرای کوره مورد تایید واقع اردد سپس مذاب به بخش ریخته
اری برای قالب ایری منتقل می شود.

ریخته ار ی کارخانه فوالد کیوان
در نهایت بر ا ساس نظریه و ا ستانداردهای مجموعه فوالد ساز این مح صوالت در اندازه های مورد نظر برش داده
می شررروند .محصررروالت تولیدی عنوان مواد اولیه در کارخانه های فوالدی مورد اسرررتفاده قرار می ایرد .اند
کارخانه های فوالدی در سرررتاسررر ک ررور با هدع رفع نیاز بازار داخلی به واردات مواد اولیه ،ن رربت به چنین
تولیداتی اقدام نموده اند .کارخانه فوالد کیوان یزد نیز با همین هدع در این راسررتا اقدام نموده و امید می رود با
تولیدات این چنینی حوزه فوالد ک ور به خود کفایی کامل دست یابد.

محصوالت فوالد سازان کیوان
شرک ت فوالدسازان کیوان یزد با همکاری و تالش بی وقفه در تکمیل و توسعه سبد محصوالت فوالدی ک ور در
حوزه تولید مح صوالت مهمی اعم از میلگرد ،تیرآهن و شمش به عنوان ماده اولیه تولیدات اام بردا شته و ان صافا
در این یک دهه توان ته خوش بدرخ د .تولید مح صوالت با کیفیت در کنار رعایت ا ستانداردها و ا صول از مهم
ترین چ ررم اندازهای مجموعه به شررمار می رود همکاری بخش های کوچک در کنار یکدیگر نیز در رشررد این
مجموعه قابل چ م پوشی نی ت در نهایت این اونه می توان اذعان داشت که تعامل و استفاده از تکنولوژی های
روز تا این لحظه در افزایش بهره وری مجموعه فوالد کیوان یزد ب یار موثر بوده است .فوالد سازان کیوان با مانور
بر سه حوزه زیر توان ته بخ ی از نیازهای استانی خود را تامین نماید.




تولید انواع میلگردهای ساده و آج دار
تیر آهن
شمش فوالدی به صورت سبک

شمش های فوالد کیوان در ابعاد زیر تولید و روانه بازا می شوند:



۷۵۷*۷۵۷
۷۹۵*۷۹۵
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مجتمع فوالد کیوان یزد قریب به ده سرررال سرررابقه مالتمر عالوه بر تولیدات مذکور در نظر دارد با تجهیز خطو
تولیدی کارخانه اامی در جهت تکمیل زنجیره فوالدی ک رررور برداشرررته و با طراحی و تولید ماشرررین آالت و
تجهیزات پی رفته غبارروب اامی در را ستای بهبود جایگاه فوالدی ک ور بردا شته این امر را محقق سازد .از
طرفی پروزه های نورد فوالدی این کارخانه نیز در حال تو سعه بوده و پس از بهره برداری موجب افزایش ظرفیت
های تولیدی کارخانه فوالد سازان کیوان خواهد شد.

شرکت فوالد سازان کیوان یزد در آدرس ا ستان یزد ،میدان باهنر و کارخانه فوالد کیوان در موقعیت ا ستان یزد
شهرستان اردکان واقع اردیده است.

