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تسمه فوالدی بسته بندی انواع ورق فوالدی
در مقاله های پیشییین به شییرص مفحییل نحوه تولید ورق یالوانیزه و برترین کارخانه های تولید کننده انواع ورق
پرداختیم که از جمله آن ها می توان به شرکت سهامی فوالد مبارکه اصفهان اشاره نمود .مححوالت تولیدی این
مجموعه به عنوان ماد ه اولیه برخی فوالدسییازان با هدت تولید انواع لوله و پروفیل مورد اسییتفاده رار می ییرند.
حال این د سته از مح حوالت به صورت ورق یا کالت هایی در بازار مح حوالت فوالدی در د سترس ه ستند .این
بیل مححوالت بعد از تایید بازرس مربوطه به خطوط بسته بندی منتقل شده و در آن جا به واسطه تسمه های
فوالدی بسته بندی می شوند تا در فاز بعدی در بازار داخلی یا به منظور صادرات با سهولت بیشتری حمل شوند.

شیوه های متنوعی برای ب سته بندی مح حوالت فوالدی وجود دارد که بنا بر نیاز خریدار و مق حد صادراتی می
تواند متفاوت باشیید .نمونه هایی از انواع تسییمه پی ی کالت فوالدی در تحییویر زیر به نمای در آمده که تسییمه
پی ی در موارد صادراتی به صورت کامل و در بازار داخلی به صورت نیمه پیاده سازی می یردد.
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ضوابط حمل ورق گالوانیزه
در زمان انتقال ورق و کالت ها باید د ت نمود که تا حد امکان از لبه ورق ها محافظت شده خرا شی روی سطح
مححول فوالدی صورت نگیرد .جا به جایی کالت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین حتی االمکان باید
سعی نمود تا از انباشت حین انتقال ،چیدمان روی یکدیگر ،برخورد با اطرات و مواردی از این بیل جدا خودداری
به عمل آید .ب سته بندی کالت ها با هدت محافظت از سطح ورق و سهولت حمل صورت می پذیرد که در این
پروسه از تسمه های فوالدی بهره یرفته می شود .تسمه فوالدی همان ورق فوالدی است که به صورت نوارهایی
باریک و بلند برش داده شده و در خطوط بسته بندی مورد استفاده رار می ییرد .این مححول دور تا دور کالت
را احاط ه نموده و از طرفین محکم می یردد اما همواره باید د ت نمود برای جا به جایی یا بلند نمودن کالت از
ک شیدن ت سمه ممانعت به عمل آید .در صورت ک شیدن و پاریی ت سمه ممکن ا ست به شدت با ا شخاص نزدیک
اصابت نماید یا کالت آزاد شده به اطرافیان ضربه وارد کند.

نکات ایمنی دستگاه بسته بندی ورق
با توجه به م سائل ایمنی و خطرات احتمالی ( پاریی ت سمه ،مخدوش شدن به وا سطه ا صابت با کالت و )...حین
کار با ورق ها ،بهتر است از ابزارآالت مربوطه استفاده شود .برخی از این تجهیزات به شرص زیر هستند:
• لباس های ایمنی
• تجهیزات ایمنی حین کار
• کالهک های محافظ سر
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• دستک

به منظور جلوییری از زخم شدن دست ها با توجه به امکان برندیی ورق

• عینک های ایمنی
• کف

های ایمنی مخحوص کار برای به حدا ل رساندن صدمات در صورت اصابت اشیاء روی پاها

• و...
همواره باید این نکته را در نظر داشت که امکان پاریی تسمه و آزاد شدن کالت های فوالدی وجود دارد بر همین
اساس رعایت نکات ایمنی تدوین شده در استانداردها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
شرایط انبارداری ورق گالوانیزه
با توجه به حسییاسیییت ورق های یالوانیزه شییریر انبارداری نیز باید با تبعیت از اصییول و اسییتانداردهای مربوطه
صورت پذیرد .در ادامه به شرص مفحل این موضوع و بررسی نکته هایی در انبارداری ورق یالوانیزه می پردازیم.
 .1کلیه مح حوالت فوالدی باالخص ورق های یالوانیزه در انبار به هیچ وجه نباید م ستقیما با سطح زمین
در تماس باشند بنابر این بهتر است سطوص چوبی و فلزی وسیعی را فراهم و مححول فوالدی را روی آن
رار داد تا در معرض رطوبت ،مواد اسیدی و ...رار نگیرد.
 .2همواره باید به این نکته د ت داشت که انبار ورق یالوانیزه باید محیطی عاری از رطوبت ،تمیز ،فا د مواد
شیمیایی و آلودیی باشد.
 .3دمای محیر نگهداری ورق یالوانیزه باید یکنواخت و فا د رطوبت با شد تا مح حول دچار فر سای زود
هنگام نگردد.
در صورت نگهداری ورق های یالوانیزه در فضاهای بزرگ و بدون سرپوش باید موارد زیر رعایت یردد:
 .1می توان اطرات کالت ها را با دارب ست هایی پو ش
فوالدی را در برابر بارش محافظت نمود.
 .2سعی شود پوش محافظ تمام کالت را در برییرد و امکانی جهت جریان هوا وجود نداشته باشد در این

داد سپس با محافظی از جنس تارپولین مح حول

صورت از امکان فرسای مححول کاسته می شود.
 .3همواره به دما و رطوبت هوا د ت داشت و به طور مداوم وضعیت مححوالت بررسی یردد.
 .4از تجمع رطوبت میان مححوالت فوالدی جلوییری به عمل آید.
 .5در نهایت با رعایت کلیه تدابیر همواره باید بازرسی د یقی از وضعیت بندیل و کالت ها به عمل آید.
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در صورت فرسای  ،زنگ زدیی یا خردیی مححوالد فا د کیفیت و ارزش الزم بوده ممکن است ارزش اولیه خود
را از د ست دهند .برای دریافت راهنمایی بی شتر در خ حوص انواع ورق یالوانیزه با م شاورین مرکز آهن در تماس
باشید.

