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آذر فوالد امین تیکمه داش

معرفی شرکت آذر فوالد امین تیکمه داش
شرکت آذر فوالد امین تیکمه داش از سال  1۳۹۰فعالیت خود را در زمینه تولید انواع میلگرد و مقاطع فوالدی در
زمینی به مساحت  1۴هزار هکتار در تیکمه داش و با نام تجاری  AFA Steelآغاز نمود .این واحد تولیدی با
استفاده از پرسنل مجرب و تجربیات ارزشمند در خصوص تکنولوژی بخشی از مقاطع مورد نیاز بازار فوالد ایران و
منطقه را برآورد ساخته است .فاز نخست این کارخانه در زمینه نورد میلگرد و مقاطع فوالدی با ظرفیتی بالغ بر
 ۳۰۰هزار تن در سال آغاز به کار کرد و پس از مدتی فاز دوم از مجموعه با احداث کارخانه فوالدسازی و با ظرفیت
 ۴۰۰هزار تن در سال احداث گردید .در مرحله سوم نیز آذر فوالد امین تیکمه داش با احداث کارخانه نورد میلگرد
با ظرفیت اسمی  ۴۰۰هزار تن تکمیل گردید .میلگرد آذر فوالد امین تیکمه داش با استاندارد  INSO3132و
در سایزهای  ۸و  1۰برای میلگردهای  A2و  A3و سایز  ۳۲-1۲برای میلگردهای نوع  A3تولید و روانه بازار
مصرف می گردد .کیفیت محصوالت تولیدی این مجموعه در سطح باالیی بوده و برای محموله های ارسالی گواهی
کیفیت و مرغوبیت کاال صادر گردیده و برای اطالع مشتریان از سطح کیفیت محصوالت به آن ها صادر می گردد.
معرفی محصوالت شرکت فوالد آذر امین تیکمه داش
میلگردهای تولیدی شرکت فوالد آذر امین تیکمه داش در ابعاد مختلف و با کیفیت باال تولید و روانه بازار مصرف
می گردد .میلگردهای تولیدی در انواع  A2و  A3و در سایزهای  ۳۲-۸میلی متر موجود می باشند .شرکت فوالد
آذر امین در سال  ۹۶موفق به اخذ گواهینامه ISO9001,201از شرکت  BASانگلستان گردیده است.
استانداردهای معادل میلگرد تولیدی این شرکت به شرح زیر می باشد.
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ASTM A615,2005
BS4449,2009
JIS G3112,2010
GOST 5781-82,1993
ISO6935-2,2007
ISO6935-2,2007
DIN488-2,2009

محصوالت این شرکت پس از تولید در مرحله کنترل کیفی بررسی شده و جهت اطالع سطح کیفیت محصوالت ،
پیش از تحویل گواهی مرغوبیت برای آن ها صادر می گردد .تولید محصوالت براساس استانداردهای ملی و بین
المللی صورت گرفته و در حال رقابت با سایر کارخانجات تولیدی در کشور می باشد.
گواهینامه های شرکت صنایع فوالد آذر امین
اخذ گواهینامه  ISO9001:2015از شرکت  BASانگلستان
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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آزمایشگاه کنترل کیفیت آذر فوالد امین
محصوالت این شرکت پس از تولید به آزمایشگاه های کنترل کیفی فرستاده شده و در صورت رعایت استانداردهای
الزم گواهی مرغوبیت برای آن ها صادر و تحویل مشتری داده می شود .آزمایشگاه های این واحد تولیدی به شرح
زیر می باشد:

دستگاه تست کشش  1۰۰تن
دستگاه تست خمش
دستگاه تست خم و باز خم
ترازوی دیجیتالی
صفحه صافی گرانیتی
ست  1۰۳پارچه بلوک سنجه
اپتیکال فلت
پایه راپورتر
کولیس دیجیتالی
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واحد ماشین سازی کارخانه
در جهت ساخت قطعات و مجموعه های نورد مجموعه ماشین سازی شرکت آذر فوالد امین تاسیس گردید .در
حال حاضر این مجموعه به یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولید قطعات نورد تبدیل گشته است .از پروژه های
این واحد تولیدی می توان به موارد زیر اشاره نمود.
•

طراحی و ساخت بستر خنک کننده
طراحی و ساخت کلیه جعبه های خط نورد

•

طراحی و ساخت استند خط نورد
طراحی و ساخت تجهیزات برش شمش
طراحی و ساخت برج خنک کننده

•

طراحی و ساخت استراکچر فلزی و دودکش کوره

•

•
•

تجهیزات و ماشین آالت این مجموعه شامل موارد زیر می باشد
•

دستگاه فرز دروازه ای
دستگاه تراش سی ان سی
دستگاه آج زنی و مارک زنی

•

دستگاه تراش اونیورسال
دستگاه دریل

•
•

•
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آدرس کارخانه فوالد آذر امین تیکمه داش
کیلومتر  1۲جاده بستان آباد به میانه ،جذب پست برق تیکمه داش
تلفن۳۳۳۳5۰5۰-۰۴1 :
آدرس دفتر مرکزی و فروش :تبریز ،دروازه تهران؛ نرسیده به میدان استاد شهریار
تلفن۳۳۳۳5۰5۰-۰۴1 :

