
 

1 
 

 ًَآٍسی دس تکٌَلَطی ًَسد هماطغ سٌگیي تَسط ضشكت ًیپَى استیل ٍ سَهیتَهَ هتال

 

 اسدضیش حسیٌی هٌجضی: تشجوِ ٍ گشدآٍسی

 كاسضٌاع تاصاسیاتی ٍ فشٍش خاسجی رٍب آّي اصفْاى

 

 لیوت تِ تَجِ تا ٍ ّا ضْش افمی تَسؼِ اص جلَگیشی تشای ّا، ضْش دس "خصَصا جوؼیت سضذ تِ تَجِ تا اخیش سالْای دس

 تا ّا تٌا ایي اص تَجْی لاتل تخص ٍ یافتِ سضذ ضذت تِ هشتثِ تلٌذ ّای تٌا ساخت تا ّا ضْش ػوَدی تَسؼِ صهیي، تاالی

 دس "تؼعا. تاضذ هی ّا ساصُ ایي دس سفتِ تکاس اجضای اًتخاب اصلی هسالِ اها. اًذ ضذُ ساختِ فَالدیساصُ ّای  تشكیة

هماطغ تِ ضکل  ساخت تِ الذام ساصًذگاى ، ضذُ ًَسد ّای پشٍفیل ٍجَد ػلیشغن كِ ضَد هی هطاّذُ ساص ٍ ساخت تاصاس

 . كٌٌذ  هی (High Risk) تاسیسك تاالای كاسخاًِ یا كاسگاّی تصَست خام ّای ٍسق اص ستَى  یاتیش

 تمشیثا هٌسَخ ضذُ ٍ دٍطثمِ ٍ یك ّای ساختواى كطَس دس( فؼلی)لالة هصشف الگَی كِ دّذ هی ًطاى ّا تشسسی

.  فضًٍی هییاتذ ّش سٍصتیطتش ٍ یافتِ افضایص سفتِ سفتِ 1377 سالْای طی ،پٌج اص تاالتش ٍ 3،4 طثمات ساص ٍ ساخت

 دیگش تیشٍسق یا ٍ  I هماطغ پیطشفتِ ّای كطَس "خصَصا ّا كطَس تیطتش دس كِ دّذ هی ًطاىّوچٌیي ایي كاٍضْا

ٍگشیذّای هٌْذسی  H هماطغ اساع تش "ػوذتا ّا طشاحی ٍ ًذاسًذٍتلٌذهشتثِ  هشتثِ هیاى فلضی ّای ساصُ دس جایی

 .ضَد هی اًجام

خاظ  ّای ساصُ سایش كاسخاًجات سیواى ٍ ، ًیشٍگاّْا، ّا تًَل، صٌایغ ًفت، گاص ٍ پتشٍضیویّای ساصُ دس

 الواى دس سااصایي هماطغ  هٌاسثی ّای جایگضیٌی هیتَاًٌذ طشاح، هٌْذسیي ، دستاصاسهماطغ ًَع ایي ٍجَد دسصَست

 . ًوایٌذ ایجاد كاستشدی ّای

 سضذ تِ تَجِ تا اخیش سالْای دس كِ است آى اص حاكی  اهش،خثشگاى اص ًظشسٌجی ّوچٌیي ٍ كاسضٌاسی ٍاكاٍی ّای

 خَتی جزاتیت اص H پشٍفیل حَصُ دس فَالد جْاًی تاصاس ٍ یافتِ افضایص هماطغ ایٌگًَِ ًیاص هصشف صٌایغ،
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 اهیذاست تاتَجِ تِ هحاسي لزا . استتَجِ لاتل  IPB هماطغ دس فَالد هؼاهالت تاصاس تثادل حجن ضذُ ٍتشخَسداس

 ، تا تٌَع تخطی تِ تَلیذ هحصَالت ٍتثلیغات هستوشٍهثوش،رائمِ تاصاسهصشف ساتِ سوت استفادُ Hّای پشٍفیل

 .اصهحصَالت فَق سَق دّین

لزادساداهِ خالصِ ای اصتشجوِ همالِ ی ًَآٍسی دستکٌَلَطی ًَسد هماطغ سٌگیي تَسط ضشكت ًیپَى استیل ٍ 

اهیذاست تاتَجِ تِ گشایطات تاصاستِ .آٍسدُ ضذُ است « NSHYPER BEAM» سَهیتَهَ هتال تحت ػٌَاى 

 :هحصَالت كیفی ٍهٌْذسی، الْام تخص لضٍم اّتوام تِ تَلیذهحصَالت جذیذٍّوشاّی تا داًص سٍص تاضذ

Innovative Technology:  NSHYPER BEAM 

 ضشٍع تِ 1901پیذایص ضشكت ًیپَى استیل ٍ سَهیتَهَ هتال ّوضهاى تاضشٍع صٌؼت فَالد دسطاپي تَدُ ٍ دس سال 

ٍ هجذدا تؼذ اص جٌگ جْاًی ًیض تِ ٍاسطِ احذاث هجذد ساختاسّای هلی، تٌْا . تَلیذ اٍلیي سیل دس طاپي ًوَدُ است

ضشكت ًیپَى استیل ٍ سَهیتَهَ هتال تاتیص اص ًین لشى ًَآٍسی دس . تَلیذ كٌٌذُ سیل ٍ تیشپایِ ّا دس طاپي تَدُ اًذ

تکٌَلَطی تَلیذپشٍفیلْای تال پْي هَاصی  ٍتالش دسجْت تَسؼِ اًَاع هماطغ، اصاػتثاس ٍ هضایای تکٌَلَطی ٍیظُ 

 . ای دس ػشصِ جْاًی تشخَسداساست

  :NSHYPER BEAMاًَاع هماطغ تَلیذی 

  اتؼادهماطغ ضاهل ػوك ٍ استفاع تا سًج ). هیلیوتشی50تٌَع هماطغ تاافضایص ػوك ٍ ػشض تا گاهْای

50mm (  ً2تمشیثاin ) افضایص هییاتٌذ.) 

  اًَاع هماطغH ًَسدی جْت  جایگضیٌی تا هماطغ H كِ هضایای كاّص ًیشٍی ) (تیش ٍسق  ) غیشًَسدی

 .(اًساًی،كاّص ّضیٌِ ّای ساخت ٍ كیفیت تْتش تِ لحاظ حزف ػولیات جَضکاسی سا خَاّین داضت

 ِاٍلیي تین ّای تال پْي ًَسدی تا یکٌَاختی ػوك ٍ ػشض  )یکٌَاختی هٌاسة اتؼاددس سشی سایضّای هطات

 . (دس سشی سایضّای هطاتِ

  كوك تِ تْثَد طشاحی ساختواى تا كاّص ٍصى فَالد ٍ كاّص ّضیٌِ )لاتلیت دستشسی تِ سایضّای ػشیعتش

 (ّای ػولکشدی
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 ضواتیك فشآیٌذًَسدكاسی هماطغ سٌگیي چٌذهمطؼِ

  ( Sakai *ضیَُ ای اصًَسدكاسی تِ سٍش )فشآیٌذ تَلیذ

 ًَسد كاسی لثِ  -1

جْت كٌتشل ٍایجاد ظخاهت ّای  هتٌَع دسػشظْای : اهکاى تغییشاستفاع كالیثش غلطکْای پاییٌی ٍ تاالیی- 

 . هختلف  ًیاص تِ تغییش ٍظؼیت ٍضشایط غلطکْای پاییٌی ٍ تاالیی هی تاضذ 

  :(غلطکْای كج)Skewedًَسد كاسی تا غلطکْای  -2
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  .Skewedاًؼطاف پزیشی ٍلاتلیت كٌتشل غلطکْای - 

 ًَسد كاسی ًْایی  -3

ػشض ٍ ظخاهت تال ًْایی هماطغ تا كٌتشل ػوك دسیك سطح ثاتت ٍ تاحشكت صحیح غلطکْای  -

Skewed دستاال ٍ پاییي دسفشآیٌذ  Sakaiتذست هیآیذ . 

 283 سشی تا 5 سایض ٍ 328 سشی تا 42 ) سایض611 سشی ٍ 47ایي ضشكت تَاًایی دستشسی تِ هماطغ ػشیط ضاهل 

 :سا داسا هیثاضذكِ دسجذٍل ریل تؼعی اصهماطغ تَلیذی آٍسدُ ضذُ است (سایض
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 :دسریل ًیضتشخی اصاستاًذاسدّای  هَسداستفادُ تَسط ضشكت فَق آٍسدُ ضذُ است
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 چٌذ همطؼِ تِ H  سال تجشتِ دس طاپي دس صهیٌِ تَلیذپشٍفیلْای20ضشكت ًیپَى استیل ٍ سَهیتَهَ هتال تا تیص اص 

 تَلیذی آى دساًَاع ساصُ ّای فَالدی ساختواًْا،كاسخاًجات ٍ H ،هماطغ Sakai steelworksسٍش 

 .هَسداستفادُ لشاسگشفتِ است (دسیایی  )هیذاًْای ساحلی ٍ فشا ساحلی 
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 :(تَظیح پاٍسلی)

Sakai steelworks* ( ًَسد كاسیSakaiیا اصطالحا ًَسدكاسی تذٍى هحذٍدیت ) :  ایي فشآیٌذتااستفادُ اص

 .  اًجام هی ضَد Skewedغلطکْای ػشظی هتغیشٍغلطکْای 

 

 ٍسٍضي ضذى تیطتشهطالة NSHYPER BEAMٍ  ( H )ػکسْای ریل جْت ًوایص ساصُ ّای هماطغ سٌگیي)

  (.همالِ آٍسدُ ضذُ اًذ
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