GIỚI THIỆU
ASSEL - DÂY CHUYỀN – HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP ĐÚC – 80.000
TẤN/NĂM – CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
1 – Đây là nhà máy ống thép đúc đầu tiên đặt tại Việt Nam, (Không có đối thủ
cạnh tranh.
2 – Chất lƣợng sản phẩm sẽ làm yên tâm các nhà đầu tƣ . Không những chiếm
lĩnh toàn bộ thị trƣờng Việt Nam mà còn xuất khẩu đƣợc ra các nƣớc.
3 – Toàn bộ nguyên liệu đầu vào , tại Việt Nam là hết sức rồi dào , không phụ
thuộc nhập khẩu.
4 – Đây là một dây chuyền sản xuất , cực kỳ hiện đại và tinh sảo , mức độ tự
động hóa rất cao . Chỉ có 25 công nhân làm việc , nhƣng giá trị hàng hóa bán ra
là : 100 tỷ VND đến - 120 tỷ VND / 01 tháng.
5 – Tỷ xuất đầu tƣ là rất thấp : Có thể nói , Thành Nam chúng tôi là một tập thể
các chuyên gia , tài tử , trong vấn đề săn tìm công nghệ mới , từ nƣớc ngoài , để
đƣa về Việt Nam . Chúng tôi dám khẳng định : Tỷ xuất đầu tƣ cho nhà máy ống
thép đúc , chỉ bằng 40 % , của bất kỳ nhà máy nào , có doanh số tƣơng đƣơng
với nó , tại thị trƣờng Việt Nam.

I – Giới thiệu công ty Thành Nam.
Công ty : CP-XNK Thành Nam chúng tôi , là một doanh nghiệp , chuyên doanh
về nhập khẩu : Các dây chuyền – Hệ thống thiết bị, đồng bộ , tân tiến – Kèm
theo công nghệ sản xuất , thuộc thế hệ mới nhất , tại khu vực Châu Âu và Hoa
Kỳ . Cho nhiều ngành sản xuất hàng hóa công nghiệp khác nhau , tại Việt Nam.
Có thể nói : Thành Nam chúng tôi là một tổ chức bao gồm : Rất nhiều chuyên
gia , các kỹ thuật nhà nghề , trong việc săn tìm các thiết bị. & công nghệ sản
xuất , hàng hóa công nghiệp , thuộc thế hệ mới nhất trên thi trƣờng thế giới , để
đƣa về Việt Nam.
Tiêu chí của chúng tôi là :
 Thiết bị và công nghệ , khi chuyển giao cho bạn , đều có xuất sứ , từ :
Châu Âu - Hoa Kỳ - Nhật Bản. Tại Việt Nam chƣa có nhà máy thứ 2 để
cạnh tranh với bạn.
 Hàng hóa bạn sản xuất ra , chất lƣợng đạt tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ .
Bạn đủ sức , xuất ngƣợc sang Trung Quốc và các nƣớc khác.

 Nguồn nguyên liệu đầu vào , phải có sẵn tại Việt Nam , không phụ thuộc
vào nhập khẩu.
 Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn , trong quá trình bạn sản xuất , để phục vụ
cho bạn , việc bảo trì , bảo dƣỡng và cung cấp phụ tùng thay thế.
 Bạn sẽ có một nhà máy mới , mà giá trị nhà máy chỉ bằng 50% , so với
phƣơng án bạn dùng , tƣ vấn và tổng thầu nƣớc ngoài – Chìa khóa trao
tay nhà máy.
Bạn hãy đồng hành cùng Thành Nam chúng tôi, vấn đề lợi nhuận bạn thu đƣợc ,
đó là chuyện nhỏ . Bạn sẽ đƣợc rất nhiều , đó là liềm kiêu hãnh của dân tộc và
của ngƣời Việt Nam chúng ta.

II – Giới thiệu nhà cung cấp : Thiết bị & Công nghệ
Tập đoàn GmbH, dƣới mái nhà của cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ
Holding GmbH, một nhóm các chuyên gia và kỹ thuật nhà nghề toàn cầu trong
xây dựng nhà máy và cơ khí cho ngành công nghiệp chế biến thép và kim loại
màu. Nó bao gồm hai khu vực kinh doanh chuyển giao công nghệ sản xuất và
cung cấp thiết bị hàng đầu . Hai Lĩnh vực kinh doanh hoạt động nhóm các công
ty độc lập mà hợp tác chặt chẽ với nhau. Là một tổ chức tài chính, chuyển giao
Holding GmbH chịu trách nhiệm hoạch định chiến lƣợc và kiểm soát. Chủ sở
hữu duy nhất của nhóm chuyển giao là Siemag Weiss GmbH & Co KG, tổ chức
các công ty tƣ nhân kinh doanh Weiss.

TƢ NHÂN - NHÀ NƢỚC VÀ HIỆN TẠI TOÀN CẦU
Là một tập đoàn các công ty đa quốc gia , nhóm chuyển giao GmbH đã đƣợc
xây dựng trên các giá trị vững chắc và một nền văn hóa trách nhiệm cho bốn thế
hệ. Nó giữ một vị trí thị trƣờng mạnh mẽ trong khi cấu trúc phân cấp của nó
đảm bảo một nhanh và hiệu quả đáp ứng nhu cầu khách hàng cá nhân. các
Nhóm GmbH kết hợp linh hoạt của các đơn vị công ty hoạt động nhƣ các doanh
nghiệp vừa và nguồn tài nguyên rộng lớn của một công ty hoạt động quốc tế
- Tất cả vì lợi ích của khách hàng. Văn hóa doanh nghiệp phân cấp đảm bảo
rằng không chỉ các đơn vị cá nhân mà còn là nhân viên của mình luôn luôn suy
nghĩ và hành động một cách kinh doanh.
XÂY DỰNG MỘT CƠ SỞ MẠNH
Một tầm nhìn dài hạn, quản lý tài chính thận trọng, tập trung vào các giá trị,
cộng với kiến thức về chu kỳ máy và xây dựng nhà máy có trên thị trƣờng, cho
nhiều thập kỷ, thông báo kế hoạch chiến lƣợc của tập đoàn.
Ngoài ra chƣơng trình nghị sự là đầu tƣ trong các lĩnh vực năng lƣợng và công
nghệ môi trƣờng, dịch vụ và hiện đại hóa các nhà máy cũng nhƣ đào tạo trong
công việc và trình độ của ngƣời lao động cốt lõi. Trên cơ sở đó, nhóm tạo ra
các giải pháp nhà máy tailor-made, cho phép khách hàng lƣu giữ tốt trƣớc sự
cạnh tranh.
Tập đoàn GmbH hiện chiếm giữ 80 % , thị phần của toàn thế giới , về các nhà
máy sản xuất ống thép đúc . 80% các nhà máy sản xuất ống thép đúc trên toàn
thế giới , đều do GmbH cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ sản xuất.

III Tổng quan về dự án nhà máy sản xuất ống thép đúc.
1 – Hệ thống thiết bị và công nghệ sản xuất . Của : Cộng hòa liên bang Đức.
2 – Sản lƣợng : 80.000 tấn/năm – 6.800 tấn/tháng – 225 tấn/ngày.
3 – Kích thƣớc sản phẩm : Ống thép đúc , từ : Φ 88,9 mm – đến Φ 219 mm. Độ
dày của ống tự lựa chọn ,từ : 5,6 mm đến 40 mm. (Độ dài của sản phẩm , tự lựa
chọn cắt : ( 6 m – 9 m – 12 -m.)
4 - Chất lƣợng sản phẩm : Tƣơng đƣơng – Mỹ - Châu Âu.
6 – Nguyên liệu đầu vào : Thép phôi tròn - Φ 150 mm - Φ 200 mm .
(Độ dài của phôi : Từ 1,5 m – đến 3,8 m.)
7 – Máy biến áp : 5.600 KW. (Kho chứa dầu đốt lò hoặc Khí đốt)
8 – Năng lƣợng điện tiêu thụ : 140 KWh/01 tấn SP
9 – Năng lƣợng Dầu Hoặc Khí đốt , tiêu thụ : 76 Kg/01 tấn SP
10 – Nƣớc làm mát : 560 m3/ giờ
11 – Số công nhân lao động trực tiếp : 25 ngƣời / 01 ca.
12 – Diện tích nhà máy tối thiểu : 3 ha.
13 – Diện tích nhà xƣởng (132 m2 X 27 m2) X 02 xƣởng = 7.128 m2
14 – Phạm vi cung cấp của Thành Nam : Cung cấp toàn bộ hệ thống thiết bị
đồng bộ - Xây dựng bệ móng và lắp đặt thiết bị hoàn thiện – Cung cấp chuyên
gia Đức , trong quá trình lắp đặt thiết bị , vận hành nhà máy và đào tạo công
nhân.
15 – Trách nhiệm của chủ dự án : Tự làm nhà xƣởng , văn phòng , và các cơ sở
hạ tầng khác . Thành nam sẽ cung cấp thiết kế.

IV – Lợi thế của chủ dự án , nhà máy ống thép đúc tại Việt Nam.
1 – Đây là nhà máy ống thép đúc đầu tiên đặt tại Việt Nam, (Không có đối thủ
cạnh tranh.
2 – Chất lƣợng sản phẩm sẽ làm yên tâm các nhà đầu tƣ . Không những chiếm
lĩnh toàn bộ thị trƣờng Việt Nam mà còn xuất khẩu đƣợc ra các nƣớc.
3 – Toàn bộ nguyên liệu đầu vào , tại Việt Nam là hết sức rồi dào , không phụ
thuộc nhập khẩu.
4 – Đây là một dây chuyền sản xuất , cực kỳ hiện đại và tinh sảo , mức độ tự
động hóa rất cao . Chỉ có 25 công nhân làm việc , nhƣng giá trị hàng hóa bán ra
là : 100 tỷ VND đến - 120 tỷ VND / 01 tháng.
5 – Tỷ xuất đầu tƣ là rất thấp : Có thể nói , Thành Nam chúng tôi là một tập thể
các chuyên gia , tài tử , trong vấn đề săn tìm công nghệ mới , từ nƣớc ngoài , để
đƣa về Việt Nam . Chúng tôi dám khẳng định : Tỷ xuất đầu tƣ cho nhà máy ống
thép đúc , chỉ bằng 40 % , của bất kỳ nhà máy nào , có doanh số tƣơng đƣơng
với nó , tại thị trƣờng Việt Nam.
TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT.
 Sản lƣợng nhà máy : 80.000 tấn SP/01 năm.
 Giá ống thép đúc tại thị trƣờng Việt Nam : 18.000.000 VND/01 tấn.
 Giá mua thép phôi tại Việt Nam : 11.000.000 VND / 01 tấn.
 Chi phí điện năng cho 01 tấn sản phẩm : 200.000 VND / 01 tấn.
 Chi phí dầu đốt lò : 1.000.000 VND / 01 tấn sản phẩm
 Chi phí trực tiếp : Lƣơng của 75 ngƣời – Làm việc cho 03 ca.
 Chi phí dán tiếp : Các chủ dự án tự tính.

V – Thông số kỹ thuật – Toàn bộ hệ thống Assel
A, - Máy cán ống đúc Assel - Danh sách các phụ lục.
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2. ỐNG THAM KHẢO SẢN PHẨM MIX
3. BƢỚC BIẾN DẠNG
4. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT ỐNG
5. BỐ TRÍ.
1.
QUY MÔ DỰ ÁN.
Thanh Nam đang có kế hoạch để xây dựng, chuyển giao , một Assel mới cán
ống đúc , tại Việt Nam. Trong Assel cán dòng máy cán mới, một loại côn
piercer mới, một nhà máy Assel mới và một nhà máy cỡ mới sẽ đƣợc cài đặt.
Mục đích của kỹ thuật này là để xác định các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất
cho việc lắp đặt các dây chuyền cán Assel mới.
2.
ỐNG THAM KHẢO SẢN PHẨM - MIX (SƠ).
Bảng 1 cho thấy sự pha trộn sản phẩm sơ bộ xem xét.
Kết hợp sản phẩm này đại diện cho các dữ liệu sau:
Hoàn thành đƣờng kính ống: 88,9-219,7 mm
Hoàn thành độ dày thành ống: 5,6 mm đến 40,0 mm
Hoàn thành loại thép ống: hợp kim carbon thấp.

Advanced Assel Mill
Bảng liên kết giữa đƣờng kính và độ dày của ống. (Tại những phần có màu)
Rolling Schedule
SM 550 I 10
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88,9

Reduction series: A
Shell diameter: 130 mm
Total reduction: 31 %
Reduction per stand: 4.3 %

101,6
108,0
114,3
121,0
127,0
133,0
139,7
141,3
146,0

Reduction series: B
Shell diameter: 160 mm
Total reduction: 25 %
Reduction per stand: 3.3 %

Reduction series: C
Shell diameter: 185 mm
Total reduction: 23 %
Reduction per stand: 2.8 %

152,4
159,0
168,3
177,8
180,0

Reduction series: D
Shell diameter: 225 mm
Total reduction: 20 %
Reduction per stand: 2.4 %

193,7
194,5
203,0
219,1

Remark: Tube quality reduced for D/t < 5/1.

* - Carbon steel grade only.

3 SƠ ĐỒ BIẾN DẠNG TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG
200

150

Billet Ø

mm

Hollow Bloom Ø

mm

~ 205

Wall thickness

mm

23 - 46

14,0 - 46

Assel Shell Ø

mm

~ 185

~ 215

~ 225

~ 160

Wall thickness

mm

17,0 – 40,0

7,5 – 40,0

7,5 – 40,0

5,3 – 40,0

Sizing Mill Ø

mm

139,7 - 180

159 - 180

180 – 219,7

114,3 – 152,4

88,9 – 114,3

Wall thickness

mm

17,5 – 40,0

8,0 – 40,0

8,0 – 40,0

5,6 – 40,0

5,6 – 14,2

~ 235

~ 245
14,0 - 46

~ 150

~ 170

11,3 - 46

11,3 - 20

~ 130/160
5,3 – 14,0

4 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT ỐNG
1 - Các nguyên liệu cho các dòng cán nóng dự kiến trong tài liệu này bao gồm
phôi thép tròn 150 mm và 200 mm đƣờng kính ngoài.
2 - Ép kéo phôi vào đầu đục hình nón piercer phôi thép nóng của tối đa. 1280 °
C là đâm vào đầu côn hình nón một biến dạng và nở rỗng kích thƣớc, yêu cầu
cho các hệ thống máy Assel.
3 - Trƣớc khi đƣợc triển khai trên hệ thống máy Assel, nở rỗng sẽ đƣợc cạo
nhẵn bên trong, bằng cách thổi khí nén vào nở rỗng.
4 - Nở rỗng đƣợc chuyển giao cho hệ thống máy Assel bằng phƣơng tiện của
một thiết bị chuyển chéo.
5 - Nở rỗng (phôi thép nóng) đƣợc cuộn trên máy Assel với độ dày cần thiết và
đƣờng kính ngoài.
6 - Trƣớc khi thức ống lăn trên cán Định kích thƣớc, vỏ mẹ bằng cách cạo gỉ
thiết bị tẩy rửa nƣớc áp lực cao.
7 - Các Định kích thƣớc cán bao gồm kéo dài tới 10 lần với mục đích chính để
cuộn vỏ mẹ đến từ Mill Assel để hoàn thành các kích cỡ ống.
Hiệu suất cao Assel
Quá trình Assel là một quá trình đƣờng lăn sử dụng 3 cuộn bố trí tại 120 ° bù
đắp xung quanh một thanh trục gá đặt ở đƣờng trung tâm cán. Quá trình Assel
đƣợc ƣa thích dành cho các sản phẩm với những bức tƣờng trung và hạng nặng
đòi hỏi một chất lƣợng ống cao và dung sai chặt chẽ. Ứng dụng cổ điển cho quá
trình Assel đƣợc mang ống và ống lò hơi.

5.
BỐ TRÍ .
Trên trang tiếp theo bạn sẽ tìm thấy một bố trí sơ bộ, trong đó cho thấy sự sắp
xếp đặc trƣng của dòng cán Assel. Giao diện hiển thị các thành phần có liên
quan.
1 - Hệ thống lò nung quay (Nung phôi thép tròn ban đầu)
2 - Hệ thống máy – Đục ép lỗ , mũi côn – Tạo đƣờng rỗng , cho lỗ phôi
3 - Hệ thống cán , kéo dài ống phôi : Assel Mill
4 - Hệ thống lò Hâm nóng trở lại
5 - Hệ thống máy – Cán định hình độ giầy của ống
6 - Hệ thống cán – Kéo dài – Thu nhỏ đƣờng kính ống
7 - Hệ thống – Giá đỡ tự động – Vận chuyển sắp xếp – Làm mát ống

B, Thông số kỹ thuật
Danh sách Nội dung
1. Mô tả chung : Thiết kế - Dữ liệu
2. Hệ thống thiết bị - Tự động cắt phôi –Tự động vận chuyển lạp vào Lò nung.
3. Hệ thống lò nung quay – Nung nóng phôi liệu.
4. Hệ thống thiết bị tự động – Chuyển phôi liệu đã nung từ lò – Sang hệ thống
máy côn – đục lỗ phôi.
5. Hệ thống máy côn quay – Đục lỗ phôi ( CTP 1000 VF )
6. Hệ thống TB vận chuyển tự đông phôi – Từ máy côn quay – sang hệ thống
máy cán ống chính : (ASSEL MILL)
7. Máy cán ống chính : ASSEL MILL
8. Hệ thống TB tự động vận chuyển ống , (bán sản phẩm) – Từ máy cán chính
ASSEL MILL – Đến Lò nung 02 (hâm nóng trở lại)
9. Lò nung 02 (Hâm nóng lại sản phẩm)
10 Hệ thống TB tự đông – Vận chuyển phôi từ Lò nung 02 – tới máy cán định
hình kích thƣớc ống - MILL
11. Máy cán định hình kích thƣớc ống - MILL 550 I 10
12. Hệ thống TB tự động vận chuyển ống thành phẩm – Từ máy cán kích thƣớc
định hình MILL – Đến Hệ thống TB tự động : Giá đỡ - sắp xếp – Làm mát
13. Hệ thống Giá đỡ & Làm mát - COOLING BED
14. Hệ thống TB – Tập chung & Đóng gói
15. Hệ thống TB Điện cho toàn nhà máy
Ghi chú chung
Tất cả dữ liệu đƣợc đƣa ra chỉ là sơ bộ
Các thông số kỹ thuật hiện mô tả các đƣờng lăn công nghệ của nhà máy Assel.
Các phân tích về phạm vi cung cấp đƣợc quy định tại Phụ lục 3 của đặc tả kỹ
thuật này. Các TB vận chuyển mạnh mẽ và chính xác ,làm việc cho các đối
tƣợng khác, công việc có liên quan hoặc các hoạt động đƣợc theo định nghĩa
trong Phụ lục 3.
Điều này đặc tả kỹ thuật tập trung vào các loại máy Assel AM 500 và các loại
máy kích thƣớc (550 I 10) trong dây chuyền máy cán ống Assel

1. CHUNG THIẾT KẾ DỮ LIỆU CHO NEW ASSEL MILL ỐNG SẢN XUẤT
Đƣờng kính phôi :
Thời lƣợng :
Dài tối đa phôi.
Trọng lƣợng: tối đa phôi.
Đƣờng kính:
Chiều dài ống: tối đa.
Đƣờng kính sản phẩm ống :
Chiều dày ống: min.
Chiều dày ống tối đa.

150, 200 mm
phút. 1.500 mm
3.800 mm
936,8 kg
221,2-89,9 mm
20,2 m
219,7 - 88,9 mm
5,6 mm
40,0 mm

2. THANH TRÕN CẮT AREA & PHÔI THÉP CHUYỂN ĐẾ ĐẾN LÕ
Khu vực cắt phôi
Thông số kỹ thuật
Loại hình thanh, hình dạng và kích thƣớc đúc liên tục và / hoặc cuộn, có tiết
diện tròn trong vòng 150 - đƣờng kính 200 mm
Thanh dài trƣớc khi cắt - độ dài tối đa.
8.000 mm
Thời gian cắt 01 khẩu phôi :
1 phút
Thanh tối đa. trọng lƣợng trƣớc khi cắt thành các độ dài xấp xỉ. 1973 kg
Chiều dài phôi sau khi cắt 1500 ÷ 3800 mm
Phôi thép trọng lƣợng tối đa sau khi cắt. xấp xỉ. 936,8 kg
3. LÕ - ROTARY HEARTH
Thông số kỹ thuật
Loại lò: lò quay
Thông qua: 40 t / h tối đa.
Phôi thép : vòng phôi thép Ø 150 - 200 mm Chiều dài 1500 ÷ 3800 mm
Sản xuất: tối đa. 130 chiếc phôi / h
Phí hàng: hàng đơn / đôi hàng
Sạc nhiệt độ: phí lạnh: 20 ° C
Thải nhiệt độ: lên đến 1.300 ° C
Tính đồng nhất của nhiệt độ phôi: + 15 ° C phần chéo / chiều dài
4. HỆ THỐNG THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PHÔI TỪ - LÕ QUAY SỐ 01 –
ĐẾN HỆ THỐNG MÁY CÔN – ĐỤC LỖ
Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ phôi: lên đến 1.300 ° C
Đƣờng kính phôi: Ø 150, 200 mm
Phôi thép chiều dài: 1500 ÷ 3800 mm
Phôi thép trọng lƣợng tối đa. xấp xỉ. 936,8 kg
Sản xuất: tối đa. 130 chiếc / h

5. HỆ THỐNG MÁY CÔN ĐỤC LỖ - CTP 1000
5.1 Piercing Mill đầu vào Side
Thông số kỹ thuật
Đƣờng kính phôi thép: 150, 200 mm
Phôi thép chiều dài: tối đa. 3,8 m
Thiết kế của đầu vào máng: máng hình chữ U bằng thép đúc, thủy lực kẹp
Tốc độ đẩy vào: 0,3 m / giây. (trong quá trình khởi cán)
Trƣớc và trả lại tốc độ: 1 m / giây.
Đẩy lực lƣợng: xấp xỉ. 4 t

5.2 Máy đục lỗ phôi
Thông số kỹ thuật
Thiết kế nhà máy đứng: Mill đứng với hai con lăn làm việc, chồng lên nhau, và
hai điều khiển độ giày ống để đƣợc hƣớng dẫn sắp xếp một ở mỗi bên
Số con lăn cán - làm việc: 2
Số điều kiển độ giày: 2
Đƣờng kính cuộn công việc vào thời điểm cao nhất: xấp xỉ. 1000 mm
Quay tốc độ của con lăn làm việc: xấp xỉ. 95 rpm
Thức ăn góc: 8 ° - 15 °
Cone góc: 15 ° cố định
Hƣớng dẫn hệ thống: Hƣớng dẫn Giày dép
Tốc độ tối đa Outlet 1,0 m / s
Cán mô-men xoắn 490 KNM
Tách lực 3900 KN

5.3 chính ổ
Thiết kế ổ đĩa chính: Các ổ đĩa chính nằm ở bên cạnh ổ cắm với ổ đĩa cuộn duy
nhất của AC động cơ thông qua trục phổ quát
Loại bánh: bánh xe Spur
Loại trục: trục doanh toàn cầu với trục trƣợt
Số Thông số kỹ thuật
Động cơ: 2
Công suất máy biến áp : xấp xỉ. 2 x 2.800 kW
Quá tải: 1,5 lần (chu kỳ tải đƣợc xác định bởi ngƣời bán)
5.4 Outlet Side Cone-Type piercer (Lực đẩy & hành trình của đầu côn)
Thông số kỹ thuật
Hollow nở dài: tối đa.
9,0 m
Thiết kế bên xƣởng : Hƣớng dẫn giƣờng với steadiers ba con lăn và khối đẩy
Số con lăn ba con lăn: 6 (5 + 1)
Số cuộn nhúm: 1
Số con lăn truyền đạt: 6, đƣợc thúc đẩy bởi động cơ thủy lực
Tốc độ quay vận tải: xấp xỉ. 1,8 m / giây.
Tốc độ khối Lực đẩy: tối đa. 4,0 m / giây.
Lực đẩy khối: xấp xỉ. tối đa. 170 tấn
Lực đẩy ổ đĩa khối: Bằng sợi dây thép và có ích
6 BLOOM RỖNG VẬN CHUYỂN PHÔI TỪ MÁY ĐỤC CONE TỚI MÁY
CÁN CHÍNH - ASSEL MILL
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm Bloom rỗng
Bên ngoài đƣờng kính 245 ÷ 150 mm
Chiều dài 4.000 ÷ 9.000 mm
Max trọng lƣợng xấp xỉ. 936,8 kg
Tần số tối đa 100 Pcs / giờ
Hành trình khoảng cách xấp xỉ. 12 m
7 HỆ THỐNG MÁY CÁN - ASSEL MILL "AM 500"
Máy cán - Assel Mill đứng và ổ chính
Thông số kỹ thuật
Mill đứng thiết kế: Nhà máy đứng với cơ giới,cuộn việc điều chỉnh, trang bị
một cách nhanh chóng nâng thiết bị cho các công việc trên cuộn
Số trục cán làm việc: 3
Đƣờng kính trục cán : tối đa. 500 mm /phút. Khoảng 450 mm.
Phôi liệu ăn góc: 4 ° - 11 ° đìêu khiển
Toe góc: 0-4 ° chuyển đổi

Phạm vi điều chỉnh: 3 ° - 4 °
Chiều cao của con lăn bƣớu: 6.0 mm
Tỷ lệ D / t: khoảng. 20: 1 (min. độ dày 5.3 mm)
Tách lực lƣợng trục con lăn : 90 tấn
Hệ thống nâng hạ nhanh: xi lanh thủy lực với 25 mm đột quỵ
Hệ thống điều khiển : ổ đĩa con lăn độc lập bởi chiếm động cơ thông qua bevelgắn hộp bánh răng xoắn và trục phổ quát
Số động cơ: 3
Công suất mỗi động cơ: Sơ bộ. 750 kW
Quá tải công suất: 1,8 lần (đƣợc xác định sau)
Loại trục phổ quát: chéo Universal và mang trục doanh
Mô tả
Các máy cán Assel đứng bao gồm các nhóm lắp ráp chính đƣợc mô tả dƣới đây:
Trục cán con lăn cố định.
Các trục cán cố định bao gồm các cơ sở định vị và đầu xoay. Đối với con lăn
thay đổi, đƣợc hƣởng chống lên qua hai xi lanh thủy lực, vì vậy mà ba hội đồng
trục cán có thể đƣợc gỡ bỏ và trao đổi bằng một cần cẩu và một thiết bị loại bỏ.
Các trục cán với các chốt ắc định vị đƣợc khóa bằng thủy lực trong hoạt động
lăn của bốn xi lanh kẹp.
Ba con lăn làm việc đƣợc bố trí trong một ổ trục với hiệu số của mỗi trục 120 °
trong một cách mà phần đầu ổ chứa 1 con lăn và phần cơ sở 2 con lăn.

Ổ con lăn cuộn
Ba con lăn đồng cuộn về cơ bản bao gồm các cuộn với trục, vòng bi chống ma
sát và nơi ở mang. Các nơi ở mang đƣợc đặt trong một chứa rất nhiều gắn kết
trong một trống. Các Phanh trống đƣợc thiết kế cho một góc chân của 4 °.
Điều chỉnh cuộn
Việc điều chỉnh cuộn đảm bảo điều chỉnh khoảng cách cuộn và góc tới - tùy
theo yêu cầu cán. Điều này đƣợc thực hiện với các đơn vị electromechanically ổ
trục chính. Họ không đƣợc kết nối với nhau một cách máy móc và có thể hoạt
động riêng biệt. Một xi lanh thủy lực mỗi bên giữ hệ thống điều chỉnh miễn phí
từ chơi. Việc điều chỉnh khoảng cách cuộn đã đƣợc thiết kế cho một nở phạm vi
đƣờng kính rỗng 150-245 mm.
Drum
Các cuộn chock với hội đồng cuộn đƣợc đặt trong một cái trống. Khi góc thức
ăn cuộn đƣợc điều chỉnh, trống này đƣợc bật vào vị trí thích hợp bởi một động
cơ điện thông qua đơn vị ổ trục chính. Tất cả ba trống có ổ đĩa riêng biệt. Góc
thức ăn có thể thay đổi vô cùng giữa 4 ° và 11 °. Một thiết bị trống kẹp - bao
gồm hai xi lanh thủy lực mỗi - khóa ở vị trí trống.
Cuộn Thay đổi thiết bị
Các thiết bị cuộn thay đổi để cho phép chuyển đổi đồng thời của ba cuộn nhà
máy Assel bằng cần trục.
Thiết bị Nâng hạ nhanh / mở nhanh / đóng cửa nhanh
Giữa các trục thoát phía áp lực, việc điều chỉnh cuộn và chứa rất nhiều cuộn
(mang cố định) của các cuộn trên, một cách nhanh chóng hành động thiết bị
cuộn nâng thủy lực đƣợc cung cấp có thể đƣợc đƣa vào hoạt động vào đầu và
cuối của cán. Một cơn đột quỵ kiểm soát trụ có thể di chuyển Phanh trống cuộn
vào bất kỳ vị trí yêu cầu. Vị trí chính xác của các cuộn giảm trumpet của mặt
trƣớc của vỏ và các tam giác của sự kết thúc sau của vỏ.

Baseplate
Khung cuộn hoàn toàn dựa trên cơ sở hai tấm neo trong nền tảng.
Hệ thống điều khiển chính
Hệ thống ổ đĩa chính bao gồm ba gắn hộp số côn xoắn ốc cho mỗi lắp ráp cuộn.
Ba trục phổ doanh kết nối mỗi hộp số với AC động cơ. Các hộp số đƣợc hỗ trợ
chống nghiêng trong sự thay đổi của các con lăn làm việc. Một tiền đƣờng ống
tuần hoàn hệ thống dầu bôi trơn cho mỗi đơn vị bao gồm thiết bị. đơn vị bơm và
đƣờng ống. Đối với hệ thống thủy lực và hệ thống làm mát vui lòng tham khảo
mục 14.
Hệ thống máy cán -Assel Mill Inlet Side
Đối với hoạt động với giữ lại và nội bộ làm mát bằng thanh trục gá cố định.
Thông số kỹ thuật
Bảng - Inlet
Chiều dài của bảng đầu vào: 9.500 mm xấp xỉ.
Số hƣớng dẫn ba con lăn: 5 Sơ bộ.
Số điều chỉnh chiều cao và con lăn băng tải điều khiển: 9 Sơ bộ.
Tốc độ vận chuyển con lăn băng tải: 0,12-1,2 m / giây.
Số nhúm cuộn: 1
Trục gá Bar Inserter / lưu giữ
Chiều dài của thanh trục gá: 15.000 mm xấp xỉ.
Max. chiều dài của bộ phận làm việc: 3500 mm khoảng.
Trục gá phạm vi đƣờng kính thanh: 60 - 170 mm khoảng.
- Khoảng cách đi lại chuỗi: 16,000 mm xấp xỉ.
- Tốc độ xích: 3 m / giây. tối đa.
- Ổ đĩa chuỗi: AC động cơ, hộp số, sprockets
Hệ thống lưu giữ
Số xi lanh thủy lực: 2
Cylinder Chiều dài hành trình : 3.500 mm khoảng.
Tốc độ làm việc Cylinder : 0,07-0,20 m / giây.
Trở về tốc độ Cylinder : 0,4 m / giây.
Tốc độ quay của trục gá trƣớc khi bắt đầu lăn: 170 rpm khoảng.
Duy trì lực lƣợng: 35 t
Nhiệt độ làm việc của Mandrels: <100 ° C (nhiệt độ bề mặt trƣớc khi bôi trơn)

Trục gá Bar Hệ thống làm lạnh
Làm lạnh nội bộ của Mandrel Bar
Áp suất: 30 bar khoảng.
Công suất: 50 m³ / h tối đa. 30 m³ / h trung bình
Nƣớc làm mát: nƣớc
Nhiệt độ: 28 ° C đầu vào khoảng. nguồn cấp 70 ° C xấp xỉ.
Trục gá Bar Hệ thống bôi trơn (đơn vị cung ứng của ngƣời mua)
Dầu nhớt: nhũ tƣơng của than chì và chất kết dính trong nƣớc
Tiêu thụ:. 80 gr / m² trục gá thanh hàm lƣợng chất khô bề mặt
Mô tả
Phía đầu vào chủ yếu là bảng đầu vào với dầu bôi trơn thanh trục gá. Nó đƣợc
thiết kế để hoạt động với cố định nội bộ làm mát bằng nƣớc, thanh trục gá.
Bảng đầu vào nhận đƣợc hoa rỗng. Những bông hoa rỗng sau đó đƣợc chuyển
giao cho một tấm chặn lowerable vào vị trí chạy không tải của thanh trục gá.
Bảng đầu vào bao gồm hƣớng dẫn ba con lăn, một băng tải con lăn điều chỉnh
và định hƣớng và một đơn vị nhúm cuộn.
Các hƣớng dẫn ba con lăn phục vụ để hỗ trợ các hoa rỗng và thanh trục gá trong
chu kỳ cán và cho phép hƣớng dẫn tốt đẹp của hoa rỗng quay. Sử dụng trục lăn
và các giắc cắm vít động cơ hoặc trục kiểm soát, hƣớng dẫn ba con lăn đƣợc
điều chỉnh theo kích thƣớc rỗng nở / trục gá khác nhau để cho phép các kích
thƣớc khác nhau để nở rỗng đƣợc cuộn tại nhà máy liên tục centreline.
Hƣớng dẫn cuộn đang di chuyển bằng trục lăn và các đòn bẩy để ba vị trí làm
việc:

- Đƣờng kính nở rỗng
- Đƣờng kính thanh trục gá
- Hạ xuống trong quá trình cán
Băng tải con lăn điều khiển phục vụ để hỗ trợ và vận chuyển nở rỗng để nhà
máy sau khi trục gá đã đƣợc đƣa vào. Với sự bắt đầu của quá trình cán, băng tải
con lăn có thể điều chỉnh đƣợc hạ xuống nhƣ hoa rỗng sau đó đƣợc hƣớng dẫn
bởi các hƣớng dẫn ba con lăn trong quá trình lăn.
Các đơn vị nhúm cuộn nằm gần nhà máy Assel và đảm bảo nguồn cấp dữ liệu
của hoa rỗng vào máy nghiền.
Hệ thống bôi trơn thanh trục gá bao gồm các hộp bôi trơn và các thiết bị dịch
vụ. Nó nằm ở dòng đầu của bảng đầu vào. Thanh trục gá đƣợc bôi trơn bằng
cách đi qua các hộp bôi trơn trong khi đƣợc chèn vào.
Thanh trục gá Inserter / lƣu giữ đƣợc sử dụng để chèn thanh trục gá vào hoa
rỗng, để di chuyển về phía trƣớc thanh trục gá với tốc độ kiểm soát trong quá
trình lăn trên máy Assel và trở về thanh trục gá vào vị trí bắt đầu của nó vào
cuối của cán chu kỳ.

Thanh trục gá Inserter / lƣu giữ bao gồm giƣờng hƣớng dẫn, khối lực đẩy thanh
trục gá, các ổ đĩa xích với động cơ, hộp số và bánh răng và xi lanh thủy lực của
phong trào kiểm soát của thanh trục gá trong quá trình cán.

Thanh trục gá đẩy khối, bao gồm một trục rỗng quay gắn trên vòng bi chống ma
sát. Trục quay đƣợc kết nối với thanh trục gá bằng một thiết bị khóa.
Thanh trục gá đƣợc cung cấp nƣớc làm mát cho trục gá bên trong làm mát thông
qua các trục rỗng quay; kết nối với hệ thống cung cấp nƣớc làm mát là ở cuối
phía sau của khối trục gá đẩy.
Kèm theo khối lực đẩy thanh trục gá là một động cơ với các khớp nối tự xoay
cho phép thanh trục gá đƣợc đặt trong vòng quay trƣớc khi bắt đầu lăn trong
nhà máy Assel.
Giƣờng hƣớng dẫn đƣợc cung cấp với băng trƣợt, mà trên đó các trục gá khối
thanh lực đẩy đƣợc di chuyển tiến và lùi.
Trong chèn của thanh trục gá vào hoa rỗng, khối lực đẩy đƣợc di chuyển về
phía trƣớc với thanh trục gá. Phong trào này đƣợc trang bị một ổ đĩa xích và
AC-động cơ. Sprockets nằm ở cả hai đầu giƣờng hƣớng dẫn và đƣợc điều khiển
thông qua phổ trục, hộp số và động cơ.
Lăn với thanh trục gá về phía trƣớc với tốc độ kiểm soát đƣợc điều khiển bởi
hai xi-lanh lƣu giữ nằm trên giƣờng hƣớng dẫn. Sự chuyển động về phía trƣớc
đƣợc kiểm soát chính xác bởi một hệ thống kiểm soát dòng chảy. Trong hƣớng
dẫn Giƣờng thanh trục gá sẽ đƣợc hỗ trợ bởi con lăn lowerable.
Máy cán Assel Mill Outlet Side
Thông số kỹ thuật
Thời gian tối đa. vỏ: 13.500 mm
Thời gian bên cửa hàng: 18.000 mm xấp xỉ.
Số thấp hơn hƣớng dẫn cuộn: 2 x 2
Số dẫn cuộn trên: 3
Số chiều cao thấp hơn và có thể điều chỉnh
Con lăn băng tải con lăn điều khiển : 7
Số không điều khiển trên cuộn băng tải: 6
Phát hiện thiết bị: thủy lực dẫn động
Số máng dẫn: 1
Mô tả
Phía cửa hàng hƣớng dẫn vỏ khi nó rời nhà máy Assel. Phía xƣởng bao gồm hai
cuộn dẫn hƣớng thấp hơn trong đó bao gồm toàn bộ chiều dài của cửa hàng và
hỗ trợ luân chuyển vỏ trong quá trình cán. Cả hai hƣớng cuộn là chiều cao có
thể điều chỉnh sao cho kích thƣớc vỏ khác nhau có thể đƣợc triển khai.
Ba ngắn hƣớng dẫn con lăn trên tăng hiệu quả hơn nữa. Hƣớng dẫn con lăn
đƣợc điều chỉnh mà vỏ Assel với kích thƣớc khác nhau có thể lăn qua dòng liên
tục. Chúng đƣợc gắn trên khung cơ sở trong xây dựng hàn. Con lăn băng tải
điều khiển đƣợc bố trí giữa các hƣớng dẫn cuộn thấp hơn trên khung hình cùng
một cơ sở. Sau khi kết thúc quá trình cán các con lăn đƣợc nâng lên để chuyển
Assel bỏ ra của nhà máy đứng. Ba dẫn cuộn trên đƣợc định vị ở phía đầu ra để
hỗ trợ việc vận chuyển vỏ. Việc xả vỏ ra khỏi đƣờng chuyền vào một bảng
chuyển chéo sẽ đƣợc thực hiện bởi thủy lực hoạt động bố trí đá phòng.

8 THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN TỪ MÁY CÁN ASSEL MILL
ĐẾN LÕ HÂM NÓNG
Thông số kỹ thuật
Shell đƣờng kính: 130 - 225 mm
Shell dài: tối đa. 13.500 mm
Mô tả
Các phƣơng tiện giao thông phía sau nhà máy Assel vào lò nung chủ yếu bao
gồm một điều chỉnh chiều cao băng tải con lăn chạy ra ngoài.
Một hệ thống tay quay, với ổ đĩa cơ khí điện, chuyển vỏ từ các cửa hàng băng
tải Assel đến băng tải lò nung vào. Cả hai cuộn băng tải đƣợc điều khiển riêng
bằng động cơ điện.

9 LÕ (O2) HÂM NÓNG
Thông số kỹ thuật
Đƣờng kính ngoài: 130 - 225 mm
Độ dày: 5.6 - 40 mm
Max. chiều dài: 15,000 mm
Max. Trọng lƣợng: 936,8 kg
Max. tần số: 130 chiếc / h
Tốc độ đầu vào: 0,5-1,0 m / s
Min. Nhiệt độ đầu vào: 650 ° C
Max. nhiệt độ đầu ra: 1.100 ° C
Sƣởi đồng nhất: + 10 ° C so với chiều dài vỏ và
mặt cắt ngang

Mô tả kỹ thuật
Lò là một chất khí / dầu đốt lò đi bộ chùm và kế mà tất cả vỏ trong phạm vi kích
thƣớc am sẽ đƣợc đun nóng đến nhiệt độ yêu cầu cán. Đây là loại hâm nóng góp
phần giảm chênh lệch nhiệt độ của vỏ trên mặt cắt ngang và thời gian cho nâng
cao chất lƣợng sản phẩm cuối cùng. Kết quả sƣởi ấm đƣợc theo dõi bởi hỏa kế
lắp đặt ở phía đầu ra của lò.
10 THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN PHÔI TỪ LÕ HÂM NÓNG – TỚI MÁY CÁN
ĐỊNH HÌNH - MILL
Mô tả
Các phƣơng tiện giao thông phía sau nhà máy Assel vào lò nung chủ yếu bao
gồm một điều chỉnh chiều cao băng tải con lăn chạy ra ngoài.
10.1 Shell khử cặn trước - Định kích thước Mill
Thông số kỹ thuật
Shell Đƣờng kính: 130 - 225 mm
Áp lực nƣớc trên phun: 200 bar
Số vòng phun: 1 +1
Số lƣợng kim phun : 6
Nƣớc tiêu thụ: khoảng 240 lít / phút.
Mô tả
Các đơn vị cạo gỉ ở phía trƣớc của máy kích thƣớc đƣợc sử dụng để tẩy cặn bề
mặt của vỏ trƣớc khi vào nhà máy cán định hình kích cỡ.
Các nƣớc áp suất cao đƣợc cung cấp bởi một trạm tăng áp với hệ thống lọc,
bơm cao áp và van an toàn.
Tất cả các xác minh và sửa đổi có liên quan trong lĩnh vực này sẽ đƣợc thực
hiện bởi ngƣời mua.
11 KÍCH THƢỚC MÁY CÁN - MILL 550 I 10
Khung máy đứng bao gồm các khung cơ bản với đƣờng ray bắt vít để phù hợp
với khán đài cuộn và định vị bên dừng lại để điều chỉnh của các cuộn đứng để
đƣờng tâm nhà máy, cùng với phần khung phía trên với hƣớng dẫn đứng đƣờng
ray và xi lanh dầu thủy lực cho kẹp cuộn đứng ở vị trí làm việc. Nhà máy đứng
đƣợc thiết kế nhƣ một cấu trúc C-frame.
Các điều khiển máy đƣợc thực hiện với mƣời (10) là viết tắt. Sức mạnh của
động cơ chính và sự khác biệt giữa động cơ tốc độ ổ đĩa đƣợc truyền thông qua
một hộp số phân phối đến 10 trục ổ đĩa của khán đài. Tốc độ ổ từng đứng đƣợc
đƣa ra bởi tốc độ hộp số của động cơ chính và các động cơ khác biệt giữa các ổ
đĩa tốc độ.
Các trục ổ đĩa cho các khán đài đƣợc bố trí nếu năm ngƣời ở dòng trên và năm
trong dòng thấp hơn. Điều này cho phép thiết lập các khán đài trong nhà máy,
một với trên trục ổ đĩa thoi vàng và tiếp theo với phía dƣới trục ổ đĩa thoi vàng
với kết quả của một sự chồng chéo của các cuộn về khoảng cách cuộn.
Các khớp nối ở phía đầu ra hộp số tự động khi tham gia vào các khán đài đƣợc
đẩy vào máy nghiền.

Hệ thống thay đổi cuộn đứng đƣợc sử dụng để thay đổi kích thƣớc một cách
nhanh chóng từ một kích thƣớc ống kế tiếp. Trong quá trình thay đổi lập trƣờng,
trên khán đài cuộn đƣợc đặt vào chân đế thay đổi xe, đƣợc thiết kế với diện tích
tải cho nhiều nhất. 10 đứng mỗi và đang di chuyển bằng động cơ thủy lực.
Một trạm thủy lực là cần thiết cho độc kẹp trục lăn và cho các xi lanh của đơn vị
đứng thay đổi. (xem mục 14)
Hệ thống nƣớc làm mát (mở mạch) để làm mát các cuộn đứng trong khi hoạt
động đƣợc kết nối với hệ thống cấp nƣớc của nhà máy. (xem mục 14)

Thông số kỹ thuật
Loại khán đài: 3 trục kiểu đứng
Số vị trí đứng (tổng cộng): 10
Danh định cuộn đƣờng kính .: 550 mm
Đứng khoảng cách: khoảng. 500 mm
Max. thoi vàng cho phép đƣờng kính vỏ: 230 mm
Min. thoát khỏi ống kính: 89,0 mm
Max. tƣờng (thoi vàng): 40,0 mm
Nhiệt độ vỏ: 650 - 1.050 ± 10 ° C
Mill đứng thay đổi: bởi hydr. đứng giàn khoan và giải nén đứng xe đẩy
Mill đứng thay đổi thời gian: 10 phút
Tốc độ đầu vào: tối đa 1,20 m / giây (xấp xỉ.)
Tốc độ đầu ra: tối đa 1.80 m / giây (xấp xỉ.)
Hệ thống điều khiển : ổ đĩa khác biệt giữa các bánh xe thông qua thúc đẩy và
hộp số hành tinh
Số động cơ chính: 1
Công suất động cơ: 750 kW
Tốc độ động cơ Sơ bộ .: 285 - 520 - 1300 rpm yếu tố quá tải 1.6
Số động cơ chồng: 1
Công suất động cơ: 750 kW
Tốc độ động cơ Sơ bộ .: 52 - 520 - 1300 rpm yếu tố quá tải 1.6
Lái xe điện (sơ bộ): 520 - 1300 rpm; yếu tố quá tải 1.6
Kích thƣớc Mill cuộn chờ Loại 550 Tôi

Thông số kỹ thuật
Mill loại đứng: nhà máy 3 trục đứng với bánh răng côn nội bộ
Rolls mỗi đứng : 3
Đƣờng kính cuộn danh nghĩa: 550 mm
Max. uốn tóc. thoi vàng vỏ dia .: 230 mm
Kích thƣớc Mill cuộn Stands
Đặc điểm kỹ thuật
Các cuộn đứng đƣợc thiết kế nhƣ một đứng 3 trục. Nó có dạng hình chữ nhật và
bao gồm hai nửa dàn diễn viên đƣợc bắt vít lại với nhau, trong đó 3 cuộn, bù
đắp một góc 120 ° với nhau, cùng với trục và bánh răng côn ổ đĩa đƣợc gắn kết.
Một trong những trục lăn đƣợc mở rộng vƣợt ra ngoài đứng máy và có một
trung tâm ghép nẹp mà tham gia trong tay áo khớp nối tự động trên ổ đĩa.
Các bánh răng côn và mê cung đƣợc bôi trơn bằng một bao bì mỡ. Các phòng
mỡ của mang đƣợc đóng gói với dầu mỡ. Bôi trơn tiếp theo diễn ra trong quá
trình lăn bằng hệ thống cung cấp dầu mỡ và hẹn giờ.
Các con lăn đƣợc làm mát bằng ống mềm và các đƣờng ống gắn trên chân đế.
Các ống hoặc đƣờng ống đƣợc trang bị vòi phun. Kết nối với đƣờng dây cung
cấp nƣớc làm mát đƣợc thực hiện bởi plug-in kết nối đƣợc cài đặt trên khung
máy. Các kết nối đƣợc thực hiện tự động khi vật liệu đƣợc đẩy vào.
Cuộn Stands Thay đổi Trong Đơn vị cho Mill Định kích thƣớc
Đối với sự thay đổi nhanh chóng trên các khán đài cuộn, một thiết bị thủy lực
đƣợc cung cấp, kéo ra khỏi cuộn đứng lên vận chuyển vị trí ở phía trƣớc của
nhà máy.
Việc vận chuyển sẽ di chuyển sang một bên để lại không gian cho việc vận
chuyển thứ hai với các thiết lập mới kéo dài của trục cán.
Các thiết lập mới kéo dài của trục cán sẽ đƣợc đặt ở phía trƣớc của nhà máy và
đƣa vào nhà máy bằng phƣơng tiện của các thiết bị thủy lực tƣơng tự.
Việc vận chuyển di chuyển thiết bị bằng động cơ thủy lực.
Phạm vi của các thiết bị
Kích thƣớc Mill 550 I 10
Mill chờ SM và chính ổ
- Cán nhà máy thiết kế , gồm một dầm nhà ở để nhận đƣợc kéo dài 10 lần. Phần
trên nhà đã đƣợc lắp và kết nối với các dầm nhà bằng hỗ trợ bên và ở phần đầu
trận đấu với nắm giữ đứng kẹp xi-lanh đƣợc gắn chặt.
- Tất cả các đƣờng ống và hệ thống dây điện trong nhà máy và khung lên đến
khoảng 1 m bên ngoài khung nhà máy bao gồm kết nối mặt bích.
- Pre-đƣờng ống tuần hoàn hệ thống dầu bôi trơn cho các đơn vị thiết bị, bao
gồm. đơn vị bơm và đƣờng ống.

Ổ cán chính
Các lái xe máy đƣợc thực hiện với một ổ đĩa khác biệt hoàn chỉnh thông qua
thúc đẩy bánh xe và hộp số hành tinh, bao gồm:
- Một (1) động cơ chính,
- Một (1) chồng lên động cơ,
- Một (1) hộp số hành tinh có bánh xe kích thích,
- Mƣời (10) tạp chí đầu ra và
- Mƣời (10) khớp nối
- Các cơ sở khung cơ bản cho hộp số
- Khung cơ sở cho động cơ ổ đĩa
Đứng Thay đổi thiết bị
- Xi lanh thủy lực cho việc di chuyển trên cán kéo dài
- Thay đổi các chùm tia cho 10 móc để kết nối với các khán đài SM
- Một bảng để cho các vật liệu ở phía trƣớc của vận chuyển thay đổi
- Thay đổi toa xe di chuyển trên đƣờng sắt, từng đƣợc trang bị với một bảng để
cho các phôi liệu
- Một thiết bị vận chuyển di chuyển, thúc đẩy bởi động cơ thủy lực.
- Đƣờng ống và hệ thống dây điện vào nhà máy.
Thay đổi kích thƣớc phần hội Mill
- Roll đứng với 550 mm danh nghĩa cuộn đƣờng kính.
Thiết bị phụ trợ cho SM
a.) cuộn Đứng quay và xử lý các thiết bị
- Một cuộn đứng chuyển và xử lý các thiết bị để xử lý một (1) đứng.

- Một cuộn đứng xử lý thiết bị để xử lý ba (3) đứng.
- Một thiết bị mỡ động sản
b.) Inlet và ổ cắm ống Hƣớng dẫn
- Một ống dẫn đầu vào cho mỗi kích thƣớc.
- Ổ cắm ống dẫn cần thiết để trang trải các phạm vi kích thƣớc ống.
c.) nhàn rỗi Stands với ống Hƣớng dẫn
- Nhàn rỗi là viết tắt của các phạm vi kích thƣớc ống.
- Hƣớng dẫn ống cho khán đài nhàn rỗi theo yêu cầu cho các phạm vi kích
thƣớc ống.
d.) Vận chuyển Stands Rollers
- Vận chuyển đứng với con lăn là chiếc cầu nối các vị trí đứng không sử dụng
- Con lăn để vận chuyển khán đài, theo yêu cầu cho các phạm vi kích thƣớc
ống.
12 PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỪ MÁY CÁN KÍCH THƢỚC
MILL ĐẾN BED HỆ THỐNG LÀM MÁT
Các phƣơng tiện vận chuyển từ nhà máy kích thƣớc giƣờng làm mát chủ yếu
bao gồm điều chỉnh chiều cao chạy ra khỏi băng tải con lăn.
13 HỆ THỐNG LÀM MÁT - COOLING BED
Thông số kỹ thuật
Đƣờng kính ống: 89,0-219,7 mm
Độ dày: 5,6-40,0 mm
Chiều dài ống: xấp xỉ. tối đa. 22,0 m
Thay đổi Loại: chùm tia đi bộ
Loại làm mát giƣờng: Thiết bị giáo dục-Type
14 CENTRELIZED TIỆN ÍCH
14.1 Trạm thủy lực cho Assel Mill bao gồm. Bệ van
14,2 mỡ bôi trơn cho hệ thống Assel Mill và Định kích thƣớc Mill
14,3 cấp nƣớc làm mát (mạch mở và đóng cửa)
14.4 Hệ thống áp suất không khí
15 THIẾT BỊ ĐIỆN
Các định nghĩa chung
Các thông số kỹ thuật thiết kế điện và phạm vi quy định của thiết bị điện đƣợc
giới hạn trong ranh giới của phạm vi có liên quan cung cấp cho:
- Loại nón Piecer
- Assel Mill
- Định kích thƣớc Mill
Tất cả các khu vực khác của nhà máy sẽ đƣợc xem xét bởi ngƣời mua:
- Chuẩn bị phôi
- Loại đầu đục - nón Piercing Mill
- Rotary Hearth Lò
- Hâm nóng lò
- Định kích thƣớc Mill

- Làm lạnh giá đỡ
- Tất cả các phƣơng tiện giao thông kết nối giữa các khu vực
- Các tiện ích
Bất kỳ thiết bị để cung cấp, lái xe hoặc điều khiển thiết bị dân dụng, ví dụ: cần
cẩu, điều hòa không khí hoặc thông gió của các tòa nhà và các phòng, xử lý
nƣớc,. hoặc cho các thiết bị bên ngoài đƣờng biên giới của nhà máy đƣờng ống
mới không đƣợc coi là chi tiết kỹ thuật này và không bao gồm trong phạm vi
quy định của thiết bị.

Thiết kế kỹ thuật chung
Điện áp (thông số kỹ thuật đƣợc xác nhận)
Điện áp cao: phải đƣợc xác định bởi Bên mua
Tần số: 50 Hz +/- 1 Hz ngắn đối xứng ban đầu đƣợc xác định bởi Bên mua
mạch điện SK:
Điện trung thế: 10 kV +/- 10%
Tần số: 50 Hz +/- 1 Hz
Ban đầu ngắn đối xứng mạch điện SK:> 250 MVA (đƣợc xác nhận)
Điện áp thấp: 380 VAC +/- 10%
Tần số: 50 Hz +/- 1 Hz
Năng động, ngắn mạch điện:
Điều khiển điện áp: 220 V AC +/- 10%
Tần số: 50 Hz +/- 1 Hz
Điện áp điều khiển (PLC): 24 V DC
Solenoid van điện áp: 24 V DC

Nguồn cung cấp riêng biệt cho
Nội sƣởi: 380/220 V AC
Ánh sáng: 220 V AC
Maindrives: theo thông số kỹ thuật của nhà cung cấp điện bảo vệ
Kết nối trung điểm
Đối với hệ thống điện trung thế: cách nhiệt
Đối với hệ thống điện áp thấp: TN-C-S hệ thống *)
*) Earth- bảo vệ và dây dẫn trung tính một phần đƣợc kết nối với một
phổ biến Neutral dẫn bảo vệ Trái đất (PEN).

Mã số và tiêu chuẩn
Thiết kế thiết bị điện và xây dựng là phù hợp với VDE, DIN IEC và tiêu chuẩn
kỹ thuật đối với thiết bị điện và các quy định an toàn liên quan (CE).
Nƣớc làm mát cho động cơ làm mát và thông gió phòng
Chất lƣợng: nƣớc công nghiệp không tích cực
Sạch: làm sạch cơ học
Nƣớc làm mát đầu vào nhiệt độ .: 10 - 28 ° C
Cửa hàng làm mát nƣớc tạm thời .: tối đa 35 ° C
Giá trị pH: 7-8
Áp lực nƣớc: 4 bar phút
5.5 thanh tối đa
Nhiệt độ áp dụng đối với thiết kế thiết bị điện
- Khu vực Mill tối đa 45 ° C phút 5 ° C
- Trạm kiểm soát tối đa 25 ° C phút 18 ° C
- Chuyển đổi phòng điều khiển thiết bị tối đa 35 ° C phút 5 ° C
Đồ điện, Motors, ổ đĩa và điều khiển động cơ
Điện áp cao và phân phối điện áp trung bình xuống đến thiết bị đầu cuối biến áp
là cần thiết cho các thiết bị cụ thể.
Việc thiết kế và phạm vi của thiết bị sẽ đƣợc xác định trong giai đoạn kỹ thuật
của dự án.
Cao - vừa và phân phối điện - Phạm vi các thiết bị
Điện áp cao và phân phối điện trung thế xuống thiết bị đầu cuối máy biến áp để
cung cấp các lĩnh vực tƣơng ứng.

Máy biến áp chính
3 pha AC biến áp chính phải đƣợc sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế liên
quan (ví dụ: DIN 42 500, DIN 42 523 và DIN 42 524). Các đặc tính kỹ thuật
chủ yếu sau đây phải đƣợc tuân thủ:
Công suất *): ___ kVA
Điện áp chính đánh giá *): ___ kV + 2,5% / + 5%
Đánh giá điện áp thứ cấp *): ___ kV
Điều chỉnh điện áp: dẫn bƣớc chuyển đổi với năm vòi
Làm lạnh: ONAN

Nhóm Vector: Dyn 5 (hoặc tƣơng tự, đƣợc xác định)
Cài đặt: ngoài trời (đƣợc xác định)
Nối đất: cố định
Nhiệt độ môi trƣờng (tối đa.): 40 ° C
Loại bảo vệ: IP 00
Lớp cách điện: Một
Sơn: Chuẩn RAL
Dán nhãn: nƣớc lắp đặt
Thông số kỹ thuật của máy biến áp sẽ đƣợc xác định bởi các nhà thầu phụ.
Công suất quá tải cho phép của biến tƣơng ứng với thông số kỹ thuật trong DIN
VDE 0536.

*) Ghi chú
Các đánh giá của các máy biến áp chính cần thiết cho các lĩnh vực cụ thể đƣợc
liệt kê trong bảng dƣới đây.
Mỗi biến đƣợc trang bị với các tính năng sau đây.
- Chỉ báo mức dầu
- Buchholz tiếp sức với cảnh báo và báo động liên hệ
- Van thoát nƣớc
- Nhiệt kế dầu có dấu hiệu cảnh báo và báo động
- Eyebolts Giao thông vận tải
- Bánh xe
- Điền dầu
Yêu cầu đặc biệt làm thức ăn cho AC hoặc DC chuyển đổi phải đƣợc xem xét
bởi các nhà thầu phụ.
Transformers chính - Phạm vi các thiết bị
Thiết kế cuối cùng và phạm vi của thiết bị sẽ đƣợc xác định trong giai đoạn kỹ
thuật của hợp đồng. Để biết thông tin sơ bộ, các máy biến áp chính cần thiết cho
các thiết bị đƣợc liệt kê trong bảng dƣới đây.

Transformatorenliste/ Transformerlist
Anlagenbereich

Anzahl

Nennleistung

Quantity

Item

Anzahl d.

Frequenz

Schalt-

Kurzschluß

Kühl-

gruppe

spannung

methode

Primär

Sekundär

Phasen

Rated power

Primary

Secondary

Number of

Frequency

Vector

MVA

kV

V

phases

Hz

group

Pos.
Section

Spannungen/Voltages

UmgebungsTemper.

short circuit Method of Ambient
voltage

cooling

Temperature

Supply of

Piercing Mill(to be add.)
1

Assel Mill working rolls

1

3

10

690

3

50

oil

45°C

2

Assle Mill general

1

1

10

380

3

50

oil

45°C

3

Sizing Mill working rolls

1

2

10

690

3

50

oil

45°C

4

Sizing Mill general

1

1

10

380

3

50

oil

45°C

Phân phối điện áp thấp
Việc thiết kế và phạm vi của thiết bị cần thiết phân phối điện áp thấp dƣới hình
thức thiết bị chuyển mạch AC, bao gồm thoi vàng và ăn đi để cung cấp các lĩnh
vực tƣơng ứng sẽ đƣợc xác định trong giai đoạn kỹ thuật của dự án.
Phân phối điện áp thấp - Phạm vi các thiết bị
Sự phân bố điện áp thấp từ các thiết bị đầu cuối biến áp chính đến ăn thoi vàng
của khu vực quy định:
LV-cổng chuyển đổi cho các thiết bị
Chủ yếu bao gồm:
Phần thoi vàng Feeder bao gồm:
- Ngắt mạch có thể khóa với quá dòng và phát hiện ngắn mạch, cung cấp địa chỉ
liên lạc phụ trợ và phát hành thấp áp.
- Ampe kế, vôn kế
- Dừng khẩn cấp-Nút AC thiết bị chuyển mạch
Thiết bị chuyển mạch Precabled, bao gồm:
- Tất cả các nguồn cung cấp năng lƣợng cần thiết và phân phối (cô lập biến áp)
- PLC
- Điện áp điều khiển
- Phanh từ / khớp nối
- Van điện từ
- Precabled thiết bị chuyển mạch, bao gồm tất cả thiết bị cần thiết để cung cấp,
kiểm soát và bảo vệ AC-động cơ với tốc độ thay đổi, chủ yếu bao gồm tần số
chuyển đổi, lò phản ứng hoặc viêm xoang bộ lọc nếu cần thiết và tốc độ / tần số
và điều khiển / mô-men xoắn hiện hành.
LV-cổng chuyển đổi - Phạm vi các thiết bị
Pre-cáp thiết bị chuyển mạch, bao gồm tất cả thiết bị cần thiết để cung cấp,
kiểm soát và bảo vệ động cơ hoặc hàng tiêu dùng AC của khu vực quy định.

Ổ đĩa chính
Yêu cầu chức năng chuyển đổi năng lƣợng và các thành phần cho mỗi động cơ:
- Kỹ thuật số và kiểm soát tốc độ thích ứng với điều khiển dòng thứ cấp,
- Máy phát chức năng Ramp để lựa chọn tốc độ,
- Linh kiện cho tốc độ cơ bản lựa chọn điểm đặt và cho tiêm một
giá trị tốc độ điều chỉnh cho bộ biến đổi điểm,
- Lắp ráp linh kiện cho logic khởi động và dừng,
- Kiểm tra và báo thành phần hội đồng,
- Thyristor / Transistor kích hoạt cụm linh kiện.
Dòng mạch điều khiển
Chức năng điều khiển lĩnh vực và các thành phần cho mỗi động cơ:
- Kỹ thuật số và kiểm soát tốc độ thích nghi trong các hình thức kiểm soát EMF
và kiểm soát thông
- Lắp ráp linh kiện cho thời gian ngắn hơn kích thích cho các mục đích giảm
thiểu các hằng số thời gian thực địa, tốc độ thay đổi ban đầu đƣợc điều chỉnh
bởi các cơn đột quỵ kiểm soát trong phần ứng và sau đó đƣợc theo dõi trong
lĩnh vực này,
- Lắp ráp linh kiện cho các logic khởi động và dừng,
- Kiểm tra và báo thành phần hội đồng,
- Kích hoạt cụm linh kiện cho các thyristor / transistor.
Ổ đĩa chính - Phạm vi các thiết bị
Các ổ đĩa chính cần thiết cho các thiết bị đƣợc liệt kê trong bảng dƣới đây.

Umrichter Hauptantriebe / Main Drives Inverter List
Mech.

Anlagenbereic
h

Pos.

Item

Section

AM Working Rolls

Inserter / Retainer
SM Main drives

Stück-

Umrichter

Nenndaten

Überlastbarkeit

Einzel-

Bus Sammel-

Umrichter

zahl

Type

Nominal Data

overloadfactor

speisung

speisung

Betrieb

Type-

Leistung

Spanng.

Strom

Individual

Common

of

Power

Voltage

Current

feeder

DC Bus

Inverter

Inverter

[kVA]

[V]

[A]

supply

operation

3

PWM

1000

1)

2

X

4 - quadrant

1

PWM

400

1)

2,5

X

4 - quadrant

2

PWM

1000

1)

1,6

X

4 - quadrant

Quantity

Anmerkung / Ghi chú:
Tất cả dữ liệu cho các ổ đĩa chính là sơ bộ và phải đƣợc kiểm tra và đƣợc xác
nhận bởi các nhà cung cấp điện
1) Đối với điện áp ổ đĩa, vui lòng tham khảo danh sách động cơ chính
Nhà máy xuyên cần đƣợc thêm vào
Trung tâm điều khiển động cơ (MCC)
Tất cả tiêu chuẩn không tăng tốc độ động cơ AC kiểm soát hoặc hàng tiêu dùng
AC sẽ đƣợc cho ăn bằng MCC (cố định gắn kết), với các tính năng chính sau:
- Chuyển đổi nóng chảy ngắt kết nối
- Contactor chính
- Chuyển đổi bảo vệ động cơ, CB
- 20% không gian tùng cho mở rộng trong tƣơng lai
Trung tâm điều khiển động cơ - Phạm vi các thiết bị
Precabled MCC's cung cấp, chuyển đổi và bảo vệ AC-AC Motors hay hàng tiêu
dùng có liên quan của các khu vực quy định.
Hộp phân phối con lăn băng tải
Bao gồm tất cả thiết bị cần thiết để cung cấp, chuyển đổi và bảo vệ liên quan
AC-Motors.
Con lăn băng tải hộp phân phối - Phạm vi các thiết bị
Con lăn băng tải Precabled hộp phân phối để cung cấp, chuyển đổi và bảo vệ
liên quan AC-Motors của khu vực quy định.

Người đứng linh kiện điện (pre-cáp của thiết bị)
Tất cả thiết bị điện trên khán đài nhà máy sẽ đƣợc sẵn cáp từ động cơ gắn kết,
van hoặc cảm biến để các hộp thiết bị đầu cuối. Đây hộp thiết bị đầu cuối (IP65)
sẽ đƣợc đặt gần, hoặc nếu có thể đứng trên nhà máy. Các loại cáp sẽ đƣợc bảo
vệ bằng ống kim loại linh hoạt và đƣợc định tuyến thông qua các đƣờng ống
kim loại. Động cơ chính (theo danh sách động cơ chính) sẽ đƣợc cáp trực tiếp.
Động cơ điện ba pha - thông số kỹ thuật chung
Đối với tất cả động cơ tiêu chuẩn ba pha xoay chiều, động cơ băng tải con lăn
và động cơ hộp số, đặc điểm kỹ thuật sau đây sẽ đƣợc thực hiện:
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. DIN / VDE / IEC khuyến nghị
Lớp cách điện: F sử dụng tại B
Vỏ máy: IP 54 hoặc IP 65
Trục cuối: trụ trục kết thúc với rãnh và chính
Vòng bi: Ball hoặc ổ đũa
Thông gió: Tự thông gió, quạt xuyên tâm
Nhiệt độ môi trƣờng: môi trƣờng nhà máy nƣớc nóng, 45 ° C
Tất cả kiểm soát tốc độ AC Motors sẽ phù hợp để hoạt động với IGBT - PWM
(độ rộng xung điều chế) biến tần.
Do đó các thông số sau có thể đạt đƣợc:
Điển hình dU / dt giá trị: 5 kV / s
Các động cơ cần đƣợc trang bị vòng bi bị cô lập (động cơ công suất thấp AC
đƣợc xác định).
AC Motors - Phạm vi các thiết bị
Động cơ tiêu chuẩn ba pha xoay chiều, động cơ băng tải con lăn và động cơ hộp
số cho các khu vực quy định.

Chính - Motors
All Main - Động cơ phải phù hợp với nguồn cung cấp bởi một công cụ chuyển
đổi 4 góc phần tƣ, hoạt động hoặc biến tần (đối với thời gian hiện tại tầng chấp
nhận với).
Máy phát điện và Tacho hoặc máy phát xung đƣợc gắn vào cuối không theo
định hƣớng của trục động cơ.
Làm mát của chính - Motors sẽ đƣợc thực hiện với hình tròn hoặc quạt hƣớng
trục, hoặc nếu cần thiết, gắn với nƣớc để trao đổi nhiệt không khí của lớp bảo vệ
IP54 hoặc với hệ thống làm mát trung.
Việc lựa chọn các chính - Động cơ liên quan đến tốc độ và quán tính với với
việc xem xét là do động lực thuận lợi.
Công tắc nhiệt, gắn bên trong để cảnh báo và tắt đƣợc bao gồm. Tất cả chính
Motors sẽ đƣợc trang bị đầu dò nhiệt độ (PT 100 hoặc tƣơng tự) để mang giám
sát nhiệt độ.
Đối với tất cả AC Motors chính sẽ đƣợc kết nối với IGBT / IGCT - PWM (độ
rộng xung điều chế) biến tần hoặc ổ đĩa tƣơng tự, các thông số sau có thể đạt
đƣợc:
Điển hình dU / dt giá trị: 5 kV / s
Các động cơ cần đƣợc trang bị vòng bi bị cô lập.
Chính Motors - Phạm vi các thiết bị
Các động cơ chính cần thiết cho các thiết bị đƣợc liệt kê trong bảng dƣới đây.
Allgemeine Anmerkung / Ghi chú chung: Bình luận:
Alle Motordaten sind vorläufig / motordata tất cả chỉ là sơ bộ
1) F đƣợc sử dụng tại B
Tự động hóa cơ bản

DS - Hauptmotorenliste / AC – Main Motor List
l a g e n b e r e i c h Stückzahl

S e c t i o n Quantity

Abkürzung

Nenndaten

Überlastbarkeit

Isol.-

Nominal Data

overloadfactor

Klasse

abbre-

Leistung

approx.

Drehzahl

Spanng.

Strom

Moment

variation

Power

Inertia
Motor

Speed

Voltage

Current

Torque

Motorlist

[kW]

[kgm2]

[rpm]

[V]

[A]

Strom IsulaCurrent tion
class
1)

Working Rolls

3

MKL/T

750

690

2

2

F

Inserter / Retainer

1

MKL/T

300

400

2,5

2,5

F

Main motors

2

MKL/T

750

690

1,6

1,6

F

285 -520/1300

Mô tả chung
Triết lý cơ bản của cấu trúc tự động hóa dựa trên các nguyên tắc của điều khiển
phân tán, dẫn đến một kiến trúc của khu vực làm việc độc lập, kết nối thông qua
mạng lƣới thông tin liên lạc nhanh chóng.
Mức độ khác nhau của tự động hóa và điều khiển quá trình đƣợc định nghĩa là
Đẳng Cấp 0
Thiết bị truyền động và cảm biến, bao gồm cả vật tƣ, ổ đĩa và tốc độ / hiện điều
khiển / mô-men xoắn.
Cấp 1
Tự động hóa cơ bản bằng PLC's (Programmable Logic Controller) và
Visualization PC's để kiểm soát các chức năng cơ bản của khu vực làm việc độc
lập.
Cấp 1b
Quy trình kiểm soát chất lƣợng sản phẩm bằng cách QAS (hệ thống đảm bảo
chất lƣợng), bao gồm các máy tính công nghệ.
Cấp 2
Sản xuất và công cụ lập kế hoạch, báo cáo và đánh giá các dữ liệu sản xuất,
nhận đƣợc từ hệ thống tự động cấp thấp hơn.
Là một cái nhìn tổng quan, vui lòng tham khảo vẽ "cơ bản Tự động hóa - khu
vực điều khiển PLC" và "tự động hóa cơ bản - cấu hình"
Ghi chú
Bởi vì các hệ thống tự động khác nhau của các nhà cung cấp điện cấu hình này
chỉ mang tính tham khảo.

1)

1)

PLC-Hệ thống
PLC bao gồm các plug-in module khác nhau sau đó có thể đƣợc lắp ráp trong
một rack, và nếu cần thiết, đơn vị mở rộng và cài đặt trong thiết bị chuyển
mạch:
- Điện áp cung cấp
- CPU (Central Processing Unit)
- Diễn đàn kỹ thuật số đầu vào / đầu ra (15% dự trữ, prewired)
- Ban đầu vào Analog / đầu ra (15% dự trữ, prewired)
- Ban đầu vào từ xa / đầu ra (để kiểm soát bàn, vv)
- Ban Truyền thông
- Bảng điều khiển định vị
- Các ứng dụng và phần mềm hệ thống
- Lập trình đơn vị
- Cáp đặc biệt để kết nối các thành phần PLC
- Cáp xe buýt
Một dự trữ khe của khoảng. 20% sẽ đƣợc cung cấp cho việc mở rộng tiếp theo
vào một ngày sau đó.
Số lƣợng các cần trong- / đầu ra phụ thuộc vào các yêu cầu của khu vực có liên
quan.

Các lập trình Logic Controller (PLC) đƣợc cung cấp để liên kết, phối hợp và
đánh giá các trình tự cụ thể của phong trào, chức năng và thông báo lỗi và có cơ
bản các chức năng sau:
- Kiểm soát ổ
- Kiểm soát trình tự
- khoá liên động
- Đầu vào điểm đặt
- Bộ điều khiển định vị
- Thông báo lỗi xử lý
- Tín hiệu và trao đổi dữ liệu với HMI và bộ điều khiển khác hoặc máy tính
thông qua một hệ thống xe buýt
- Theo dõi lƣu lƣợng nguyên liệu
Tùy thuộc vào điểm kiểm soát, chế độ hoạt động khác nhau có thể xảy ra, ví dụ
nhƣ:
Chế độ tự động, chế độ cầm tay, cuộn thay đổi / chế độ thiết lập, chế độ chạy
bộ, chế độ cuối tuần, ...
Một dự trữ công suất 20% của CPU (dung lƣợng bộ nhớ tĩnh và năng lực tính
toán) sẽ đƣợc cung cấp.
Thời gian chu kỳ của PLC áp dụng không đƣợc vƣợt quá 50 ms. Đối với ổ đĩa
đi du lịch, hoạt động liên tục trong quá trình này, thiết bị ngoại vi thông minh
với tốc độ hoạt động cần phải đƣợc áp dụng. Thời gian chu kỳ điển hình là trong
phạm vi từ 1 đến 10 ms. Thời gian chu kỳ và tốc độ đủ các điều khiển vòng kín
là đƣợc chứng minh và tài liệu trong quá trình thử nghiệm hệ thống và vận hành
thử. Trong phạm vi của mình cung cấp nhà cung cấp phải kích hoạt khả năng
tiếp cận của các tín hiệu cho quá trình đo.
Bảo vệ dữ liệu trong PLC đƣợc đảm bảo bởi pin đứng lên cung cấp. Hệ thống
và phần mềm ứng dụng đƣợc nộp vào đĩa mềm hoặc đĩa CD ROM's.
Truyền thông
Truyền dữ liệu trong một khu vực kiểm soát giữa PLC và giao tiếp, phân cấp
đầu vào / thiết bị đầu ra là thông qua một hệ thống xe buýt địa phƣơng (ví dụ
Interbus-S, Profibus).
Truyền dữ liệu giữa các bộ điều khiển và hệ thống trực quan của khu vực nhà
máy indivi¬dual, máy tính quá trình (Cấp II) và hệ thống hơn nữa (ví dụ nhƣ
công nghệ đo lƣờng) là thông qua một hệ thống xe buýt cao cấp (ví dụ nhƣ
Ethernet).
Thông tin chi tiết của thông tin liên lạc đƣợc quy định trong Sách Yêu cầu kèm
theo:
Thiết bị đầu cuối điều hành (giao diện người máy HMI)
Tất cả chỉ cần thiết và các thông tin có liên quan để kiểm soát và / hoặc chuẩn bị
quá trình cán sẽ đƣợc tập trung vào thiết bị đầu cuối vận hành.
Từ thiết bị đầu cuối này các nhà điều hành có thể xử lý:
Dữ liệu thứ tự liên quan chẳng hạn nhƣ, ví dụ: .:
- Đặt hàng không. / Không có cán.

- Vật liệu khởi (đƣờng kính, chiều dày tƣờng, vật liệu, nhiệt độ, vv)
- Tàu tốc độ danh định (trạng thái ổn định), biến đổi tỷ giá kéo dài
- bản in
Dữ liệu liên quan đến máy nhƣ, ví dụ: .:
- Loạt thiết bị hội họp rãnh (thấp / cuộn trên rãnh)
- Tốc độ Roll (truyền tải)
- bản in
Dữ liệu điều khiển liên quan chẳng hạn nhƣ, ví dụ: .:
- Lựa chọn trƣớc / hiển thị các chế độ hoạt động
- Thông tin trạng thái (quá trình)
- bản in
- Lựa chọn trƣớc các chế độ bằng tay hoặc tự động
Dữ liệu sản xuất cần thiết sẽ đƣợc nhận đƣợc từ vật liệu Hệ thống Theo dõi trên
PLC-Level.
Độc lập này, các nhà điều hành có thể thay đổi hoặc chọn đƣa vào dữ liệu bằng
tay.
Ngoài ra với thiết bị đầu cuối, một số lệnh sẽ đƣợc thực hiện với công tắc tiêu
chuẩn, nút bấm, công tắc chính, công tắc tổng thể và nhƣ thế, để đảm bảo các
chức năng an toàn và hƣớng dẫn hoạt động trong trƣờng hợp lỗi.
Quy trình Visualization và lƣu trữ dữ liệu trên thiết bị đầu cuối điều hành
Để đƣợc độc lập từ Cấp II-hệ thống máy tính và giảm thiểu chuẩn bị để nhà
máy và thời gian chuẩn bị, từng lĩnh vực hoạt động sẽ nhận đƣợc nó là của riêng
thiết bị đầu cuối hoạt động.
Mở đầu cuối này, hình đồ họa của khu vực và lƣu trữ dữ liệu địa phƣơng sẽ
đƣợc thực hiện

Quy trình Visualization của Local Area
Chức năng sau đây sẽ là một phần của "Quy trình Visualization":
- Theo dõi vật chất của khu vực phù hợp với dấu hiệu của phôi thực tế / nở hoa
rỗng / vỏ / ống dƣới hình thức "dầm đi bộ".
Hiển thị các dữ liệu tài liệu đƣợc theo dõi hoàn chỉnh theo yêu cầu điều hành
("Theo dõi bóng" -Dùng).
- Dễ dàng hoàn thành "Khu vực kiểm soát" bằng cách sử dụng "Trackball" và /
hoặc "phím chức năng" trên một số mặt nạ màn hình, ví dụ: Hóa chất-chính
bơm on / off, ... chỉ nhƣ là biểu tƣợng và / hoặc văn bản tiếng Anh rõ ràng về
mặt nạ đồ họa
- Chỉ báo lỗi địa phƣơng
Trung cấp lưu trữ dữ liệu của Local Area cho PM, AM và SM
Để lƣu trữ dữ liệu và kích hoạt lại rất nhiều cán, truyền từ hệ thống cấp II máy
tính hoặc bằng tay điều hành đầu vào, bao gồm cả dữ liệu thiết lập nhà máy
nhận đƣợc từ hệ thống máy tính công nghệ hoặc hƣớng dẫn điều hành đầu vào,
với
- Tốc độ tham chiếu cho chính ổ đĩa theo số liệu sản xuất
- Vị trí tham chiếu cho cán khoảng cách, góc thức ăn, hƣớng dẫn giày dép và
các loại tƣơng tự. Giá trị tham khảo cho các thiết bị phụ trợ, đó là quan trọng để
tiếp tục quá trình cán đúng thời hạn.
- Các công cụ cần thiết và thông tin sản xuất có liên quan cho các nhà điều
hành, ví dụ: Đƣờng kính trục gá bar, đƣờng kính cắm, vị trí đứng cuộn ...
Tất cả PC's sử dụng cho các chức năng tự động hóa cơ bản, sẽ là loại máy tính
công nghiệp.
Các mặt nạ trực quan phải đƣợc thiết kế để hiển thị ký tự và Đức / Anh văn bản
tĩnh (chuyển đổi ngôn ngữ trên) Việt Nam. Bản dịch của văn bản tiếng Anh sẽ
đƣợc thực hiện bởi MUA, dircetly trong một bảng, đƣợc tạo ra bởi các nhà cung
cấp của HMI's.
Hình vẽ dƣới đây cho thấy một cái nhìn tổng quan của hệ thống tự động cơ bản
cho từng khu vực của Piercing Mill, Assel Mill và Định kích thƣớc Mill, tổ
chức cơ sở dữ liệu bao gồm, với kết nối trong tƣơng lai có thể hệ thống cấp II
hoặc CARTA Technologysystem:

Kiểm soát bàn và tấm
Tất cả các switch cần thiết, dụng cụ và các chỉ số để kiểm soát quá trình và phụ
trợ sẽ đƣợc gắn kết trong việc kiểm soát bàn và tấm.
Thiết kế của bàn chính sẽ thông qua các trạm điều hành liên quan và các yêu
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cầu đặc biệt của từng khu vực.
Thiết bị gắn địa phương
Tất cả thiết bị gắn địa phƣơng, ví dụ thiết bị chuyển mạch gần, các rào cản ánh
sáng, công tắc giới hạn, công tắc cam quay và nhƣ thế, đƣợc cung cấp trong xây
dựng đóng gói. Các thiết bị đầu cuối điện đƣợc bố trí trong đóng gói hoặc trong
hộp thiết bị đầu cuối cá nhân khép kín.
Trong phần nóng sáng rào cản và / hoặc hồng ngoại nhiệt cảm biến đƣợc sử
dụng để đăng ký nguyên liệu.

Mọi bộ mã hóa gia tăng và tuyệt đối phải đƣợc cài đặt trong lớp vỏ bảo vệ (thép
không gỉ, ít nhất là IP54) để bảo vệ bổ sung đối với thổi khí.
Tự động hóa cơ bản - Phạm vi các thiết bị
Chung
Thiết bị tự động hóa cơ bản có liên quan đến các thiết bị cơ khí và điện tử theo
đƣờng biên giới của nhà máy đƣờng ống mới và phù hợp với các thông số kỹ
thuật đƣợc nêu ở trên.
Số lƣợng của các thành phần tự động hóa cơ bản là khoảng ƣớc tính và cần phải
đƣợc trình bày chi tiết trong thiết kế liên lạc giai đoạn của hợp đồng.
Sau khi thành phần chính của Tự động hóa cơ bản cho Piercing Mill, Assel Mill
và Mill Định kích thƣớc đƣợc dự kiến:
Piercing Mill
2 Thiết bị đầu cuối vận hành với 17 "màn hình TFT
Máy in 1 bản in (màu)
1 PLC - hệ thống
Assel Mill
2 Thiết bị đầu cuối vận hành với 17 "màn hình TFT
Máy in 1 bản in (màu)
1 PLC - hệ thống
kích thƣớc Mill
2 Thiết bị đầu cuối vận hành với 17 "màn hình TFT
Máy in 1 bản in (màu)
1 PLC - hệ thống
Tất cả các thành phần đƣợc bao gồm cứng và phần mềm cần thiết.
Kiểm soát bàn và tấm
Piercing Mill
1 bàn điều khiển chính
2 bàn địa phƣơng kiểm soát
2 bảng điều khiển địa phƣơng
3 điều khiển từ xa vận chuyển địa phƣơng
Assel Mill
1 bàn điều khiển chính
2 bàn địa phƣơng kiểm soát
2 bảng điều khiển địa phƣơng
3 điều khiển từ xa vận chuyển địa phƣơng
kích thƣớc Mill
1 bàn điều khiển chính
1 bàn điều khiển tại chỗ
Tất cả các bàn điều khiển và tấm với hơn 20 I / O's sẽ đƣợc trang bị với tôi / O
từ xa trạm.

Thiết bị được gắn địa phương
1 Rất nhiều dụng cụ và các cảm biến trong số lƣợng cần thiết, thiết kế và đặc
điểm kỹ thuật cho các khu vực tƣơng ứng, chủ yếu bao gồm:
- Cảm biến sản phẩm nóng (tế bào quang điện hồng ngoại)
- Rào cản ánh sáng
- Gia tăng và bộ mã hóa tuyệt đối
- Chuyển gần
- Chuyển cam mã hóa
- Công tắc giới hạn
Các đặc điểm kỹ thuật và phạm vi của các thiết bị dụng cụ và bộ cảm biến để
kiểm soát và giám sát thủy lực, lubrications dầu, lubrications mỡ, nƣớc, không
khí nén và các loại tƣơng tự, ví dụ: công tắc áp suất, công tắc dòng chảy, chỉ số
mức độ, .... đƣợc mô tả trong phạm vi cơ học của thiết bị.
Việc kiểm soát các thiết bị này sẽ đƣợc thực hiện bởi các PLC's đề cập ở trên,
kể từ khi các đơn vị này chƣa hoàn chỉnh hệ thống mua-out.
Chất liệu Hệ thống Theo dõi trên PLC Cấp I (để tham khảo)
Mô tả
Nhiệm vụ chính của hệ thống này là để theo dõi các vật liệu từ phôi thép có
trọng lƣợng đơn vị vào giƣờng làm mát. Trong khi đi qua một số hoạt động,
tƣơng ứng hình thành phần số phí vật liệu và xử lý dữ liệu đo đa dạng sẽ đƣợc
theo dõi.
Mỗi phôi / rỗng nở / shell / ống có đƣợc bộ dữ liệu của riêng mình, bao gồm tất
cả dữ liệu ngay lũy kế.

Việc theo dõi cá nhân sẽ bắt đầu bằng phôi đi qua các đơn vị trọng lƣợng và sẽ
kết thúc bằng ống vào giƣờng làm mát.
Từ giƣờng để làm mát các phóng giƣờng làm mát, chỉ có orderdata, bao gồm cả
phần thực tế và tổng trọng lƣợng, sẽ đƣợc theo dõi.
Việc theo dõi của vật liệu sẽ đƣợc hình dung về "Local PC Area" trong mỗi
phần hoạt động theo hình thức "dầm đi bộ".
Thu thập dữ liệu và thông tin liên lạc với PLC's diễn ra theo cách sau:
Tại các đơn vị trọng lƣợng phôi các nhà điều hành bắt đầu rất nhiều cán mới
bằng cách xác nhận hoặc vào rất nhiều và phí số mới.
Hệ thống theo dõi tài liệu đếm phôi thép, kết nối những con số này với số lƣợng
nhiều, số phí và trọng lƣợng phôi thép.
Những dữ liệu này đƣợc lƣu trữ bộ nhớ intermediately.
Hệ thống theo dõi phôi thông qua lò sƣởi.
Theo dõi bên trong lò chỉ có thể, nếu các yêu cầu sau đây:
- Không có phôi đi qua bên trong lò
- Đầu vào / đầu ra nguyên tắc
- Hệ thống đƣợc chu kỳ lò
- Trong trƣờng hợp của bất kỳ vấn đề trong khu vực lò, số phôi phải đƣợc sửa
chữa bởi ngƣời sử dụng bằng tay.
Sau khi rời khỏi lò các bản ghi dữ liệu của các phôi sẽ đƣợc lấp đầy với các dữ
liệu:
- Nhiệt độ phôi thép tại xƣởng RHF
- Đƣờng kính nở rỗng đằng sau CTP
- Chiều dài nở rỗng đằng sau CTP
- Rỗng độ dày nở sau CTP
Các giá trị tham khảo đƣợc cung cấp bởi PLC, các giá trị thực tế của thiết bị đo
hoặc tính toán. Hệ thống theo dõi tài liệu tính toán sự khác biệt giữa giá trị thực
tế và tham khảo. Nếu sự khác biệt là bên ngoài một giá trị khoan dung cố định,
một lá cờ lỗi cho PLC sẽ đƣợc thiết lập.
Đằng sau những Assel Mill tài liệu tham khảo và các giá trị thực tế của độ dày,
đƣờng kính, chiều dài và nhiệt độ (bằng PLC và thiết bị đo lƣờng) đƣợc gắn vào
các bản ghi dữ liệu vỏ.
Thực tế và giá trị tham chiếu đƣợc so sánh. Nếu sự khác biệt vƣợt quá khả năng
chịu đựng cố định các thiết lập hệ thống theo dõi một tín hiệu cho PLC của khu
vực.
Hệ thống theo dõi sau vỏ thông qua lò nung và cho biết thêm các đầu vào thực
tế và nhiệt độ đầu ra cho các dữ liệu vỏ ở phía đầu ra của lò.

Trong lĩnh vực SM hệ thống theo dõi nhận đƣợc các kích thƣớc ống tham khảo.
Những dữ liệu này đƣợc lƣu trữ trong intermediately kỷ lục ống dữ liệu, quá. Từ
các thiết bị đo lƣờng đằng sau SM hệ thống theo dõi đƣợc giá trị thực tế sau
đây:
- Chiều dài
- Độ dày tƣờng,
- Đƣờng kính,
- Nhiệt độ
Theo dõi dữ liệu để trên giƣờng làm mát chỉ có thể nếu các yêu cầu sau đây:
- Không có ống đi qua trên giƣờng làm mát
- Đầu vào / đầu ra nguyên tắc
- Hệ thống đƣợc chu kỳ ngủ làm mát
- Trong trƣờng hợp của bất kỳ vấn đề trong khu vực lòng làm mát, các dữ liệu
ngay phải đƣợc sửa chữa bởi ngƣời sử dụng bằng tay.
Lƣu ý:
Thiết bị đo lƣờng không đƣợc coi là trong hợp đồng này.
Lƣu ý:
Ngoài ra, việc điều chỉnh cán thực tế của CTP, Mill Assel và SM sẽ đƣợc lƣu
trữ trong bộ Vật liệu Theo dõi dữ liệu để đánh giá thêm.

VI - Phạm vi cung cấp của người bán Chung
Phạm vi cung cấp của ngƣời bán là độc quyền quy định tại Phụ lục này 3. vật tƣ
cần thiết, mà không đƣợc xác định là Phạm vi bán của Cung cấp, phải đƣợc
cung cấp cho ngƣời mua.

VII – Danh sách hàng hóa thuộc (Nhà cung cấp nước ngoài).
Phôi cắt Diện tích và phôi Xử lý
- 1 thanh tròn sạc lƣới
- Hệ thống truyền đƣờng cho các thanh tròn
- Bàn lăn cho các thanh tròn
- Chiều dài Bar đo lƣờng và thiết bị thanh nặng
- Toàn bộ máy ngang tròn lạnh cƣa với nút, hệ thống kiểm soát chặt chẽ, điện,
thủy lực
- Bàn lăn và chuyển chéo để vận chuyển phôi vào lò lò quay
1 hoàn thành quay Hearth với lò
- Các kết cấu thép hoàn chỉnh
- Các đúc
- Tất cả các hệ thống ống cần thiết
- Các lớp lót chịu lửa hoàn chỉnh
- Các thiết bị sƣởi ấm với dòng entry khí an toàn
- Các thiết bị trực thuộc HT
- Các thiết bị cơ khí, chẳng hạn nhƣ Bộ điều khiển, chạy xe lăn, tập trung nhẫn,
thiết bị nâng hạ cửa, vv

- Các trung tâm thủy lực đầy đủ cho tất cả ngƣời tiêu dùng
- Máy nạp và xả
- Các thiết bị hoàn chỉnh
- Các thiết bị điện đầy đủ (PLC) và mô hình hoạt động lò
- Các ống dẫn khí thải với recuperator và ống khói.
Thiết bị vận chuyển từ lò quay Hearth với Cone-Type piercer
- Phôi thép lăn xuống lƣới
- Bàn lăn
- Các đƣờng truyền
- Thiết bị Kick-ra
Cone-Type piercer Inlet Side
- Thiết bị hỗ trợ
- Các phần đáy đƣờng kính một phôi
- Xi lanh thủy lực kẹp các phần máng
- Các pusher nhập phôi thép với xi lanh thủy lực và đẩy thanh
- Thanh Pusher hƣớng dẫn phƣơng tiện
- Ống dẫn tới một điểm chung
- Từ chối đòn bẩy và thu thập thiết bị cho trƣờng hợp khẩn cấp
Piercing Mill chờ (Piercing Mill Stand)
- Một nhà đứng hoàn chỉnh với tấm mặc cho những cái nôi và cơ sở tấm
- Lắp ráp thiết bị hội họp (hai cuộn), đã lắp ráp, với cuộn, trục cuộn với mặt
bích, Phanh trống mang với vòng bi
- Một trong những cái nôi bộ cuộn (trên và dƣới cái nôi cuộn)
- Điều chỉnh, cơ chế cân bằng cho cuộn cái nôi với vít xuống, đơn vị thiết bị và
xi lanh thủy lực
- Một cơ chế thủy lực cho đu ra nơi ở cho hƣớng dẫn giày
- Một bản lề loại dẫn đầu vào ống
- Các pháo đầu vào
- Các xi lanh thủy lực
- Van cho hệ thống làm mát bằng nƣớc
- Các hộp phân phối cho hệ thống bôi trơn dầu mỡ
- Hoàn thành đƣờng ống trên đứng, tới một điểm chung
- Nâng hạ giàn khoan để sử dụng với cần trục để loại bỏ những cái nôi cuộn trên
và cuộn lắp ráp thấp hơn cho cuộn thay đổi
Piercing Mill ổ
- Khung cơ sở cho động cơ và các đơn vị thiết bị
- Các đơn vị thiết bị Speed-giảm
- Khớp nối giữa động cơ và các đơn vị thiết bị
- Trục doanh phổ giữa các đơn vị thiết bị và cuộn làm việc, bao gồm cả mặt
bích khớp nối ở cuối hộp số và tại các trục lăn làm việc (*)
- Kết hợp trục phổ quát tách rời và các thiết bị cầm
- Một đƣờng ống trƣớc khi hệ thống dầu bôi trơn tuần hoàn cho mỗi đơn vị thiết
bị, bao gồm cả đơn vị máy bơm và đƣờng ống.

Side Outlet của Piercing Mill
- Hƣớng dẫn ba trục lắp ráp, nằm bên trong nhà máy đứng, bao gồm nhà ở, con
lăn với hội đồng chịu lực, xi lanh điều hành để điều chỉnh hƣớng dẫn 3 trục để
lắp ráp đƣờng kính thanh vỏ và trục gá.
- Một khung cơ sở xây dựng hàn, mà trên đó đƣợc gắn với hƣớng dẫn lắp ráp ba
trục và con lăn băng tải.
- Chiều cao có thể điều chỉnh thủy lực kẹp cuộn lắp ráp đặt trực tiếp sau khi đề
cập ở trên ba trục bền vững hơn.
- Ba cán ổn định hơn, mỗi nhà, con lăn với hội đồng mang và đòn bẩy điều
chỉnh liên quan, một xi lanh thủy lực điều chỉnh các thiết lập để thanh cắm và
đƣờng kính vỏ.
- Một tấm vũ nữ thoát y thay thế tƣớc vỏ ra khỏi thanh cắm.
- Các tấm vũ nữ thoát y.
- Băng tải con lăn, mỗi thúc đẩy bởi động cơ thủy lực và đƣợc thiết kế để nâng
cao và hạ thấp bởi một xi lanh thủy lực điều chỉnh.
- Shell kick-ra vũ khí, thủy lực đƣợc kích thích và đặt trên một trục chung.
- Một chiếc giƣờng hƣớng dẫn cho khối đẩy đi du lịch, bao gồm cả một hệ
thống cuối đệm và thép dây với ổ đĩa hỗ trợ kết cấu thép.
- Một khối lực đẩy hỗ trợ chốt với xi lanh thủy lực cho chốt chặn lực đẩy, cơ
chế điều chỉnh cho khối lực đẩy chốt hỗ trợ bằng một ốc vít bằng mô tơ.
- Một khối đẩy đi du lịch với thanh cắm gắn vòng bi chống ma sát.
- Một khối lực đẩy lái xe với hộp số, động cơ khớp nối, trục phổ quát và tấm cơ
sở cho động cơ và hộp số.
- Một plug xuyên làm mát và thay đổi trạm bao gồm hai container.
- Một hệ thống làm mát bên trong thanh cắm.
- Các thanh cắm cần thiết, bao gồm. đƣờng ống làm mát
- Phích cắm cần thiết
Phương tiện vận chuyển từ hình nón-Type piercer đến Mill Assel
Assel Mill phía đầu vào (*)Assel Mill kệ
Các thành phần của Assel Mill chờ
- Các thành phần của điều chỉnh nhanh chóng của các cuộn
- Phụ tùng cho việc sửa đổi các thiết bị điều chỉnh
- Phụ tùng cho việc sửa đổi trống
- Phụ tùng cho việc sửa đổi cơ chế cho trống kẹp
- Đột quỵ kiểm soát xi lanh thủy lực
- Phần cứng điện cho các hạng mục nêu trên, đƣợc đặt trên chân đế máy
- Cuộn thay đổi thiết bị để cho phép chuyển đổi đồng thời của ba Assel Mill
cuộn bằng cần trục

Assel Mill chính ổ
- Khung cơ sở cho động cơ và các đơn vị thiết bị
- Các đơn vị thiết bị Speed-giảm
- Khớp nối giữa động cơ và các đơn vị thiết bị
- Trục doanh phổ giữa các đơn vị thiết bị và cuộn làm việc, bao gồm cả mặt
bích khớp nối ở cuối hộp số và tại các trục lăn làm việc
- Kết hợp trục phổ quát tách rời và các thiết bị cầm
- Thiết bị hỗ trợ trục chính
- Một đƣờng ống trƣớc khi hệ thống dầu bôi trơn tuần hoàn cho mỗi đơn vị thiết
bị, bao gồm cả đơn vị máy bơm và đƣờng ống.
Assel Mill phía cửa hàng
- Khung cơ sở
- Ba cuộn dẫn với hệ thống lô dƣới dài và cuộn hỗ trợ, với các ổ đĩa và động cơ
- Cuộn trên để đƣợc hƣớng dẫn vỏ
- Chiều cao có thể điều chỉnh con lăn băng tải đầu ra
- Shell kick-ra hệ thống
- Phần cứng điện
Shell khử cặn trƣớc Định kích thƣớc Mill
Phƣơng tiện vận chuyển từ Assel Mill đến Mill Định kích thƣớc
Shell hâm nóng lò trƣớc SM
Kích thƣớc Mill SM 500 I 10 giƣờng ngủ làm mát
Công nghệ trọn gói Đối với hệ thống cán Assel Mill

Báo giá :
Giá cho toàn bộ hệ thống thiết bị , dây chuyền sản xuất cho Nhà máy Ống thép
đúc , bao gồm : Thiết bị + Lắp dặt + Chuyển giao công nghệ + Hƣớng dẫn vận
hành và đào tạo công nhân là : 42.500.000 USD

Tổng kết
1 – Đây là dự án , nhà máy ống thép đúc đầu tiên đặt tại Việt Nam, (Không có
đối thủ cạnh tranh.
2 – Chất lƣợng sản phẩm sẽ làm yên tâm các nhà đầu tƣ . Không những chiếm
lĩnh toàn bộ thị trƣờng Việt Nam mà còn xuất khẩu đƣợc ra các nƣớc.
3 – Toàn bộ nguyên liệu đầu vào , tại Việt Nam là hết sức rồi dào , không phụ
thuộc nhập khẩu.
4 – Đây là một dây chuyền sản xuất , cực kỳ hiện đại và tinh sảo , mức độ tự
động hóa rất cao . Chỉ có 25 công nhân làm việc , nhƣng giá trị hàng hóa bán ra
là : 100 tỷ VND đến - 120 tỷ VND / 01 tháng.
5 – Tỷ xuất đầu tƣ là rất thấp : Có thể nói , Thành Nam chúng tôi là một tập thể
các chuyên gia , tài tử , trong vấn đề săn tìm công nghệ mới , từ nƣớc ngoài , để
đƣa về Việt Nam . Chúng tôi dám khẳng định : Tỷ xuất đầu tƣ cho nhà máy ống
thép đúc , chỉ bằng 40 % , của bất kỳ nhà máy nào , có doanh số tƣơng đƣơng
với nó , tại thị trƣờng Việt Nam.
Hãy liên lạc với chúng tôi : Công ty CP.XNK Thành Nam : ĐT 0903446210
Website : thanhnamhp.com.vn
E-mail : thanhnamhpvn@gmail.com
CÔNG TY CP.XNK THÀNH NAM

