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کشور            در  فوالدی  پروفیل  و  لوله  اصلی  کنندگان  تولید  از  یکی  ماشین  فوالد  شرکت 
می باشد. لوله های فوالدی تولید شده در این شرکت عالوه بر استفاده در خطوط انتقال 

نفت و گاز و آبرسانی، در ساخت سازه های فوالدی مورد استفاده قرار می گیرد.
 این لوله ها به همراه پروفیل های فوالدی که در واقع مقاطع ساختمانی توخالی به حساب 
می آیند نقطه عطفی در صنعت ساخت و ساز محسوب می شوند. مجموعه فوالد ماشین با 
داشتن 2 خط تولید قادر به تولید مقاطع سنگین سازه ای )HSS( در ابعاد و ضخامتهای 
گوناگون می باشد و در این راستا همزمان با گسترش کاربرد این مقاطع در کشور در حال 
آنها  تولید  اتصاالت مقاطع ساختمانی و صنعتی کردن فرآیند ساخت و  بر روی  فعالیت 

می باشد.

Foolad Machine Co. is one of the main manufacturers of steel tubes and 
profiles in country now. Common application of pipes are in the oil and 
gas transportation pipelines and irrigation lines. New and innovative use 
of steel pipes produced at this company is in the construction of steel 
structure. These tubes and profiles which are “Hollow structural section” 
were considered as milestone in the construction industry. Foolad Machine 
Company has 2 production lines that capable to produce heavy structural 
sections in various sizes and thicknesses.



محصوالت شرکت
ERW  لوله های فوالدی

جوش  با  فوالدی  های  لوله  ماشین  فوالد  شرکت  محصوالت  از  یکی 
تولید       پیوسته  فرمینگ  رول  روش  به  ها  لوله  این  باشد.  می   ERW
می شوند. اندازه و ضخامت لوله های فوالدی تولید شده را در جدول 

زیر مشاهده می فرمایید.
Foolad Machine Products
ERW Pipes
One of the company products are ERW steel pipe. 
These pipes are manufactured by roll forming. Size and 
thickness of the ERW pipes are given in below table.

       ERW Pipe Weight 
(kg/m)

Thickness 
(mm) External Diameter 

d (in)
10” 12” 14”

273 mm 324 mm 356 mm

4 26.6 31.5 -

5 33.3 39.5 43.4

6 40 47.5 52

7 46.6 55.5 60.7

8 - 63 69.4

10 - - 86.7



محصوالت شرکت
HSS مقاطع ساختمانی

در     مقاطع  این  است.  توخالی  مقاطع ساختمانی  معنای  به   )Hollow structural section( HSS مخفف  واژه    
خاطر                به  ها  آن  از  استفاده  اخیر  سالهای  در  و  شده  تولید  سرد  نورد  شیوه  به  دایره  و  مستطیل  مربع،  های  شکل 

ویژگی های ظاهری و خواص مکانیکی آن، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

Foolad Machine Products
 Hollow Structural Sections (HSS)
The term of HSS is abbreviation of Hollow structural section. These sections are produced 
as square, rectangular and circular by cold rolling. Uses of them has increased dramatically 
because of appearance and mechanical property in recent years.



مقاطع ساختمانی فوالد ماشین به 2 روش تولید می شوند:

1- روش تولید مستقیم که ورق پس از فرم دهی و جوشکاری به روش ERW، مستقیما تبدیل به باکس می شود. 
این خط قادر به تولید پروفیل با مقطع مربع و مستطیل، در ضخامت های 6 تا 15 میلیمتر و ابعاد گوناگون می باشد. 

2- روش تولید لوله به باکس که در این روش ورق پس از تبدیل به لوله و جوشکاری آن به روش ERW تبدیل به 
باکس می شود. این خط قادر به تولید مقاطع مربع و مستطیل، در ضخامت 12-4 میلیمتر و ابعاد گوناگون می باشد.

اندازه و ضخامت مقاطع HSS فوالد ماشین در جدول زیر آورده شده است.

HSS are produced in Foolad Machine Co. by 2 methods:

1- sheets after forming and ERW welding straightly transformed to the box. This pro-
duction line is capable to produce square and rectangular sections with 6-15 mm 
thickness and various dimensions.
2- in this method at first sheets transformed to pipe and then ERW welding trans-
formed to box. This production line is capable to produce square and rectangular 
sections with 4-12 mm thickness and various dimensions.
Dimensions and thickness of HSS are given in below table.

a

b

       
Square Hollow Section Weight (kg/m)

External 
dimentions Thickness (mm)

a x b (mm) 4 6 7 8 10 12 15

200 x 200 24.1 35.7 41.2 46.8 57.6 68.1 82.6

250 x 250 30.4 45.1 52.2 59.4 73.3 86.9 106.1

260 x 260 31.7 47 54.4 61.9 76.5 90.7 110.8

300 x 300 - 54.5 63.2 71.9 89 105.8 129.7

350 x 350 - - 74.2 84.5 104.7 124.7 153.2

400 x 400 - - 85.2 97.1 120.4 143.4 176.8

a

b

       

Rectangular
Hollow Section

Weight (kg/m)

External 
dimentions Thickness (mm)

a x b (mm) 4 6 7 8 10 12 15

220 x 300 31.7 47 54.4 61.9 76.5 90.7 110.8

240 x 300 32.9 48.8 56.6 64.4 79.6 94.5 115.5

250 x 300 33.6 49.8 57.7 65.7 81.2 96.3 117.9

250 x 350 36.7 54.5 63.2 71.9 89 105.8 129.7

250 x 400 39.8 59.2 68.7 78.2 96.9 115.2 141.5

300 x 350 - - 68.7 78.2 96.9 115.2 141.5

300 x 400 - - 74.2 84.5 104.7 124.6 153.2



محصوالت شرکت
HSS سازه های فلزی با مقاطع

مقاطع  با  ماشین  فوالد  شرکت  در  شده  ساخته  فلزی  های  اسکلت  و  ها  سازه 
ساختمانی توخالی ساخته می شوند. این مقاطع نسبت به مقاطع بال پهن رایج 
به  مقاومت  یکپارچه،  تولید  قابلیت  باال،  سطحی  کیفیت  همچون  هایی  مزیت 
خوردگی بهتر، کاهش زمان تولید، کاهش ضایعات تولید، ظاهر زیباتر، مقاومت 

بیشتر در برابر زلزله و قابلیت پر شدن با بتن را دارا می باشند.

Foolad Machine Products
Structures using HSS
Steel structures in Foolad Machine Co. are made by hollow 
structural sections. HSS in comparison with W-shapes sections has 
advantages such as high surface quality, continues production, 
better corrosion resistance, loss production time, loss waste 
production, good appearance, more resistance to earthquakes 
and filled with concrete.



مزیت سازه های تولید شده در شرکت فوالد ماشین:
1- کاهش قیمت تمام شده

با بکارگیری مقاطع ساختمانی توخالی در سازه های فلزی، 60-50 درصد از میزان جوشکاری، 
کاهش            برشکاری  از  ناشی  مصالح  پرت  درصد   1-2 حدود  و  رنگ  حجم  از  درصد   25-30
می یابد. استفاده از این شیوه ضمنا سبب کاهش 50 درصدی هزینه های مربوط به نیروی 

انسانی می گردد.

Advantages of steel structure in Foolad Machine Co:
1-Reduced cost: Application of structural sections in construction of Struc-
tures will lead into reduction of 50-60% in welding, 25-30% of paint volume 
and 1-2% of material wastage due cutting and 50% reduction in the labor-
related costs.



2- حذف محدوديت هاي معماري
با بکارگیري مقاطع ساختماني توخالی در ساخت سوله، بیرون زدگي معمول کناره هاي ستون که ناشي از یکنواخت 
نبودن مقطع ماهیچه هاي ستون مي باشد، بسیار کمتر خواهد بود که این امر در کاربرد و زیبایي سوله نقش بسزایي دارد. 
از طرف دیگر به دلیل ثابت بودن مقطع ستون در سازه هایی که در آن از جرثقیل سقفی استفاده می شود، میزان حرکت 

جرثقیل سقفی در عرض سوله حدودا یک متر بیشتر می شود. 

2-Removal of architectural constraint:
The common lateral protrusion of columns due to non-uniformity of the column section, would 
be much less by usage of HSS in structure. It  plays a key role in application and aesthetics of the 
structure.



3- افزايش مقاومت سازه ای
  HSS مقاطع  ژیراسیون  شعاع  فشاری،  اعضای  طراحی  در 
بیشتر از سایر مقاطع بوده که نتیجه آن ضریب الغری کمتر و 
  HSS تحمل تنش مجاز بیشتر در این مقاطع می باشد. مقاطع
موثرترین مقطع برای تحمل لنگر پیچشی می باشند و به دلیل 
چهار وجه بودن شان بهترین مقاطع برای خمش دو محوره به 

حساب می آیند.
4- افزايش ظرفیت تولید

به  تولید  HSS، ظرفیت  با مقاطع  در ساخت سازه های فلزی 
دلیل کاهش حجم کار، 3 تا 5 برابر افزایش می یابد.

3- Increased torsional strength:
The design of compression members, HSS sections 
have gyration radius is greater than the other sections 
that make to bear high allowable stress. Hollow sec-
tions are the most effective cross-sections for bearing 
torsional moments and the best sections for biaxial 
bending because of their four faces.

4- increased capacity production



قابلیت ها و دستاوردهای شرکت
مجموعه فوالد ماشین تمامی ماشین آالت خاص خود را با تکیه بر دانش و تجربه 
چندین ساله شرکت، طراحی و تولید کرده است. مهمترین دستاوردهای شرکت 

در این زمینه به شرح زیر می باشد: 
 )HSS( 1-  طراحی و ساخت خط نورد پروفیل سنگین مقاطع ساختمانی توخالی

2- طراحی و ساخت خط نورد لوله های ERW با امکان تولید سایزهای متنوع
3- طراحی و ساخت جرثقیل سقفی با وزن کمتر، استهالک کمتر و زمان ساخت 

کوتاهتر نسبت به جرثقیل های موجود
4- طراحی و ساخت خط نواربر با طراحی و مکانیزم عمل جدید و متفاوت 

5- طراحی و ساخت دستگاه سایزینگ برای تبدیل لوله به پروفیل 

Foolad Machine Capabilities:
1- Design and construction of hollow structural section 
rolling production line 
2- Design and construction of ERW pipe production line 
3- Design and construction of overhead crane 
4- Design and construction of heavy  Slitting line with a  
new mechanism
5- Design and construction of sizing setup for transfor-
mation pipe to box



واحد تحقیق و توسعه
شرکت فوالد ماشین از ابتدای فعالیت خود، همواره به تحقیق و پژوهش بها داده 
و در این زمینه فعالیت های زیادی انجام داده است. پس از راه اندازی خط تولید 
نبودند  این مقاطع در کشور چندان شناخته شده  آنجائیکه  از  مقاطع ساختمانی، 
این شرکت برای افزایش شناخت و توسعه این مقاطع وارد حوزه طراحی و ساخت    
برای صنعتی  راستا  و در همین  HSS گردید  مقاطع  با  سوله های صنعتی مدرن 
کردن فرآیند ساخت و ساز در حال تحقیق بر روی انواع اتصاالت مقاطع توخالی 

می باشد.

Research and Development Department:
Foolad Machine Co. has always valued the research and develop-
ment from the beginning of its activity,. After production of hol-
low structural sections, since these sections wasn’t known in the 
country; company decide to enter in the field of design and con-
struction of structure with hollow structural sections. In this regard 
Foolad Machine CO. are investigating the types of hollow section 
connections for industrialization of the construction process. 
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