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 فرا طرح نورد

کارخانه فراطرح نورد در پاییز ۱۴۰۰ در شهرک صنعتی رشت در استان گیالن به عنوان سومین 

شرکت از مجموعه شرکت های گروه فراطرح به این خانواده اضافه شد تا با توجه به گذشت 

سالها حضور در بازار فوالد و صنایع باالدستی این گروه بتواند در زمینه تولید میلگرد با بهترین 

کیفیت نیز اقدام نماید.

این اراده از یک سو با تکیه بر تجربیات ۲۵ ساله مدیران "گروه فراطرح" و از سوی دیگر با اتكاء بر 

انديشه هاى خالق و پوياى متخصصين و پرسنل متعهد، موجب شده است که "فراطرح نورد" 

از جایگاه تثبیت شده ای در میان تاثیرگذاران این صنعت برخوردار گردد.

الزم،  استانداردهای  و  مجوز ها  اخذ  و  فروش  از  پس  خدمات  و  کیفیت  روی  تعهد  و  تمرکز  با 

محصوالت تولیدی این کارخانه تحت برند فراطرح نورد در بهار ۱۴۰۱ برای اولین بار وارد بازار شد.
Rolling.faratarhgroup.com

وبسایت فراطرح نورد



استانداردهای تولیدات میلگرد کارخانه فراطرح نورد

تولیدات این کارخانه شامل میلگرد سایز ۸ تا ۳۲ میلی متر A۳ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI۳۱۳۲ می باشد.

منحنی تنش- کرنش

A3 ویژگی ابعادی میلگرد

6.56 4.85 0.36 0.52 1.6 0.8 0.8 1.2 ±8 5'119 4'360 0.427 0.363 50.3 8

7.48 5.53 0.45 0.65 2 1 1 1.5 ±6 7'835 6'948 0.653 0.579 78.5 10

8.28 6.12 0.54 0.78 2.4 1.2 1.2 1.8 ±6 11'292 10'010 0.941 0.835 113 12

9.66 7.14 0.63 0.91 2.8 1.4 1.4 2.1 ±5 15'246 13'794 1.271 1.15 154 14

11.04 8.16 0.72 1.04 3.2 1.6 1.6 2.4 ±5 19'908 18'012 1.659 1.501 201 16

12.42 9.18 0.81 1.17 3.6 1.8 1.8 2.7 ±5 25'200 22'800 2.1 1.9 254 18

13.8 10.2 0.9 1.3 4 2 2 3 ±5 31'122 28'158 2.594 2.347 314 20

15.18 11.22 0.99 1.43 4.4 2.2 2.2 3.3 ±5 37'548 33'979 3.129 2.831 380 22

17.25 12.75 1.13 1.63 5 2.5 2.5 3.7 ±4 48'048 44'352 4.004 3.696 491 25

19.32 14.28 1.26 1.82 5.6 2.8 2.8 4.2 ±4 60'276 55'644 5.023 4.637 616 28

21.97 16.24 1.44 2.09 6.4 3.2 3.2 4.8 ±4 78'749 72'691 6.562 6.058 804 32

24.84 18.36 1.62 2.34 7.2 3.6 3.6 5.4 ±4 99.715 92.045 8.309 7.67 1018 36

27.6 20.4 1.8 2.6 8 4 4 6 ±4 123.178 113.702 10.265 9.475 1257 40

A10

12% A3

Reh= Highest   elastic   resistance Rm= Maximum   resistance
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%C %Si %Mn %P %S %Cr Ni

0.28 ~ 0.37 0.15 ~ 0.35 0.50 ~ 0.80 0.045> 0.045> 0.3> 0.3>



محصوالت فراطرح نورد با استاندارد جهانی

کیفیت محصول و خدمات و جلب رضایت مشتریان و مصرف 

گروه  فعالیتهای  چهارچوب  و  اولیه  اصول  از  همواره  کنندگان 

تجهیزات  از  گیری  بهره  با  راستا  همین  در  است.  بوده  فراطرح 

مناسب در خط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفیت، همواره تالش 

شده است تا محصولی با کیفیت و قابل رقابت در عرصه های 

بین المللی روانه بازار گردد. صادرات اولین محصوالت تولیدی 

کارخانه فراطرح نورد به کشور عراق شاهدی بر این مدعا است.



گزارش خروجی دستگاه کشش



محصوالت فراطرح نورد

سایزهای متنوع میلگرد

کارخانه فراطرح نورد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن میلگرد در سال   

شامل میلگرد سایز ۸ تا ۳۲ میلی متر A3 مطابق با استاندارد ملی 

ایران نقش موثری در بازار  میلگرد ایفا می کند.





شناسایی محصوالت فراطرح نورد 

تمام محصوالت فراطرح نورد شامل تگ محصول 

این  از  که  باشد  می  سایز  هر  برای  خاص  رنگ  کد  با 

کد  و  عالمت  نظیر  اطالعاتی  با  محصوالت  طریق 

استاندارد مربوط به آن محصول، تاریخ تولید، نوع 

و  ذوب  شماره  طول،  نمره،  فوالد،  مارک  محصول، 

وزن کارگاهی قابل شناسایی می باشد.



کوره ذوب شمش- کارخانه فراطرح نورد



انبار مواد اولیه کارخانه فراطرح نورد



امنیت

• رازداری و حفظ حراست از کلیه اطالعات همکاران، مشتریان و شرکت، حتی پس از قطع همکاری

• اطالع رسانی به موقع به مافوق در صورت رویت خطا و فساد

مسئولیت اجتماعی 

• در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی شرکت در قبال ذینفعان و جامعه 

• حفظ  منافع اجتماعی و الگوی صحیح مصرف 

• حفظ منابع طبیعی در روند تولید 

 

کدهای اخالقی فرا طرح نورد

نظم و انضباط از نگاه مشتری

• نظم در زمان تحویل بارگیری

• رعایت نظم، پاکیزگی و آراستگی فردی و محیط کار 

• پایبندی به قوانین و پروتکل های بهداشتی و ایمنی

• پاسخگویی به موقع به مشتری

• التزام عالی به اجرای صحیح، دقیق و به موقع تعهدات و

مسئولیت های حرفه ای

احترام

• رعایت ادب، خوشرویی ، لحن مناسب و دلنشین 

• برخورداری از روحیه باالی مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نقد پذیری

به  اکید  احترام  با  گیری  تصمیم  و  رفتار  در  قاطعیت  و  شجاعت   •

سلسله مراتب سازمانی

• عدم ایجاد آزار و اذیت به هر نحو از جمله زبانی، فیزیکی و ... و ایجاد 

محیطی امن و با آرامش

با  همراه  پرسنل  ای  حرفه  و  فردی  توسعه  و  خالقیت  به  احترام   •

همدلی

منظور  به  سازمان  واحدهای  با  مناسب  تعامل  و  ارتباطات  برقراری   •

تسهیل امور جاری شرکت

• احترام به حریم خصوصی افراد

کاری،  های  تیم  تمام  در  نواندیشی  و  یادگیری  حس  بودن  جاری   •

مدیریت عالی، مدیریت میانی و عملیاتی

صداقت

• صداقت مطلق و  وفاداری به عهد و پیمان در هر شرایطی

• انتقال کامل دانش و اطالعات به شخص جایگزین و نیروهای جدید 

االستخدام

• استفاده از منابع شرکت صرفا" جهت پیشبرد اهداف شرکت

ایمنی و سالمت 

و  بهداشت  رعایت  کار،  نیروی  از  قانونی،صیانت  الزامات  رعایت   •

صیانت از محیط زیست 



لذت کارکردن در فراطرح را تجربه کنید

ما بر این باوریم که رضایت و خرسندی کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی شرکت از محیط 

کار، نقشی اساسی در رشد و توسعه شرکت دارد. فراطرح تالش می کند با ایجاد یک محیط کاری 

امن، شاداب و پویا رضایت خاطر کارکنان خود را فراهم آورد تا آنها از سپری کردن روزهای خود در 

محیط کار لذت برده و در حفظ شرایط ایده آل آن بکوشند.

بهار ١٤٠١- محصول صادرات
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