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 Imprensa 

Londres, 14 de Julho, 2016 

 

Baosteel Zhanjiang produz a primeira bobina em sua 
linha de galvanização contínua fornecida pela Primetals 
Technologies 
 

 Capacidade nominal de 465.000 toneladas métricas de tiras por ano 

 Serão processados aços para aplicações automotivas e eletrodomésticos 

 

No final de março, uma linha de galvanização contínua (LGC) fornecida pela Primetals Technologies 

processou sua primeira bobina na usina da siderúrgica chinesa Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd. 

A nova LGC nº 2 foi projetada para produzir 465.000 toneladas métricas por ano de produtos 

galvanizados, abrangendo uma ampla gama de qualidades de aço para aplicações na indústria 

automotiva e de eletrodomésticos para os mercados no sul da China e Sudeste Asiático. O pedido foi 

colocado junto à Primetals Technologies em agosto de 2013. 

 

A Baosteel Group Corporation é um dos maiores conglomerados siderúrgicos do mundo, tendo sido 

criada em novembro de 1998. Em 2014, sua produção de aço totalizou 43,3 milhões de toneladas 

métricas. A Baosteel produz aços de alta qualidade para o mercado local e internacional. A Baosteel 

Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd passou a fazer parte do grupo em 2012. A usina está localizada em 

Zhanjiang, cidade portuária na Província de Guangdong. A nova linha de galvanização faz parte de um 

complexo industrial constituído recentemente para atender clientes no sul da China e Sudeste Asiático. 

 

Com uma capacidade de 465.000 toneladas métricas por ano, a LGC nº 2 processa tiras com larguras 

de 900 a 1.860 mm e espessuras entre 0,45 e 2,3 mm. As qualidades de aço incluem CQ, DQ, DDQ, 

EDDQ, SEDDQ, 440-590 CQ, 390-440 DQ, 440 DDQ, 340 BH e 590 DP. A Primetals Technologies foi a 

principal fornecedora de todos os equipamentos importados, inclusive o forno e o sistema de 

resfriamento após o banho de galvanização, bem como as respectivas instrumentações e softwares. A 

Primetals Technologies forneceu ainda serviços de supervisão de montagem, comissionamento e 

treinamento de operadores. Os equipamentos elétricos foram fornecidos pela BAOSIGHT (Shanghai 

Baosight Software Co., Ltd.), enquanto outros equipamentos mecânicos para a linha foram fornecidos 
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pela BSEE (Shanghai Bao Steel Engineering & Technology Co., Ltd.), sendo ambas as empresas 

subsidiárias da Baosteel. 

 

 

Linha de galvanização contínua nº 2 na Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd em 

Zhanjiang, Província de Guangdong, China. A nova linha foi fornecida pela Primetals 

Technologies. 

 

Este press release está disponível em  

www.primetals.com/press/ 

 

Contato para jornalistas: 

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com    

Tel: +49 9131 9886-417 

 

Siga-nos no Twitter em: twitter.com/primetals 

 

Primetals Technologies Limited, com sede em  Londres, Reino Unido, é uma empresa líder mundial de engenharia, construção de plantas e 

parceira do ciclo de vida para a indústria de metais. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e serviços, que inclui o 

sistema elétrico integrado, automação e soluções ambientais. Isso abrange  todas as etapas da cadeia de produção de ferro gusa e aço, que 

se estende desde as matérias-primas até o produto acabado - além das mais recentes soluções de laminação para o setor de Metais Não-
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Ferrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. A Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery 

(MHMM), uma empresa consolidada do grupo MHI e com participações da Hitachi Ltd. e da IHI Corporation – detém uma participação de 51% 

e a Siemens uma participação de 49% na empresa. A empresa emprega cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações 

estão disponíveis na Internet, em www.primetals.com . 

 

http://www.primetals.com/

