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Primetals Technologies recebe pedido para relocação e
modernização de laminador de chapas grossas da
Shandong Iron & Steel Group Rizhao Co., Ltd


O laminador de chapas grossas fará parte da Base de Produtos de Qualidade da Shansteel
Rizhao



Sua relocação e modernização aumentarão a competitividade e qualidade do produto final

Em abril, a siderúrgica chinesa Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co., Ltd. colocou junto à
Primetals Technologies um pedido para a relocação de seu laminador de chapas grossas de 4,3 m de
Jinan para Rizhao. Após a relocação, o laminador será também modernizado. Ele fará parte da Base de
Produtos de Qualidade da Shansteel Rizhao, uma iniciativa para concentrar e modernizar as linhas de
produção visando melhorar a competitividade e a qualidade do produto final. A conclusão da relocação
está programada para 2018.

Originalmente, o laminador de chapas grossas de 4,3 m foi instalado pela Primetals Technologies em
2010. De acordo com o escopo do projeto de relocação, mais de 50.000 toneladas de equipamentos
elétricos e mecânicos e mais de 1.000 toneladas de tubulações terão que ser desmontadas e
reinstaladas Base de Produtos de Qualidade da Shansteel Rizhao. Este projeto de relocação é uma
decisão estratégica da Shandong Iron and Steel Group com o objetivo de ajustar sua estrutura e
modernizar suas instalações, o que resultará num forte aumento da competitividade global da empresa.

A Primetals Technologies será responsável pela Engenharia básica e de detalhamento da relocação,
fornecimento de novos equipamentos, supervisão de instalação e comissionamento. Além da relocação
de Jinan para Rizhao, a Primetals Technologies implementará também uma integração de Nível 2 para
melhoria do desempenho. O pacote de modernização contém a mais moderna tecnologia, como o
modelo de compensação holística Morgoil com aquisição de parâmetros totalmente automática. Este
sistema pode ser facilmente integrado ao software existente, o que permitirá que o laminador produza
chapas de alta qualidade para atender às futuras demandas do mercado.
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A Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co., Ltd. é uma subsidiária da Shandong Iron and Steel
Group. Ela foi fundada em 2009 como elemento central e usuário final de materiais da Base de
Produtos de Qualidade da Shansteel Rizhao.

Laminador de chapas grossas de 4,3 m da Shandong Iron and Steel
Group Rizhao Co., Ltd na China. A Primetals Technologies fará a
relocação do laminador de Jinan para Rizhao

Este press release e uma foto estão disponíveis em www.primetals.com/press/
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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 NãoFerrosos. 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.
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