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Ezz Steel is one of the fastest growing and most technically advanced steel producers in the world. It is the largest 
independent steel producer in the Middle East and North Africa, exporting high-quality steel products to many 
countries around the world. It has become established as a leader in the steel industry, having invested more than 
$4 billion in the most advanced steelmaking technology.

The company’s four purpose-built, state-of-the-art plants are strategically located close to major road links and 
international ports. They are located in Alexandria, Suez, Sadat and 10th Ramadan cities. The Alexandria mill 
serves export customers – through the Mediterranean – in Europe and the U.S.A. while the Suez mill, with close 
proximity to Sokhna port, is in the best location to meet export requirements in the Gulf and further afield in the 
Asian markets. Together, all mills have the capacity to produce 7 million tons of steel per year, with 4.7 million tons 
of long products capacity and 2.3 million tons of hot-rolled coil (HRC) capacity. These products are manufactured in 
more than 300 grades with precisely controlled properties to meet the demands of many challenging applications 
in the construction, manufacturing, engineering and transport sectors.

Expansion and development never cease at Ezz Steel. Its recent $550 million investment in a Direct Reduced Iron 
(DRI) mega module at Suez is a significant contribution to the company’s vertical integration. Such an investment 
in upstream operations increases the efficiency and profitability of Ezz Steel, and consequently enhances its 
competitiveness, both regionally and internationally. With this addition, Ezz Steel has become the second largest 
DRI producer in the world (2017).

The primary focus for Ezz Steel in the coming years is to continue its expansion to keep pace with growing demand. 
At the same time, the company remains devoted to investing in sustainable operations and technologies, upholding 
its position as a modern, efficient and forward-looking steel producer.

حديد عز - ُمنِتج �صلب م�صرى ذ� ر�ؤية ثاقبة
تع��د حدي��د ع��ز اأح��د اأ�ص��رع منتج��ى ال�صل��ب من��وًا واأكرثهم مواكب��ة للتطور التكنولوج��ى والتقنيات احلديث��ة املتاحة فى الع��امل. حاليًا، حديد 
ع��ز ه��ى اأك��ر ُمنت��ج م�ص��تقل لل�صل��ب ف��ى ال�ص��رق الأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقي��ا، كما تق��وم بت�صدير منتجات �صل��ب عالية اجل��ودة اإىل العديد من 
ال��دول ح��ول الع��امل. من��ذ ن�ص��اأتها تطلع��ت حدي��د ع��ز لت�صبح اإحدى ال�ص��ركات الرائدة فى ا�ص��تخدام اأح��دث التكنولوجيا املتاح��ة فى �صناعة 

ال�صل��ب، وه��و الطم��وح ال��ذى متكن��ت اليوم من حتقيقه، با�ص��تثمارات تع��دت 4 مليارات دولر.

متتل��ك حدي��د ع��ز اأربع��ة م�صان��ع متكامل��ة تتواج��د ف��ى مواق��ع ا�ص��راتيجية بالق��رب م��ن الط��رق وامل�ص��ارات البحري��ة والري��ة الرئي�ص��ية، ف��ى 
كل من الإ�ص��كندرية، وال�صوي���س، ومدينتى ال�ص��ادات والعا�ص��ر من رم�صان، مما اأهلها لخراق الأ�ص��واق العاملية بقدر كبري من الكفاءة. يتم 
توجي��ه �ص��ادرات حدي��د ع��ز م��ن م�صانعه��ا بالإ�ص��كندرية اإىل العم��اء فى كل من اأوروب��ا والوليات املتحدة عن طريق البحر املتو�ص��ط، بينما 
يت��م الت�صدي��ر اإىل العم��اء ف��ى ال�ص��رق الأو�ص��ط امت��دادًا اإىل اآ�ص��يا ع��ن طري��ق م�صان��ع حديد عز بالعني ال�ص��خنة ملوقعها املتمي��ز اأمام ميناء 
ال�ص��خنة. تبل��غ اإجم��اىل الطاق��ة الإنتاجي��ة مل�صان��ع حدي��د ع��ز الأربع��ة 7 ملي��ون ط��ن �ص��نويًا، مق�ص��مة ب��ني 4.7 ملي��ون ط��ن من حديد الت�ص��ليح 
الأطوال واللفائف، و2.3 مليون طن من م�ص��طحات ال�صلب املدرفلة على ال�ص��اخن. ويتم اإنتاج اأكرث من 300 رتبة خمتلفة من ال�صلب مبا 
يتواف��ق م��ع املعاي��ري واملوا�صف��ات العاملي��ة ومتطلب��ات العم��اء اخلا�ص��ة فى خمتلف القطاع��ات، مثل الت�ص��ييد والبناء وال�صناعات الهند�ص��ية 

والنقل.

توؤم��ن حدي��د ع��ز ب��اأن التو�ص��ع ف��ى امل�ص��روعات اجلدي��دة وتطوير املنتجات هو ال�صمانة الرئي�ص��ية للحف��اظ على الريادة ف��ى �صناعة ال�صلب. 
وم��ن ه��ذا املنطل��ق، فق��د �ص��اهم اأح��دث ا�ص��تثماراتها ف��ى م�صن��ع الخت��زال املبا�ص��ر بال�صوي���س بقيم��ة 550 ملي��ون دولر، ف��ى تكام��ل وكف��اءة 
العملي��ات الإنتاجي��ة، وتعزي��ز قدرته��ا التناف�ص��ية عل��ى ال�صعيدي��ن الإقليم��ى وال��دوىل. جدي��ر بالذك��ر، اأن ه��ذا ال�ص��تثمار قد �ص��اهم فى جعل 
حديد عز املُنِتج الأكر للحديد املختزل على م�ص��توى ال�ص��رق الأو�ص��ط و�ص��مال اأفريقيا، وثانى اأكر ُمنِتج له على م�ص��توى العامل لعام 2017.

متتل��ك حدي��د ع��ز روؤي��ة وا�صح��ة، وه��ى ال�ص��تمرار ف��ى التو�ص��عات وتطوي��ر طاقاتها الإنتاجي��ة ومنتجاتها مب��ا ي�صمن تلبي��ة احتياجات الطلب 
املتنامى وتطلعات امل�صتهلكني على الوجه الأمثل. واأي�صًا، اللتزام الرا�صخ نحو ال�ص��تثمار فى العمليات امل�صتدامة وتطبيق اأحدث التقنيات 
التكنولوجي��ة، وذل��ك للحف��اظ عل��ى مكان��ة حدي��د ع��ز ف��ى �ص��دارة منتجى ال�صلب، وا�ص��م حديد عز كم��رادف للجودة والثق��ة واخلدمة فائقة 

التميز.

Ezz Steel – Egypt’s Visionary Steelmaker 
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EZDK
�صركة العز الدخيلة  
لل�صلب - الأ�صكندرية
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1. EZDK
1.1 Mineral Jetty 
1.1.1 Iron Ore Unloading Facilities

1. EZDK
1.1 Mineral Jetty 
1.1.3 Iron Ore Material Handling
(Reclaimer & Belt-conveyors)

Quay 600 mt long; 300 m in 
north side has 21 m draft 
while the south part is 14 m 
draft. It is capable to receive 
cape size vessels. The 
unloading Capacity of the 
port facilities is ~ 6 MTPY of 
bulk materials, which is done 
through 2 Gantry cranes with 
unloading capacity of 14.000 
t/h each.

Stacking & Reclaiming 
facilities by using two 
stackers, two reclaimers 
and one combined stacker 
reclaimer and a series of belt 
conveyors .

Stacking yards with a storing 
capacity of 660,000 ton

Two lime calcining plants with 
a total capacity of 200,000 ton 
burnt lime per year.

ر�صي��ف  ا�ص��تقبال اخلام��ات املعدني��ة 
بط��ول 600 م، اجل��زء ال�ص��ماىل بعم��ق 
م��ر   14 بعم��ق  اجلنوب��ى  و  م��ر   21
قادر على ا�ص��تقبال �ص��فن كبرية . تبلغ 
ال�صعة الت�صغلية  ملن�صاآت امليناء حواىل 
6 ملي��ون ط��ن �ص��نوًيا. ويت��م ذل��ك م��ن 
خ��ال ون�ص��ني م��ن الأونا���س اجل�ص��رية 
بطاق��ة تفري��غ 1400 طن/�ص��اعة ل��كل 

. منهما

ع��دد  ال�ص��حن:  و  التخزي��ن  مع��دات 
التك��ومي وع��دد 2 ماكين��ة  2 ماكين��ة 
مع��دة  واح��د  وع��دد  الإ�ص��رجاع 
مزدوجة ماكينة التكومي والإ�صرجاع، 
وكذل��ك جمموع��ة م��ن ال�ص��يور ملناول��ة 

ه��ذه اخلام��ات.

تخزيني��ة  ب�ص��عة  التخزي��ن  �ص��احات  
660،000 ط��ن   ع��دد 2 م�صن��ع لكل�ص��نة اجل��ري بطاق��ة 

اإنتاجي��ة 200.000 ط��ن �ص��نويًا م��ن 
اجل��ري املح��روق.

1. EZDK
1.1 Mineral Jetty 
1.1.2 Iron Ore Storage Yards 

1. EZDK
1.2 Lime Calcining Plant
1.2.1 Lime Calcining Kiln 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
ر�صيف اخلامات املعدنية  1.1

من�ص�اآت و معدات تفريغ اخلامات احلديدية   1.1.1

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .1 ر�صيف اخلامات املعدنية

1 .1 .3 معدات تداول اخلامات احلديدية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1.1 ر�صيف اخلامات املعدنية

 1 .1 .2 �صاحات تخزين اخلامات احلديدية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .2 م�صنع كل�صنة اجلري

1 .2 .1 فرن م�صنع تكلي�س اجلري
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1. EZDK
1.2 Lime Calcining Plant
1.2.2 Lime Storage Facilities

1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants

15,000 tons Storage yard of 
limestone.

Midrex technology is being used to 
produce the direct reduced iron, The 
process starts with the top charge of a 
vertically mounted reactor (shaft furnace) 
with iron ore. The oxygen is taken out by 
hot reducing gases in at  1000 oC. The DRI 
is cooled before being discharged and 
stored in stored big silos. 
A special design reformer generates the 
required reducing gases by reforming 
the natural gas. The heat content of the 
flues gases produced form the reformer 
combustion system is recuperated for 
energy saving in a heat recovery system, 

A series of belt conveyors 
with 2500 mt long, which are  
all covered and provided with 
dust collection systems.

3 Midrex Shaft Furnaces 
series 750, 5.65 mt inner 
diameter with a total 
production capacity of 
3,000,000 t/y.

اجل��ريى  احلج��ر  تخزي��ن  �ص��احة 
ط��ن.  15،000 تخزيني��ة  بطاق��ة 

ميدرك���س  تكنولوجي��ا  الدخيل��ة  ع��ز  ت�ص��تخدم 
لاخت��زال املبا�ص��ر لإنت��اج احلدي��د املخت��زل. وتت��م 
عملية الختزال داخل اجلزء العلوى من فرن مثبت 
راأ�ص��يا ي�ص��مى الف��رن العم��ودى وتب��داأ ب�ص��حن خ��ام 
احلدي��د م��ن اأعل��ى الف��رن ويت��م انت��زاع الأك�ص��جني 
بوا�ص��طة تي��ار م��ن الغ��ازات املختزل��ة عن��د درج��ات 
ح��رارة عالي��ة نقرب م��ن 1000 درجة مئوية . ويتم 
تري��د احلدي��د ااملخت��زل قب��ل خروج��ه م��ن الف��رن 

وتخزين��ه داخ��ل خزان��ات عماق��ة .
ويت��م احل�ص��ول عل��ى الغ��ازات املختزل��ة ع��ن طري��ق 
م��ن  م��ع خلي��ط  بتفاعل��ه  الطبيع��ى  الغ��از  حتوي��ر 

الغ��ازات الناجت��ة م��ن عملي��ة الإخت��زال.
ويت��م ا�ص��رجاع ج��زء كب��ري م��ن الطاق��ة احلراري��ة 
الناجتة من عمليات احلريق داخل املحور بوا�ص��طة 
جمموع��ة م��ن املب��ادلت احلراري��ة داخ��ل امل�ص��رجع 

احلرارى. 

ال�ص��يور  م��ن  متوالي��ة  جمموع��ة 
الناقل��ة بط��ول اإجم��اىل ق��درة 2500 
مر  وجميعها مغطاة ومزودة باأنطمة 
جتمي��ع الأتربة للمحافظة على البيئة. 

مبا�ص��ر عمودي��ة  اخت��زال  اأف��ران   3  
  ،750 الفئ��ة  م��ن  ميدرك���س  بتقني��ة 
وطاق��ة  م��ر   5.65 داخل��ى  بقط��ر 
انتاجي��ة اإجمالية قدرها  3 مليون طن 

�ص��نويا. 

1. EZDK
1.2 Lime Calcining Plant
1.2.3 Material Handling
(Belt Conveyors)

1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants 
1.3.1 Direct Reduction Furnaces 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .2 م�صانع كل�صنة اجلري

1 .2 .2 من�ص�اآت تخزين احلجر اجلريى

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الإختزال املبا�صر

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .2  م�صانع كل�صنة اجلري

1 .2 .3 معدات تداول اخلامات و املنتج )�صيور مطاطية(

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الختزال املبا�صر

1 .3. 1 اأفران الختزال املبا�صر
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1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants 
1.3.2 Process Gas Compressors

1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants 
1.3.4 Water System (Water Treatment 
Plant) 

A series of compressors 
to pump 120,000 Nm3/hr 
of process gas to the shaft 
furnace through Reformer.

Each Direct Reduction Plant 
is provided with water system 
for cooling and cleaning all 
operating gases by recycling 
of 3500 m3 of water per hour/
each plant. 

Midrex reformer generates 
185,000 Nm3/h of reducing 
gases from reforming the 
natural gas followed by a 
trains of heat exchangers to 
recover the thermal energy 
from flue gases.

The direct reduced iron is 
stored in an inert atmosphere 
in 5 silos with a total capacity 
of 40,000 Ton of DRI.

ال�صواغ��ط  م��ن  متوالي��ة  جمموع��ة 
لإع��ادة �ص��خ 120000 م��ر مكع��ب من 
الغ��از الن��اجت م��ن عملي��ات الخت��زال 

اإىل الف��رن العم��ودى خ��ال املُح��ّور.
م�صان��ع  م��ن  م�صن��ع  كل  ي��زود 
الخت��زال بنظ��ام معاجلة للمياه والتى 
ت�ص��تخدم ف��ى تري��د وتنقي��ة غ��ازات 
بتدوي��ر  وذل��ك  املختلف��ة  الت�ص��غيل 
ومعاجل��ة  3500 م��ر مكع��ب من املياه 

م�صن��ع. �ص��اعة/  كل 

 185.000 ميدرك���س  ر  ُم��وِّ ينت��ج 
الغ��ازات  م��ن  �ص��اعة   / مكع��ب  م��ر 
املختزل��ة م��ن الغ��از الطبيع��ى بدرج��ة 
ح��رارة 950 م متبوع��ًا مبجموع��ة م��ن 
املبادلت احلرارية ل�صرجاع الطاقة 
احلراري��ة م��ن الغ��ازات الناجت��ة م��ن 
الأح��راق لتقلي��ل الطاقة امل�ص��تخدمة.

ف��ى   املخت��زل  احلدي��د  تخزي��ن  يت��م 
5 �صوام��ع مغلق��ة  ف��ى ج��و م��ن الغ��از 
اخلام��ل  ملن��ع اإع��ادة اأك�ص��دة املنت��ج 
قدره��ا  اإجمالي��ة  تخزيني��ة  ب�ص��عة 

ط��ن.   40.000

1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants
1.3.3 Reformer and heat recovery system 

1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants
1.3.5 Direct Reduced Iron (DRI) Storage

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الختزال املبا�صر

1 .3 .2 �صواغط تدوير غاز العمليات

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الختزال املبا�صر

1 . 3 .4 مطات معاجلة املياه

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الختزال املبا�صر

ر الغازات و نظام ال�صرجاع احلرارى 1 .3 .3 ُموِّ

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .3 الختزال املبا�صر

1 .3 .5  من�ص�اآت تخزين احلديد املختزل
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1. EZDK
1.3 Direct Reduction Plants
 1.3.6 DRI Handling Facilities

1. EZDK
1.4 Long Product - Process Flow chart

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.1 Meltshop – Electrical Arc Furnace 

The direct reduced iron is 
transported to the electric arc 
furnaces through a series of 
belt conveyors with 6000 mt 
long. 

Four ultra-high power  Electric 
Arc Furnace operates with 
varying charge mix of scarp and 
direct reduced iron equipped 
with oxygen carbon injection 
system.
Transformer capacity 58/70 
MVA.
Heat weight 81 ton.
Annual production 2.2 million 
ton molten steel/year. 

ال�ص�������يور  م��ن  جمم�������وعة  تت����وىل 
املطاطي��ة يق��در طوله��ا ب 6000 م��ر 
اأف��ران  اإيل  ااملخت��زل  احلدي��د  نق��ل 

الكهربائ��ى.  ال�صه��ر 

فائ��ق  كهرب��ى  قو���س  اأف��ران  اأربع��ة 
الق��درة، وي�ص��حن بن�ص��ب خمتلف��ة م��ن 
اخلردة وخام احلديد املختزل ومزود 
نظ��ام حلق��ن الكرب����ون والأك�صج�����ني 
فول��ت  ميج��ا   70/58 املح��ول  ق��درة 

امب��ري
وزن ال�صبة 81 طن

الطاق��ة الإنتاجي��ة 2.2 ملي��ون ط��ن 
مع��دن م�صه��ور �ص��نويا

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 . 3 الختزال املبا�صر

1 . 3 .6  من�ص�اآت تداول احلديد املختزل

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال - خمطط عمليات الإنتاج

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .1 م�صنع ال�صلب - فرن القو�س الكهربى

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.1 Meltshop – Ladle Furnace

Three ladle furnaces, for secondary metallurgy (steel 
refining, non-metalic inclusion removal, temperature 
and  adjusting final chemical composition according 
to each steel grade). Transformer 15/18 MVA.

وازال��ة  ال�صب��ة  لتنقي��ة  امليتالورجي��ة  للمعاجل��ة  بوتق��ة  اأف��ران   3
ال�ص��وائب غ��ري املعدني��ة و�صيط التحاليل الكيمائي��ة واحلرارة طبقًا 

لرتب��ة ال�صل��ب.
قدرة املحول  18/15 ميجا فولت امبري.

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .1  م�صنع ال�صلب - فرن البوتقة
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1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.3 Bar Mill # 1 – Process Flow Chart

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.1 Meltshop – Billet Caster

Three billet casters 4 strands 
each designed to cast steel 
billets 130 mm x130 mm with 
length from 8-16 m.
Total productivity 270  t/h per 
caster
Total annual production is 2.2 
million ton billet.

* plant layout illustrating main equipment names in all areas, reheating furnace area, rolling mill line area, and finishing facilities area.

Billet Storage Yard with 
Overall Capacity of 85,000 
Tons equipped with 4 
overhead magnet cranes 17 
tons each to serve all rolling 
mill plants. 

ث��اث ماكين��ات �ص��ب البيلي��ت 4 اف��رع 
ل��كل ماكين��ة م�صمم��ة ل�ص��ب مربع��ات 
 x ال�صل��ب )بيلي��ت( مبقط��ع 130مم
130مم، و اأط��وال م��ن 8 اىل 16 م��ر 

الإنتاجية 270 طن/�صاعة.
 2.2 ال�ص��نوية  الإنتاجي��ة  الطاق��ة 

ميلي��ون ط��ن بيلي��ت.

- ر�صم تخطيطي يو�صح اأ�صماء مبناطق امل�صنع، منطقة فرن اإعادة الت�صخني، منطقة خط الدرفلة و منطقة الت�صطيب النهائى.

�ص��احات تخزي��ن القوال��ب باإجم��اىل 
�ص��عة تخزيني��ة 85،000 ط��ن م��زودة 
بعدد 4 اأونا�س مغناطي�صية علوية �صعة 
الون���س الواح��د 17 ط��ن خلدم��ة جميع 

م�صان��ع الدرفلة.

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.2 Billet Storage Yard

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - خمطط عمليات الإنتاج

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .1 م�صنع ال�صلب - ماكينة �صب مربعات ال�صلب

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .2 �صاحة تخزين مربعات ال�صلب

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.3 Bar Mill # 1 – Reheating Furnace

Walking beam type reheating 
furnace with discharging 
capacity 130 ton/hr used 
for reheating the billet 
temperature from ambient 
temperature. 20oC to desired 
rolling temperature. approx. 
1100oC.

ف��رن اإع��ادة الت�ص��خني ذو الق�صب��ان 
املتحرك��ة ب�ص��عة 130 ط��ن فى ال�ص��اعة 
ع��روق  ت�ص��خني  لإع��ادة  ي�ص��تخدم 
ال�صل��ب م��ن درج��ة ح��رارة اجل��و 20 
احل��رارة  درج��ة  اإىل  مئوي��ة  درج��ة 
 1100 الدرفل��ة  لعملي��ة  املائم��ة 

درج��ة مئوي��ة 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 . 4 .3 م�صنع الأ�صياخ 1 - فرن اإعادة الت�صخني
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Plant annual production 
capacity 840,000 tons , 
produced plain and deformed 
sizes from 12 mm to 40 mm, 
Rolling mill line composed 
of 16 closed type horizontal 
stands for billet deformation 
to reach the final desired 
product shape and size.

ال�ص��عة الإنتاجي��ة ال�ص��نوية للم�صن��ع 
840.000 ط��ن لإنت��اج اأ�ص��ياخ حدي��د 
الت�ص��ليخ الأمل���س وامل�صر�ص��ر ملقا�ص��ات 
ب��دءًا م��ن 12مم وحت��ى 40مم ويتك��ون 
خ��ط الدرفل��ة م��ن ع��دد 16 قائم اأفقى 
ال�صل��ب  ع��روق  لت�ص��كيل  ت�ص��تخدم 
للو�صول اإىل ال�ص��كل واملقا���س املطلوب 

للمنت��ج النهائ��ى.  

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.3 Bar Mill # 1 – Rolling Mill

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3 م�صنع الأ�صياخ 1 - خط الدرفلة

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.3 Bar Mill # 1 – Quenching
& Tempering Box

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.3 Bar Mill # 1 – Bundling   
and Counting Station 

Quenching & Tempering Box 
with overall length about 
16.9 meter, max. operative 
flow rate 720 m3/h and max. 
operative pressure 12 bar 
composed of two separate 
boxes, one for slitting sizes up 
to three strands and one box 
for mono strand

Two-camera type bar counters 
provided with series of 
hydraulic separating arms to 
produce bundles with exact 
number of bars with final 
accuracy 99.9%.

بط��ول  احلراري��ة  املعاجل��ة  �صن��دوق 
�ص��ريان  واأق�ص��ى مع��دل  م��ر   16.9
ت�ص��غيلى 720 م��ر مكع��ب ف��ى ال�ص��اعة  
و اأق�ص��ى �صغ��ط ت�ص��غيلى 12 �صغ��ط 
جوى لإنتاج املقا�ص��ات من 12 مم اإىل 
25مم وال��ذي يتك��ون م��ن �صندوق��ني 
املقا�ص��ات  لإنت��اج  الأول  منف�صل��ني: 
ذات ال�ص��ق  ذي ثاث��ة اأف��رع والآخ��ر 

للمقا�ص��ات ذات الف��رع الواح��د .

ع��ن  الأ�ص��ياخ  ع��د  تقني��ة  اإ�ص��تخدام 
م��زودة  ال�صوئ��ي  الت�صوي��ر  طري��ق 
الف�ص��ل  لعملي��ة  ب��اأذرع هيدروليكي��ة 
بع��دد  النهائ��ي  املنت��ج  ح��زم  لإنت��اج 
اأ�ص��ياخ م��ددة و بدق��ة تبل��غ %99.9

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 . 4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - �صندوق املعاجلة احلرارية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - مطة تكوين احلزم وعد الأ�صياخ

Walking beam type cooling 
bed with overall length 90 
meter used for naturally 
cooled the rolled product 
before unloading it to 
bundling and counting station 
to produce  bundle with 
desired length, weight and 
uniform number of bars.

�ص��رير تري��د املنت��ج النهائ��ى بط��ول 
90 م��ر لتري��د احلدي��د طبيعي��ا قب��ل 
وع��د  وتقطي��ع  جتمي��ع  ملنطق��ة  نقل��ه 
الأ�ص��ياخ لت�ص��كيل حزم املنت��ج النهائى 
وفق��ا للط��ول وال��وزن املطل��وب وبع��دد 

قيا�ص��ى منتظ��م.

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.3 Bar Mill # 1 – Cooling Bed

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - �صرير التريد



20 21

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.3 Bar Mill # 1 – Tying machines  

Four Compacting & Tying 
machines used for double 
wrapping the final product 
bundle by using tying wire 
7 mm.

Final product collecting 
s ta t ion .

اأربع��ة ماكين��ات ل�ص��م ورب��اط ح��زم 
املنتج النهائى باأ�ص��تخدام �صلك رباط 

7 مم وعم��ل رب��اط م��زدوج.

املنت��ج  و�ص��حن ح��زم  �ص��رير جتمي��ع 
النهائ��ى.

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.3 Bar Mill # 1 – Collecting Station

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4  اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - ماكينات الرباط

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - مطات جتميع
و �صحن حزم املنتج النهائي

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.3 Bar Mill # 1 – Plant Storage rakes

Final product storage yard 
with average capacity 11,000 
ton.

النه�����ائى  املنت��ج  تخزي��ن  �ص�����احة 
الأ�صي������اخ      درفل�����ة  مب�صن��ع  امللحق��ة 

 1 ب�صعة 11000 طن. 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 . 4 .3  م�صنع الأ�صياخ 1 - �صاحة تخزين
حزم املنتج النهائي

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.4 Bar Mill # 2 – Plant Process Flow

* Plant layout illustrating main equipment names in all areas, reheating furnace area, rolling mill line area, and finishing facilities area.
- ر�صم تخطيطى يو�صح اأ�صماء املعدات مبناطق امل�صنع ، منطقة فرن اإعادة الت�صخني، منطقة خط الدرفلة و منطقة الت�صطيب النهائى.

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4  م�صنع الأ�صياخ 2 - خمطط عمليات الإنتاج
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1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.4 Bar Mill # 2 – Reheating Furnace

Walking beam type Reheating 
furnace with discharging 
capacity 64 ton/hr for 
reheating 8 meter length 
billets  from ambient 
temperature to reach about 
1100 °C 

Producing sizes 10 & 12 mm 
with multi slitting rolling 
process – 3 strands for 
enhancing plant productivity .

ف��رن اإع��ادة الت�ص��خني ذو الق�صب��ان 
املتحرك��ة بطاق��ة 64 ط��ن ف��ى ال�ص��اعة 
ع��روق  ت�ص��خني  لإع��ادة  ي�ص��تخدم 
ال�صلب بطول 8 مر من درجة حرارة 
اجل��و حت��ى ت�ص��ل اىل ح��واىل 1100 

درج��ة مئوي��ة.

ا�ص��تخدام تكنولوجي��ا ال�ص��ق املتع��دد 
- ثاثى ال�ص��ق فى اإنتاج مقا�ص��ات 10 
مم و 12 مم والت��ى ت�ص��هم ف��ى تعزي��ز 

وزي��ادة اإنتاجي��ة امل�صن��ع .

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.4 Bar Mill # 2 – Multi-
slitting rolling Process

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4 م�صنع الأ�صياخ 2 - فرن اإعادة الت�صخني

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4  م�صنع الأ�صياخ 2 - عملية الدرفلة بال�صق املتعدد

Quenching & Tempering Box 
with overall length about 
9.9 meter , max. operative 
flow rate 340 m3/h and max. 
operative pressure 12 bar 
used for producing sizes 10 & 
12 mm .

بط��ول  احلراري��ة  املعاجل��ة  �صن��دوق 
�ص��ريان  مع��دل  واأق�ص��ى  م��ر   9.9
ت�ص��غيلى 340 م��ر مكع��ب ف��ى ال�ص��اعة  
و اأق�ص��ى �صغ��ط ت�ص��غيلى 12 �صغ��ط 
ج��وى لإنت��اج مقا�ص��ات 10 و 12 مم. 

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.4 Bar Mill # 2 – Quenching & 
Tempering Box 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 . 4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4  م�صنع الأ�صياخ 2 - �صندوق املعاجلة احلرارية

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.4 Bar Mill # 2 – Cooling Bed

Walking beam type cooling 
bed with overall length 80 
meter used for naturally 
cooled the rolled product 
before unloading it to 
bundling and counting station 
to produce  bundle with 
standard length, weight and 
uniform number of bars per 
bundle.

�ص��رير تري��د املنت��ج النهائ��ى بط��ول 
80 م��ر لتري��د احلدي��د طبيعي��ا قب��ل 
وع��د  وتقطي��ع  جتمي��ع  ملنطق��ة  نقل��ه 
الأ�ص��ياخ لت�ص��كيل حزم املنت��ج النهائى 
وبع��دد   القيا�ص��ى  وال��وزن  بالط��ول 

اأ�ص��ياخ ثاب��ت ومنتظ��م.

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4 م�صنع الأ�صياخ 2 - �صرير التريد
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Three compacting and tying 
machines used for tying the 
bundle  with 7 mm tying wires 
– double wrapping process.

ث��اث ماكين��ات ل�ص��م ورب��اط ح��زم 
املنتج النهائى باأ�ص��تخدام �صلك رباط 

7مم لعم��ل رب��اط مزدوج.

1. EZDK
1.4 Long Product
1.4.4 Bar Mill # 2 – Compacting
& Tying Machines 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .4 م�صنع الأ�صياخ 2 - ماكينات الرباط

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.5 Wire Rod Mill – Plant Process Flow

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 . 4 اإنتاج الأطوال

1 . 4 . 5  م�صنع الأ�صاك - خمطط عمليات الإنتاج

* Plant layout illustrating main equipment names in all areas, reheating furnace area, rolling mill line area, and finishing facilities area.
- ر�صم تخطيطى يو�صح اأ�صماء املعدات مبناطق امل�صنع ، منطقة فرن اإعادة الت�صخني، منطقة خط الدرفلة و منطقة الت�صطيب النهائى.

Walking beam type reheating 
furnace with discharging 
capacity 150 ton/hr used 
for reheating the billet  from 
ambient temperature 20 C to 
desired rolling temp. approx. 
1100C.

Plant annual production 
capacity 900,000 tons , 
produced plain and deformed 
coils from 5.5 mm to 16 mm, 
Rolling mill line composed 
of 25 stands for billet 
deformation to reach the final 
desired product shape and 
size

ف��رن اإع��ادة الت�ص��خني ذو الق�صب��ان 
املتحرك��ة ب�ص��عة 150 ط��ن فى ال�ص��اعة 
ع��روق  ت�ص��خني  لإع��ادة  ي�ص��تخدم 
ال�صل��ب م��ن درج��ة ح��رارة اجل��و 20 
احل��رارة  درج��ة  اإىل  مئوي��ة  درج��ة 
 1100 الدرفل��ة  لعملي��ة  املائم��ة 

درج��ة مئوي��ة.

ال�ص��عة الإنتاجي��ة ال�ص��نوية للم�صن��ع 
900000 ط��ن لإنت��اج لفائ��ف اأمل���س 
وم�صر�ص��ر ملقا�ص��ات ب��دءا م��ن5.5مم 
وحت��ى 16مم ويتك��ون خ��ط الدرفل��ة 
م��ن ع��دد 25 قائ��م  ت�ص��تخدم لت�ص��كيل 
ع��روق ال�صل��ب للو�ص��ول اإىل ال�ص��كل 
واملقا���س املطل��وب للمنت��ج النهائ��ى  .

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.5 Wire Rod Mill – Reheating Furnace

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.5 Wire Rod Mill – Rolling line

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .5 م�صنع الأ�صاك - فرن اإعادة الت�صخني

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .5 م�صنع الأ�صاك - خط الدرفلة
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1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.5 Rod Mill – Laying Head &
Stelmor Conveyor 

Laying head device for ring 
formation and stelmor 
conveyor for about 98 meter 
length provided with 6 air 
blowers for forced air cooling 
process and provided with 
isolated covers and walls for 
retarded cooling process.

و�س��رير  احللق��ات  ت�س��كيل  ماكين��ة 
بع��دد  م��زود  م��ر   98 بط��ول  تربي��د 
حلق��ات  لتربي��د  ت�س��تخدم  م��راوح   6
املنت��ج النهائ��ى وم��زود مبجموع��ة م��ن 
الأغطية املبطنة حراريا ت�س��تخدم فى 

عملي��ات التربي��د املتاأخ��ر .

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
١ . ٤ اإنتاج الأطوال

١ . ٤ . ٥  م�سنع الأ�سالك - ماكينة ت�سكيل احللقات
و �سرير التربيد

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.6 Indoor Coil Storage Yard 

Coil Storage Yard with total 
capacity about 8000 tons.

�س��احات التخزي��ن الداخلي��ة للفائ��ف 
املنت��ج النهائى ب�س��عة 8000 طن .

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
١ . ٤ اإنتاج الأطوال

١ . ٤ . 6  م�سنع الأ�سالك - �ساحة تخزين اللفائف 
الداخلية

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.7 Roll Shop – Layout

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
١ . ٤ اإنتاج الأطوال

١ . ٤ . 7  ور�سة الدرافيل - خمطط الور�سة
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1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.7 Roll shop – Equipment

6 CNC Turning Lathe for rolls 
turning process
3 CNC notch milling machines
4 Ring roll grinding machines 
for wire rod mill ring rolls 
grinding process
2 Electrical discharging 
machine “EDM” for rolls 
marking process.

Water Treatment Plants with 
50’000 m3/h capacity of 
treated cooling water feeding 
all plants.

بطاق��ة  املي��اه  معاجل��ة  مط��ات 
ت�ص��غيل 50،000 م3/�ص��اعة م��ن مي��اه 
امل�صان��ع. املعاجل��ة جلمي��ع  التري��د 

تنفي��ذ  برنام��ج  ذات  ماكين��ات   6
م�صان��ع  درافي��ل  خلراط��ة  رقم��ى 

الدرفل��ة.
3 ماكينات خلراطة الدرافيل.

ف��ى  ت�ص��تخدم  جتلي��خ  ماكين��ات   4
احللقي��ة. الدرافي��ل  جتلي��خ 

حلف��ر  الكهرب��ى  التفري��غ  ماكين��ة   2
العام��ة التجاري��ة لل�ص��ركة.

1. EZDK
1.4 Long Product 
1.4.8 Water Treatment Plants

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4 اإنتاج الأطوال

1 .4 .7 ور�صة الدرافيل - منظور عام للور�صة

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .4  اإنتاج الأطوال

1 .4 .8  مطات معاجلة املياه

1. EZDK
1.5 Flat Product – Meltshop
Process Flow 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 . 5 اإنتاج امل�صطحات - خمطط عمليات م�صنع ال�صلب

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.1 Meltshop – Electrical Arc Furnace

Ultra-high power  Electric 
Arc Furnace operates with 
varying charge mix of scarp 
and direct reduced iron 
equipped with oxygen carbon 
injection system 
Transformer capacity 
152/182 MVA.
Heat weight 160 ton.
Annual production 1.14 
million ton molten steel/year. 

ف��رن القو���س الكهرب��ى فائ��ق الق��درة، 
وي�ص��حن بن�ص��ب خمتلف��ة م��ن اخل��ردة 
وخ��ام احلدي��د املخت��زل وم��زود نظ��ام 
ق��درة  الكرب��ون والأك�ص��جني.  حلق��ن 
املح��ول 182/152 ميج��ا فولت اأمبري.

وزن ال�صبة 160 طن،
الطاق��ة الإنتاجي��ة 1.14  ملي��ون ط��ن 

معدن م�صهور �صنويا.

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .1 م�صنع ال�صلب - فرن القو�س الكهربي
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1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.1 Meltshop – Ladle Furnace 

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.3 Tunnel Furnace 

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.4 Hot Strip Mill – Mill Stands

Used to rise and homogenize 
the temperature of the slab, 
in a continuous process, to 
prepare it for Hot rolling, total 
length 185 m.

Used for Reduction of 
received slab to  required 
final strip thickness (1~13) 
mm, using 6 finishing Mill 
Stands. 

For secondary metallurgy 
(steel refining , non- 
metallic inclusion removal 
temperature and final 
chemical composition 
adjusting according to each 
steel grade).
Transformer 22 MVA. 

Used to cast thin slabs of low, 
medium and micro-alloyed 
steel of width from 900 to 
1600 mm, thickness from 
48 to 72 mm, with annual 
capacity of 1.1 Mt.

ح��رارة  درج��ة  لرف��ع  ي�ص��تخدم 
الباط��ات ب�ص��كل متجان���س لت�صب��ح 
منا�ص��بة لعملي��ة الدرفل��ة ويبل��غ طول��ه 

م��ر.  185 الكل��ى 

ي�ص��تخدم لتخفي���س �ص��مك الباط��ة 
اإىل �ص��مك ال�ص��اج النهائ��ي املطل��وب 
)1-13 ( مم. با�ص��تخدام 6 مراح��ل 

م��ن قوائ��م الدرفل��ة النهائي��ة.   

لتنقي��ة  امليتالورجي��ة  للمعاجل��ة 
ال�صب��ة وازال��ة ال�ص��وائب غ��ري املعدنية 
و�صي��ط التحالي��ل الكيمائية واحلرارة 

طبق��ًا لرتب��ة ال�صل��ب .
قدرة املحول  22 ميجا فولت امبري.

ت�ص��تخدم ل�ص��ب ال�صل��ب املنخف���س 
اىل  بالإ�صاف��ة  الكرب��ون  املتو�ص��ط  و 
ال�صل��ب منخف�س ال�ص��بائكية بعرو�س 
تراوح من 900 اىل 1600 مم بطاقة 

انت��اج �ص��نوية 1.1ملي��ون ط��ن.

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.2 Thin Slab Caster 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .1 م�صنع ال�صلب - فرن البوتقة

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات
1 .5 .3 الفرن النفقي

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .4 درفلة امل�صطحات

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .2 ماكينة �صب الباطات الرقيقة  
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1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.4 Hot Strip Mill – Laminar Cooling

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.6 Indoor Coil Storage Yard

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.7 Pickled Coils Storage Yard

Used for cooling and storage 
of final product ready for 
shipping as well as temporary 
storage for coils under further 
process in downstream 
facilities.

Packing Yard where pickled 
coils are packed as per type 
(plastic packing for the local 
Market &Seaworthy VCI and 
galvanized metal packing for 
the export Market).

Nine cooling groups each 
consists of number of top & 
bottom headers responsible 
for water spraying with pre-
define cooling strategies 
to achieve the desired 
mechanical properties for 
final product.

Set of equipment responsible 
for coiling final strip in the 
form of coils.

النهائ��ي  املنت��ج  تخزي��ن  �ص��احات 
اجلاه��ز لل�ص��حن و كذل��ك التخزي��ن 
لعملي��ات  للفائ��ف اخلا�صع��ة  املوؤق��ت 

اإ�صافي��ة.

الكميائي��ة   املعاجل��ة  تغلي��ف  �ص��احة 
حي��ث يت��م تغلي��ف املنت��ج طبق��ا لنوع��ه 
)منت��ج مل��ي مغل��ف بامل�ص��مع، ومنت��ج 
ت�صدي��ر مغل��ف بالورق املق��اوم لل�صداأ 
لل�ص��حن  �صال��ح  املجلف��ن  وال�ص��اج 

البح��ري(.

ت�ص��ع جمموع��ات للتري��د تتك��ون كل 
منه��ا م��ن ع��دد م��ن موا�ص��ري التري��د 
العلوي��ة و ال�ص��فلية م�ص��ئولة ع��ن ر���س 
املي��اه عل��ي �ص��طح املعدن بخط��ة تريد 
اخلوا���س  لتحقي��ق  م�ص��بقا  م��ددة 
امليكانيكي��ة املطلوب��ة للمنت��ج النهائ��ي.

جمموع��ة م��ن املع��دات امل�ص��ئولة ع��ن 
عملية حتويل املنتج النهائي اإىل �ص��كل 

لفائف.

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.5 Down Coiler 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .4 درفلة امل�صطحات - التريد املتتابع

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .6 �صاحة تخزين لفائف م�صطحات ال�صلب

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .7 �صاحة تخزين لفائف املعاجلة الكيمائية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .5 وحدة لف املنتج 



34 35

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.8 Roll Shop

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.10 Process Center
1.5.10.1 Pickling Line

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.10 Process Center
1.5.10.2 Steel Service Center
1.5.10.2.1 Slitting Line  

Use HCl to remove surface 
scale of the hot-rolled steel, 
rinse and dry the strip before 
electrostatic oiling of surface 
with anti-rust oil. The spent 
acid is regenerated in the acid 
regeneration plant ARP, then 
reused in pickling line, making 
the Process environmental 
friendly.

Used to slit longitudinally the 
wide coils into smaller width 
rings, the line is also equipped 
by strapping & stacking 
facility which repositions 
the slit rings in eye-to-sky 
position.

Roll shop is a workshop 
consists of two main sections: 
Grinding machines and 
Chocks Assembly. The shop 
prepares and maintains rolls 
for HSM & SKP.

Skin pass mill consists of 
one stand two-high used to 
improve the strip flatness and 
mechanical properties the hot 
rolled coils.

م�صن��ع املعاجل��ة الكميائي��ة ي�ص��تخدم 
لإزال�������ة  الهيدروكل�������وري���ك  حم���س 
م�ص��طحات  �ص��طح  م��ن  الأكا�ص��يد 
 ، ال�ص��اخن  عل��ي  املدرفل��ة  احلدي��د 
قب��ل  ال�ص��طح  وجتفي��ف  �ص��طف  م��ع 
و�ص��ع طبق��ة الزي��ت املانع��ة لل�ص��داأ. 
يع��اد تدوي��ر احلم���س امل�ص��تهلك ف��ى 
ث��م  تدويرالأحما���س  اإع��ادة  وح��دة 
يع��اد اإ�ص��تخدامه ف��ى خ��ط املعاجل��ة 
العملي��ة  ه��ذه  يجع��ل  م��ا  الكيميائي��ة 

للبيئ��ة. �صديق��ة  الإنتاجي��ة 

ي�ص��تخدم لعم��ل �ص��ق ط��ويل للفائ��ف 
اأق��ل،  عر���س  ذات  حلق��ات  لإنت��اج 
الربي��ط  بخا�صيت��ي  م��زود  واخل��ط 
لتغي��ري و�ص��ع ر���س  اإع��ادة الر���س  و 

الراأ�ص��ي. لاإجت��اه  احللق��ات 

ور�صة الدرافيل
تتك��ون م��ن ماكين��ات جتلي��خ الدرافي��ل 
وتركي��ب  ف��ك  وح��دة  اىل  بالإ�صاف��ة 
كرا�ص��ي التحمي��ل لإع��داد الدرافي��ل 
وم�صن��ع  امل�ص��طحات  درفل��ه  لوح��دة 

ا�ص��تعدال الأ�ص��طح.

م�صن��ع ال�ص��تعدال يتك��ون م��ن قائ��م 
عملي��ة  ف��ى  ي�ص��تخدم  درفيل��ني  ذو 
)حت�ص��ني  املع��دن  �ص��طح  اإ�ص��تعدال 
حت�ص��ني  ذل��ك  و  الإ�ص��تواء(  درج��ة 

للمع��دن. امليكانيكي��ة  اخلوا���س 

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.9 Skin Pass 

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .8 ور�صة الدرافيل

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .10 مركز عمليات امل�صطحات
1 .5 .10 .1 م�صنع املعاجلة الكيمائية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .10 مركز عمليات امل�صطحات
1 .5 .10 .2 مركز خدمات م�صطحات ال�صلب

1 .5 .10 .2 .1 خط ال�صق الطويل

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .9 م�صنع ا�صتعدال الأ�صطح
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1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.10 Process Center
1.5.10.2 Steel Service Center
1.5.10.2.2 Light Cut to Length (LCTL)

1. EZDK
1.5 Flat Product 
1.5.10 Process Center
1.5.10.2 Steel Service Center
1.5.10.2.3 Heavy Cut to Length (HCTL) 

1. EZDK
1.6 Utilities, Repair, Construction
      Division (URCD) 
1.6.1 Main Electrical Substation

1. EZDK
1.6 Utilities, Repair, Construction  
      Division (URCD) 
1.6.2 Central Workshop

Main Receiving Substation - 
33 KV Metal Clad Switchgear 
for receiving electrical 
power on 33 KV from main 
transformers and redistribute 
to plants except electric arc 
furnaces.

Assembly workshop,
Electrohydraulic workshop,
Fabrication workshop,
Machining workshop.

Used for flattening & cutting 
thin gauges’ coils into sheets 
(thickness range: 1.00 mm ~ 
5.00 mm).

Used for flattening & cutting 
thick gauges’ coils into sheets 
(thickness range: 4.00 mm ~ 
13.00 mm).

كيلوفول��ت   33 جه��د  توزي��ع  خاي��ا 
م�ص��ئولة عن ا�ص��تقبال القوى الكهربية 
اإع��ادة  ث��م  الرئي�ص��ية  املح��ولت  م��ن 
الرئي�ص��ية  امل�صان��ع  عل��ي  توزيعه��ا 
ب�ص��ركة ع��ز الدخيل��ة ماع��دا اأف��ران 

الكهرب��ي. القو���س 

ور�صة التجميع،
ور�صة اللكروهيدروليك ،

ور�صة الت�صنيع،
ور�صة املاكينات.

ي�ص��تخدم بغر���س ا�ص��تعدال وتقطي��ع 
اللفائ��ف ذات ال�ص��مك ال�صغ��ري لإنتاج 

األ��واح ) 1.00 مم -5.00 مم (

وتقطي�����ع  ل�صتع�������دال  ي�صتخ����������دم 
اللفائ��ف ذات ال�ص��مك الكب��ري لإنت��اج 

األ��واح ) 4.00 مم -13.00 مم (

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .10 مركز عمليات امل�صطحات
1 .5 .10 .2 مركز خدمات م�صطحات ال�صلب

1 .5 .10 .2 .2 خط التقطيع اخلفيف

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .5 اإنتاج امل�صطحات

1 .5 .10 مركز عمليات امل�صطحات
1 .5 .10 .2 مركز خدمات م�صطحات ال�صلب

1 .5 .10 .2 .3 خط التقطيع الثقيل

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .6 املرافق والإ�صاح والإن�صاءات
1 .6 .1 مطة املحولت الرئي�صية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .6 املرافق والإ�صاح والإن�صاءات
1 .6 .2 ور�صة الأ�صاحات املركزية
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1. EZDK
1.6 Utilities, Repair, Construction
      Division (URCD) 
1.6.3 Water Treatment Plants

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.1 Main Administration Building

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.2 Security Buildings

Water Treatment Plants with 
50٫000 m3/h capacity of 
treated cooling water feeding 
all plants.

The Main administration 
bui ld ing.

HRD - Security section - 
Monitoring system.

بطاق��ة  املي��اه  معاجل��ة  مط��ات 
ت�ص��غيل 50،000 م3/�ص��اعة م��ن مي��اه 
امل�صان��ع. املعاجل��ة جلمي��ع  التري��د 

�صورة عامة للمبنى الرئي�صى.

بق�ص��م  اخلا���س  املراقب��ة  نظ��ام 
م��ن. الأ

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .6 املرافق والإ�صاح والإن�صاءات

1 .6 .3 مطات معاجلة املياه

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .1 مبنى الإدارة الرئي�صى

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية
1 .7 .2 مبنى الأمن
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1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.4 Clinic & Health Care Building

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.3 Welfare Building (Restaurant)

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.4 Clinic & Health Care Building

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.3 Welfare Building (Kitchen)

Clinic Entrance.

Main Restaurant Building 
(Kitchen).

مدخل العيادة.

املطعم الرئي�صى )املطبخ(.

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .4 العيادة والرعاية ال�صحية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .3 الرعاية الإجتماعية - املطعم

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .4 العيادة والرعاية ال�صحية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .3 الرعاية الإجتماعية - املطعم

Main Restaurant Building.

املطعم الرئي�صى.

Ambulance parking area.

منطقة �صيارات الإ�صعاف بال�صركة.
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1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.6 Social & Sporting Club

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.5 Customer Service Building

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.7 Housing Facilities 

1. EZDK
1.7 Administration Facilities
1.7.6 Social & Sporting Club

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .6 النادي الريا�صي والإجتماعي

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .5  مبنى خدمة العماء

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .7 املدينة ال�صكنية

١- �صركة العز الدخيلة لل�صلب
1 .7 املباين الإدارية

1 .7 .6 النادي الريا�صي والإجتماعي

Administration Building of 
Shipping & Customer Service.

ال�ص��حن  لق�ص��م  الإدارى  املبن��ى 
العم��اء. وخدم��ة 

Club House main building.
مبنى النادي الرئي�صي.

Gym Facilities.
مهمات اللياقة البدنية.

EZDK Camp.

ب�ص��ركة  اخلا�ص��ة  ال�ص��كنية  املدين��ة 
ع��ز الدخيل��ة.
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ERM - DRP 
�صركة م�صانع العز للدرفلة

م�صنع الختزال املبا�صر
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2. ERM - DRP 
2.1 Sokhna Port Facilities
2.1.1 Iron ore Unloading Facilities

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.1 Material Handling 
(Belt Conveyors)

2. ERM - DRP
2.1 Sokhna Port Facilities
2.1.2 Iron ore Stacker / Reclaimer

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.2 Iron ore Storage Silos  

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .1 ر�صيف اخلامات املعدنية

2 .1 .1 من�ص�اآت ومعدات تفريغ اخلامات املعدنية

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .1 من�ص�اآت تداول املواد )ال�صيور املطاطية(

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .1 ر�صيف اخلامات املعدنية

2 .1 .2 معدات تداول اخلامات احلديدية

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .2 �صوامع تخزين خام احلديد

The iron ore shipment 
received at the port is being 
unloaded by two mobile 
hoppers to the port material 
handling system by an 
average daily rate of 25,000 
tons.

The iron ore received from 
the port is weighed, screened, 
stored and coated through 
a series of belt conveyors, 
weighing station, screens, 
silos and coating station.

Received Iron ore shipment 
is stored and supplied to 
the plant using a combined 
stacker-reclaimer and 
stand-alone stacker. Total 
storage capacity is 250,000 
tons.

The iron ore is stored in three 
silos each of total capacity of 
8,400 tons.

احلدي��د  خ��ام  �ص��فن  تفري��غ  يت��م 
متحرك��ني  ون�ص��ني  بوا�ص��طة  باملين��اء 
بطاق��ة  اخلام��ات  نق��ل  ومع��دات 

. يومي��ًا  ط��ن   25.000

يت��م وزن، غربل��ة، تخزي��ن، و ط��اء 
خام احلديد من خال �صل�ص��لة �صيور، 
مط��ة وزن، غرابي��ل، �صوامع و وحدة 

طاء.

يت��م تخزي��ن خ��ام احلدي��د و�ص��حنه 
تك��ومي  با�ص��تخدام ماكين��ة  للم�صن��ع 
اإيل  بالإ�صاف��ة  مركب��ة  وا�ص��رجاع 
ماكينة تكومي منف�صلة.  ت�صل ال�ص��عة 

ط��ن.  250.000 اإيل  التخزيني��ة 

ف��ى  اخل��ام  احلدي��د  تخزي��ن  يت��م 
ط��ن.  8400 ب�ص��عة  �صوام��ع  ث��اث 
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2. ERM - DRP 
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.3 Direct Reduction Reactor

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.5 CO2 Removal Facilities

The second biggest CO2 
removal in the worldwide 
steel industry is used to treat 
315000 NCM of gas. 

The direct reduction process takes place in the direct 
reduction reactor with inner diameter of 6 m, where 
iron ore is fed from the top, meets the reducing 
gases while moving with gravity, and coming out as 
direct reduced iron from the reactor bottom. Annual 
capacity is 1.9 million tons.  

A fired box process gas heater capable of heating 
up 410,000 NCM of reducing gases to the reduction 
requirements.

Commercial steam reformer is used to generate 
127,700 NCM of reducing gases through reforming 
natural gas.

تت��م اإزال��ة غ��از ثان��ى اأوك�ص��يد الكربون 
ع��امل  ف��ى  مط��ة  اأك��ر  ث��اين  ف��ى  
ال�صل��ب ق��ادرة عل��ى تنقي��ة 315.000 

م��ر مكع��ب م��ن الغ��از.

تت��م عملي��ة الخت��زال ف��ى مفاع��ل الخت��زال املبا�ص��ر ذي 6 م��ر 
قط��ر داخل��ي، حي��ث تت��م تغذية اخلام من اأعلي و تتم مقابلة غازات 
الخت��زال بينم��ا يتح��رك م��ع اجلاذبي��ة بحي��ث يخ��رج م��ن اأ�ص��فل 
املفاع��ل كمنت��ج نهائ��ي. ت�ص��ل الطاق��ة الإنتاجي��ة اإيل ملي��ون و 900 

األ��ف طن.

يت��م ت�ص��خني غ��ازات الخت��زال فى م�ص��خن غ��از بفرن اح��راق قادر 
علي ت�صخني 410000 مر مكعب.

اإنت��اج غ��ازات الخت��زال بطاق��ة 127700 م��ر مكع��ب ف��ى  يت��م 
ال�ص��اعة ع��ن طري��ق م��ور بخ��ار يق��وم بتحوي��ر الغ��از الطبيع��ى.

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.4 Process Gas Heater  

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.6 Reformer  

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .3 فرن الختزال املبا�صر

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .5 من�ص�اآت اإزالة ثاين اأك�صيد الكربون

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .4 فرن ت�صخني الغازات العاملة

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 ،2 م�صنع الختزال املبا�صر

ر الغازات و نظام ال�صرجاع  2 .2 ،6 ُموِّ
احلراري
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2. ERM - DRP 
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.7 DRI Storage Silos

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.9 Reverse Osmosis Plant

The water used for steam 
generation is specially treated 
to remove the water minerals 
in the reverse osmosis plant.

The produced direct reduced 
iron is stored in 2 inertized 
silos with total capacity of 
8,000 tons of DRI.

The direct reduction plant is 
provided with water system 
needed for cooling and 
cleaning all operating gases 
by recycling 9500 cubic 
meters of water.

The building that contains all 
the plant manager offices, HR 
and administration offices.

يت��م معاجل��ة املي��اه امل�ص��تخدمة لتولي��د 
البخار - امل�صتخدم فى املحور وخلطة 
بالغ��از الطبيع��ي - ب�ص��كل خا���س ف��ى 
ِلن��زع   - العك�ص��ي  التنا�ص��ح  مط��ة 

الأم��اح.

النهائ��ي  تت��م عملي��ة تخزي��ن املنت��ج 
ف��ى �صومعت��ني ذوي مناخ خامل ب�ص��عة 

تخزيني��ة 8000 ط��ن.

مكع��ب  م��ر   9500 معاجل��ة  تت��م 
م��ن املي��اه الازم��ة لتري��د وتنظي��ف 

الغ��ازات.

يحت��وى  الرئي�ص��ى  الإدارة  مبن��ى 
عل��ى مكات��ب املديرين و مكاتب �ص��ئون 

الأف��راد و ال�ص��ئون الإداري��ة.

2. ERM - DRP
2.2 Direct Reduction Plant
2.2.8 Water Treatment Plant

2. ERM - DRP
2.3 Administration Facilities 
2.3.1 Administration Building

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .7  �صوامع تخزين احلديد املختزل

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .9  مطة التنا�صح العك�صى

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .2 م�صنع الختزال املبا�صر

2 .2 .8  مطات معاجلة املياه

٢- م�صنع الختزال املبا�صر
2 .3 املباين الإدارية

2 .3 .1  مبنى الإدارة
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EFS 
�صركة العز ل�صناعة

ال�صلب امل�صطح
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3. EFS 
3.1 General
3.1.1 Covered Scrap Yard

3. EFS
3.1 General
3.1.2 Laboratory

3. EFS
3.2 Meltshop – Process Flow Chart

EFS Central Laboratories 
are equipped with the latest 
equipment for samples 
preparation and testing.
1. Chemical analysis for molten 
steel using Optical Emission 
Spectroscopy (OES) and X-Ray 
for raw materials.
2. Mechanical Testing for final 
product including tension, 
bending and impact test for 
long and flat product.
3- Metallographic analysis for 
determination of mechanical 
properties and steel 
c leanl iness .

Capacity of 15000 ton of 
scrap .
Equipped with 4 overhead 
cranes 10 ton each. 

لل�صل��ب  الع��ز  ب�ص��ركة  املركزي��ة  املعام��ل 
امل�ص��طح جمه��زة باح��دث الجه��زة لتجهيز 

العين��ات وعم��ل الختب��ارات 
لعم��ل  الطيف��ى  التحلي��ل  اأجه��زة   -1
امل�صه��ور  لل�صل��ب  الكيميائي��ة  التحالي��ل 
وجهاز اأ�ص��عة -   لعمل التحاليل الكيميائية 

للم��واد اخل��ام.
امليكانيكي��ة  الإختب��ارات  معم��ل   -2
اإختب��ارات  لعم��ل  جمه��ز  الت��ام  للمنت��ج 
ال�ص��د والإ�ص��تطالة والثن��ى بالإ�صاف��ة اإىل 
اختب��ار ال�صدم��ات عن��د درج��ات احل��رارة 

. ملنخف�ص��ة ا
- معم��ل حتلي��ل البني��ة املجهري��ة بت�صوي��ر 
اخلوا���س  لتحدي��د  املجهري��ة  البني��ة 
امليكانيكي��ة ونق��اء ال�صل��ب للعين��ات �ص��واء 

كان��ت �صل��ب م�ص��طح اأو حدي��د ت�ص��ليح.

اخل��ردة   م��ن  ط��ن   15000 �ص��عة  
م��زودة ب 4 اأونا���س علوي��ة بحم����ولة 

ط��ن.  10

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .1 من�ص�اآت عامة

3 .1 .1  �صاحة اخلردة املغطاه

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .1 من�ص�اآت عامة

3 .1 .3  الور�س املركزية

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .1 من�ص�اآت عامة
3 .1 .2  ال�مع��امل

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .2 م�صنع ال�صلب -خمطط عمليات الإنتاج

3. EFS 
3.1 General
3.1.4 Central Workshop

Support all plants by complete 
overhauling of the heavy 
equipment and it contains 
assembly, manufacturing 
and repair also electric and 
hydraulic workshop beside 
machines shop it also includes 
the reliability and condition 
monitoring section to support 
vibration measurements for 
predictive maintenance.

تعت��ر ور���س ال�صيان��ة ه��ي الداع��م ل��كل 
العملي��ات النتاجي��ة م��ن خ��ال الور���س 
بعملي��ات  وتق��وم  واملاكين��ات  املختلف��ة 
الثقيل��ة  للمع��دات  اجل�ص��يمة  العم��رات 
جلمي��ع خط��وط الإنت��اج وت�ص��م الور�ص��ة 
والتجمي��ع  الت�صني��ع  ور�ص��ة  املركزي��ة 
واملاكين��ات اإىل جانب ور�ص��ة الهيدروليك 
والكهرب��اء. كم��ا ت�ص��م ق�ص��م ال�صيان��ة 
الوقائية الذي يقوم بعمل قيا�ص��ات دورية 

عل��ى جمي��ع خط��وط الإنت��اج.



56 57

3. EFS 
3.2 Meltshop
3.2.1 Electrical Arc Furnace

3. EFS
3.2 Meltshop
3.2.1 Ladle Furnace

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .2 م�صنع ال�صلب 

3 .2 .1 م�صنع ال�صلب -  فرن القو�س الكهربي

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .2 م�صنع ال�صلب 

3 .2 .1 م�صنع ال�صلب - فرن البوتقة

Ultra-high power  Electric Arc Furnace operates with 
varying charge mix of scarp and direct reduced iron 
equipped with oxygen carbon injection system 
Transformer capacity 133MVA.
Heat weight 185 ton
Annual production 1.2 million ton molten steel.

For secondary metallurgy (steel refining, non-
metallic inclusion removal temperature and final 
chemical composition adjusting according to each 
steel grade).
Transformer 28 MVA. 

ف��رن القو���س الكهرب��ى فائ��ق الق��درة وي�ص��حن بن�ص��ب خمتلف��ة م��ن 
اخل��ردة وخ��ام احلدي��د املخت��زل وم��زود بنظ��ام حلق��ن الكرب��ون 

والك�ص��جني .
قدرة املحول 133 ميجا فولت امبري.

وزن ال�صبة 185 طن.
الطاقة الإنتاجية  1.2 مليون طن �صلب م�صهور �صنويا.

ف��رن املعاجل��ة امليتالورجي��ة لتنقي��ة ال�صب��ة وازال��ة ال�ص��وائب غ��ري 
املعدنية و�صبط التحاليل الكيمائية واحلرارة طبقا لرتبة ال�صلب.

قدرة املحول  28 ميجا فولت امبري.

3. EFS
3.2.2 Lime Calcining Plant – Lime Kiln

Double vertical shaft lime 
kiln. Daily production capacity 
300 T/day to be used in 
steelmaking process (EAF 
&LF).

Burnt lime to be stored in 
two silos for continuous and 
steady feeding to Meltshop.

ف��رن راأ�ص��ي م��زدوج بطاق��ة اإنتاجي��ة 
300 ط��ن يومي��ا م��ن اجل��ري املح��روق 

امل�ص��تخدم ف��ى م�صن��ع ال�صل��ب.

يت��م تخزي��ن اجل��ري املنت��ج املح��روق 
ف��ى ع��دد 2 �صومع��ة و ذل��ك ل�صم��ان 
التغذي��ة امل�ص��تمرة و املنتظم��ة مل�صن��ع 

ال�صه��ر.

3. EFS
3.2.2 Lime Calcining Plant - Storage
Facilities

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .2 .2 م�صنع كل�صنة اجلري - فرن الكل�صنة

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .2 .2 م�صنع كل�صنة اجلري - �صوامع التخزين
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3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.1 Thin Slab Caster 

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.2 Tunnel Furnace 

Used to cast thin slabs of low, 
medium carbon steel and 
micro-alloyed steel of width 
from 1000 to 1600 mm and 
Thickness from 70 mm to 80 
mm with annual capacity of 
1.35 MT.

Used to raise and homogenize 
the temperature of the slab, 
in a continuous process, to 
prepare it for Hot rolling, total 
length 145m.

ت�ص��تخدم ل�ص��ب ال�صل��ب املنخف���س 
اىل  بالإ�صاف��ة  الكرب��ون  املتو�ص��ط  و 
ال�صل��ب منخف�س ال�ص��بائكية بعرو�س 
و  مم   1600 اىل   1000 م��ن  ت��راوح 
�ص��مك م��ن 70مم اإىل 80مم بطاق��ة 

انتاجي��ة �ص��نوية 1.35ملي��ون ط��ن.

ح��رارة  درج��ة  لرف��ع  ي�ص��تخدم 
الباط��ات ب�ص��كل متجان���س لت�صب��ح 
منا�ص��بة لعملي��ة الدرفل��ة ويبل��غ طول��ه 

م��ر.  145 الكل��ى 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات 

3 .3 .1 ماكينة �صب الباطات

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات
3 .3 .2 الفرن النفقي

3. EFS
3.3 Flat Product – Process Flow Chart

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات - خمطط عمليات الإنتاج

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.3 Hot Strip Mill – Mill Stands

Used for reduction of received 
slab to required final strip 
thickness (1.2 ~12.75)mm 
using one Roughing mill stand 
and 6 finishing mill  stands.

ي�ص��تخدم لتخفي���س �ص��مك الباط��ة 
اإىل �صمك ال�صاج املطلوب     ) 1،2-
12،75(مم باأ�ص��تخدام قائ��م درفل��ة 
مبدئ��ى بالإ�صاف��ة اىل 6 قوائ��م درفل��ة 

نهائية. 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .3 درفلة امل�صطحات - قوائم الدرفلة
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3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.4 Down Coiler 

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.5 Indoor & Outdoor Coil 
Storage Yard 

Set of equipment responsible 
for coiling final strip in the 
form of coils.

Used for Cooling and storage 
of  final product ready for 
shipping  with total capacity 
of 100000 ton. 

Water wall consists of 3 water 
zones ,  21 cooling headers 
responsible for water 
spraying with pre-define 
cooling strategies to achieve 
the desired mechanical 
properties for final product.

جمموع��ة م��ن املع��دات امل�ص��ئولة ع��ن 
عملية حتويل املنتج النهائى اإىل �صكل 

لفائف.

وحدة التخزين الداخلية للفائف
ت�ص��تخدم م��ن اأج��ل تري��د و تخزي��ن 
اإجمالي��ة  بطاق��ة  املنتج��ة  اللفائ��ف 

ط��ن.  30000
وحدة التخزين اخلارجية للفائف

ت�ص��تخدم م��ن اأج��ل تخزي��ن و�ص��حن 
اللفائ��ف بطاقة اجمالية 70000 طن.

 3 م��ن  مك������ون�����ة  مائي�������ة  �صت������ارة 
جمموع��ات  تري��د ت�ص��مل 21 وح��دة 
تري��د م�ص��ئولة ع��ن ر���س املي��اه عل��ي 
�ص��طح املع��دن بخط��ة تري��د م��ددة 
م�ص��بقا لتحقي��ق اخلوا���س امليكانيكي��ة 

املطلوب��ة للمنت��ج النهائ��ى.

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.3 Hot Strip Mill – Laminar Cooling

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .4 وحدة لف املنتج

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .5 �صاحات التخزين الداخلية و اخلارجية للفائف

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .3 درفلة امل�صطحات - التريد املتتابع

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.6 Roll Shop 

Roll shop is a workshop  
which consists of two main 
sections Grinding machines 
and Chocks Assembly. The 
shop prepares and maintains 
rolls for HSM and SKP.

ور�صة الدرافيل
تتك��ون م��ن ماكين��ات جتلي��خ الدرافي��ل 
وتركي��ب  ف��ك  وح��دة  اىل  بالإ�صاف��ة 
كرا�ص��ي التحمي��ل لإع��داد الدرافي��ل 
لوح���دة درفله امل�صطح���ات  و م�صن��ع 

اأ�ص��تعدال الأ�ص��طح.

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .6 ور�صة الدرافيل
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3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.8 Water Treatment Plant 

Supply treated water for 
cooling for thin slab caster 
and hot strip mill with 
capacity 27,000 m3/h. 

skin-pass consists of one 
stand 4 hi mill used to improve 
strip flatness and Mechanical 
Properties of hot rolled coils 
with annual capacity 650000 
tons.

وحدة معاجله املياه
املي��اه  توف��ىر  اج��ل  م��ن  ت�ص��تخدم 
املعاجل��ة الازم��ة ل��كل م��ن وحدت��ى 
ال�ص��ب امل�ص��تمر و درفل��ه امل�ص��طحات 

م3/�ص��اعة.  27000 بطاق��ه 

وحدة ا�ستعدال الأ�سطح
ي�ص��تخدم  واح��د  قائ��م  م��ن  تتك��ون 
م��ن اأج��ل ا�ص��تعدال �ص��طح اللفائ��ف 
وحت�ص��ني اخلوا���س امليكاني��ة للمع��دن 
بطاق��ة اإنت��اج �ص��نوية 650000 ط��ن.

3. EFS
3.3 Flat Product
3.3.7 Skin Pass 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .8 مطات معاجلة املياه

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .3 اإنتاج امل�صطحات

3 .3 .7 وحدة ا�صتعدال الأ�صطح

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.1 Billet Caster 

Six strands, 9-meter radius, 
designed to cast billets 
from 100x100mm up to 
160x160mm and length from 
8 to 12 m annual production 
1.4MT.

Double bay steel structure 
with 50,000 ton storage 
capacity equipped with 4 
overhead magnet cranes 25 
ton each to feed both bar mill 
plants.

ماكينة ال�سب امل�ستمر 
اأمت��ار   9 قط��ر  بن�ص��ف  اأف��رع  �ص��تة 
ال�صل��ب  مربع��ات  ل�ص��ب  م�صمم��ة 
)بيلي��ت( مبقاط��ع م��ن 100*100 مم 
اإىل 160*160 مم واط��وال تب��داأ م��ن 
8 اإىل 12 م��ر بطاق��ة اإنتاجي��ة 1.3 

ملي��ون ط��ن �ص��نويا.

�ساحات تخزين عروق ال�سلب
تتك��ون م��ن �ص��احتني للتخزي��ن ب�ص��عة 
اونا���س  باأربع��ة  50000 ط��ن م��زودة 
علوي��ة  مغناطي�ص��ية 25 ط��ن لتغذي��ة 

وح��دات درفل��ة الط��وال.

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.2 Billet Storage Yard 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .1 ماكينة �صب مربعات ال�صلب

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .2 �صاحة تخزين مربعات ال�صلب
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3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.3 Bar Mill # 1 – Process Flow Chart

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .3  م�صنع اأ�صياخ رقم 1 - خمطط عمليات الإنتاج

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.3 Bar Mill # 1 – Reheating Furnace

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.3  Bar Mill # 1 - Finishing

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.3 Bar Mill # 1 - Rolling Mill

Annual capacity of 500,000 
tons of rebar from size 
diameter 10 mm to 40 mm. 
Reheating furnace walking 
hearth type with 85 t/h 
capacity 

• Cooling bed walking 
beam type for re-bars 
natural cooling with 66x8 m 
d i m e n s i o n
• Cold shear with 330 Ton 
capacity
• Bar counting device, Bundle 
forming facilities.

• 18 rolling mill stands 
cantilever type Horizontal 
vertical arrangement.
• Line equipped with slit 
rolling Technology for sizes 
up to 16 mm
• Quenching thermal box to 
control rebar mechanical 
properties.

ط��ن  اإنت�����اج�ي����ة 500.000  ط������اقة 
�ص��نويا من حديد الت�ص��ليح باأقطار من 

10 اإىل 40مم. 
اأر�صي����ة  ذو  ت�صخ�����ني  اإع�����ادة  ف��رن 
متحرك��ة للتوزي��ع احل��رارى املنتظ��م 
بطاق��ة اإنتاجي��ة تبل��غ 85 طن/�ص��اعة 

الق�صب��ان  بنظ��ام  تري��د  �ص��رير   -
. 66*8م  باأبع��اد  املتحرك��ة 

- مق���س القط��ع عل��ى الب��ارد بق��درة 
330 ط��ن.

تربي��ط  واألي��ة  الأ�ص��ياخ  ع��داد   -
احل��زم.

- خ��ط الدرفل��ة يتك��ون م��ن 18 قائ��م 
)اأفقي / راأ�ص��ي(

- خ��ط الدرفل��ة م��زود بتقني��ة ال�ص��ق 
للمقا�ص��ات 10 اإىل 16 مم.

ف��ى  للتحك��م  التري��د  �صن��دوق   -
للمنت��ج. امليكانيكي��ة  اخلوا���س 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .3 م�صنع اأ�صياخ 1 - فرن اإعادة الت�صخني

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .3 م�صنع اأ�صياخ 1 - الت�صطيب النهائي

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .3 م�صنع اأ�صياخ 1 - خط الدرفلة
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3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.4 Bar Mill # 2 – Process Flow Chart 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .4  م�صنع اأ�صياخ رقم 2 - خمطط عمليات الإنتاج

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.4 Bar Mill # 2 – Reheating Furnace

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.4 Bar Mill # 2 - Finishing

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.4 Bar Mill # 2 - Rolling Mill

Annual capacity of 500,000 
tons of rebar from size 
diameter 10 mm to 40 mm. 
Reheating furnace walking 
hearth type with 85 t/h 
capacity .

• Cooling bed walking 
beam type for re-bars 
natural cooling with 66x8 m 
d i m e n s i o n
• Cold shear with 330 Ton 
capacity
• Bar counting device, Bundle 
forming facilities.

• 18 rolling mill stands 
cantilever type horizontal 
vertical arrangement.
• Line equipped with slit 
rolling Technology for sizes 
up to 16 mm
• Quenching thermal box to 
control rebar mechanical 
properties.

ط��ن   500.000 اإنت����اجي�����ة  ط������اقة 
�ص��نويا من حديد الت�صل������يح باأقط�������ار 

م��ن 10 اإىل 40مم. 
اأر�صي��ة  ذو  ت�ص��خني  اإع��ادة  ف��رن 
متحرك��ة للتوزي��ع احل��راري املنتظ��م 
بطاق��ة اإنتاجي��ة تبلغ 85 طن / �ص��اعة.

الق�صب��ان  بنظ��ام  تري��د  �ص��رير   -
66*8م  باأبع��اد  املتحرك��ة 

- مق���س القط��ع عل��ى الب��ارد بق��درة 
330 ط��ن

عداد الأ�صياخ واألية تربيط احلزم.

- خ��ط الدرفل��ة يتك��ون م��ن 18 قائ��م 
)اأفقي / راأ�ص��ي(

- خ��ط الدرفل��ة م��زود بتقني��ة ال�ص��ق 
للمقا�ص��ات 10 اإىل 16 مم

ف��ى  للتحك��م  التري��د  �صن��دوق   -
للمنت��ج. امليكانيكي��ة  اخلوا���س 

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .4 م�صنع اأ�صياخ 2 - فرن اإعادة الت�صخني

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .4 م�صنع اأ�صياخ 2 - الت�صطيب النهائي

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .4 م�صنع اأ�صياخ 2 - خط الدرفلة
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3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.5 Roll Shop

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .5  ور�صة الدرافيل

3. EFS
3.4 Rebar Product
3.4.6 Product Storage Yard

Product storage yard with 
6000 m2 area with total 
storage capacity of 23,000 
ton equipped with 4 overhead 
magnet cranes.

Roll shop equipped with CNC 
“turning, notching & marking 
machines” to supply bar mills 
with rolling rings according 
to the required diameter and 
standard.

�صاحات تخزين منتج الطوال
حتت��وى عل��ى �ص��احات تخزي��ن داخلي��ة 
وب�ص��عة  مرب��ع  م��ر   6000 مب�ص��احة 
تخزيني��ة 23000 ط��ن وم��زودة باأربعة 

اأونا���س علوي��ة مغناطي�ص��ية  .

ور�صة جتهيز الدرافيل 
حتك��م  مباكين��ات  جمه��زه  الور�ص��ة 
وعم��ل  الدرافي��ل  خلراط��ة  رقم��ي 
ال�صر�ص��رة والعام��ة املمي��زة لتزوي��د 
خط��وط الدرفل��ة بالدرافي��ل املطلوب��ة 
ح�ص��ب املقا���س واملوا�صف��ات القيا�ص��ية 

املطلوب��ة.

٣- �صركة العز ل�صناعة ال�صلب امل�صطح
3 .4 اإنتاج الأ�صياخ

3 .4 .6 �صاحة تخزين املنتج
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Ezz Steel Co.
�صركة حديد عز
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4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.1 Truck Weighing Station

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.2 Meltshop – Electrical Arc Furnace

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.2 Meltshop – Ladle Furnace

4 weighing stations for 
receiving material and finish 
product dispatching.

4 موازيي������ن ل�صت�������ام اخلام������ات 
املختلف��ة و ت�ص��ليمات املنت��ج النهائى.

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.2 Meltshop – Process Flow Chart

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .1  مطة وزن ال�صيارات

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .1  م�صنع ال�صلب - فرن القو�س الكهربى

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .2  م�صنع ال�صلب - فرن البوتقة

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .2  م�صنع ال�صلب - خمطط عمليات الإنتاج

Ultra high power  Electric 
Arc Furnace operates with 
varying charge mix of scarp 
and direct reduced iron 
equipped with oxygen carbon 
injection system 
Transformer 93MVA.
Heat weight 97 ton
Annual production 900,000 
ton molten steel. 

ف��رن القو���س الكهرب��ى فائ��ق الق��درة 
وي�ص��حن بن�ص��ب خمتلف��ة م��ن اخل��ردة 
وخ��ام احلدي��د املخت��زل وم��زود نظ��ام 

حلق��ن الكرب��ون والك�ص��جني 
قدرة املحول 93 ميجا-فولت امبري

وزن ال�صبة 97 طن
الإنتاجي��ة 120 ط��ن مع��دن م�صه��ور/

�صاعة.
ط��ن   900.000 الإنتاجي��ة  الطاق��ة 

مع��دن م�صه��ور �ص��نويا

For secondary metallurgy 
(steel refining , non-
metallic inclusion removal 
temperature and final 
chemical composition 
adjusting according to each 
steel grade).
Transformer 14 MVA.

لتنقي��ة  امليتالورجي��ة  املعاجل��ة  ف��رن 
ال�صب��ة وازال��ة ال�ص��وائب غ��ري املعدنية 
و�صي��ط التحالي��ل الكيمائية واحلرارة 

طيق��ا لرتب��ة ال�ص��ب .
قدرة املحول 14 ميجا فولت امبري .
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Billet caster 5 strands 
designed to cast steel billets 
130x130 mm with length 
from 8 -12m.
Productivity 130 ton/h.

اف��رع   5 البيلي��ت  �ص��ب  ماكين��ة 
م�صمم��ة ل�ص��ب بيلي��ت130 * 130مم

بطول من 8 اىل 12 مر .
الإنتاجية 130 طن بيليت/�صاعة 

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.3 Billet Caster

4. ES 
4.1 Rebar Product 
4.1.5 Bar Mill 1 - Process Flow Chart

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .3  ماكينة �صب مربعات ال�صلب

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .5  م�صنع اأ�صياخ 1 - خمطط عمليات الإنتاج

Storage capacity 30,000MT.  
with 4 overhead cranes 16 
ton.

Walking hearth type 
Reheating furnace with 
discharging capacity 60 
ton/hr  for reheating the 
steel billets from ambient 
temperature to desired rolling 
temp. about 1100°C.

* Bar mill 1 plant layout consists of 3 main areas; Reheating furnace area, rolling mill line area and Finishing facilities area.

 ، ط��ن  األ��ف   30 تخزيني��ة  طاق��ة 
وحتت��وى عل��ى 4 اأونا���س علوي��ة بحمولة 

16 ط��ن.
اأر�صي��ة  ذو  الت�ص��خني  اإع��ادة  ف��رن 
/�ص��اعة  ط��ن   60 بطاق��ة  متحرك��ه 
لت�ص��خني ع��روق ال�صل��ب م��ن درج��ة 
 1100 ح��واىل  اإىل  الغرف��ة  ح��رارة 

درج��ة مئوي��ة .

- خمطط مل�صنع الأ�صياخ 1 يو�صح اأ�صماء املعدات الرئي�صية ملنطقة فرن اإعادة الت�صخني و منطقة خط الدرفلة و منطقة الت�صطيب النهائي.

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.5 Bar Mill # 1 – Reheating Furnace

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.4 Billet Storage Yard

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .5  م�صنع اأ�صياخ 1 - فرن اإعادة الت�صخني

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .4  �صاحات تخزين مربعات ال�صلب
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4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.5 Bar Mill # 1 – Mill Stands

• Annual Capacity is 420,000 
MT/year.
 Rolling line with 16 cantilever 
stands to reduce billet cross 
section from 130 *130 mm to 
final product diameter 
• Quenching & Tempering box

- خ��ط الدرفل��ة و يتك��ون م��ن 16 قائ��م 
لتقلي��ل مقط��ع ع��روق ال�صلب من 130 
*130 مم اإىل قط��ر املنت��ج النهائ��ى 

املطلوب.
واملع�����������اجلة  الت�������ريد  �صن��دوق   -

احلراري��ة.

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .5  م�صنع اأ�صياخ 1 -خط الدرفلة

Walking beam type cooling 
bed used to cool the final 
product naturally before 
delivering to bundling station 
provided with bar counter 
to finally producing uniform 
bundles with fixed number of 
bars according to each size.

املنت��ج  بتري��د  اخلا���س  ال�ص��رير 
النهائ��ى لبدء عملي��ات جتميع وتقطيع 
املنت��ج  ح��زم  لتكوي��ن  الأ�ص��ياخ  وع��د 
النهائ��ى بط��ول ووزن وع��دد قيا�ص��ى 

طبق��ا للمقا���س .

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.5 Bar Mill # 1 – Finishing Facilities

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .5  م�صنع اأ�صياخ 1 -الت�صطيب النهائى

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.6 Bar Mill # 1 - Rebar Indoor Storage 
Yard

Storage yard capacity of 9000 
ton for Bar Mill #1 .

ب�ص��عة  الداخلي��ة  التخزي��ن  �ص��احة   -
تخزيني��ة مقداره��ا 9000 ط��ن مل�صن��ع 

درفل��ة رق��م 1 .

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .6  م�صنع اأ�صياخ 1 -منطقة تخزين املنتج

4. ES 
4.1 Rebar Product 
4.1.7 Bar Mill 2 - Process Flow Chart

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .7  م�صنع اأ�صياخ 2 - خمطط عمليات الإنتاج

* Bar mill 2 plant layout consists of 3 main areas; Reheating furnace area, rolling mill line area and Finishing facilities area.
- خمطط مل�صنع الأ�صياخ 2 يو�صح اأ�صماء املعدات الرئي�صية ملنطقة فرن اإعادة الت�صخني و منطقة خط الدرفلة و منطقة الت�صطيب النهائى.
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Walking hearth type 
Reheating furnace with 
discharging capacity 85 
ton/hr  for reheating the 
steel billets from ambient 
temperature to desired rolling 
temp. about 1100°C.

اأر�صي��ة  ذو  الت�ص��خني  اإع��ادة  ف��رن 
/�ص��اعة  ط��ن   85 بطاق��ة  متحرك��ه 
لت�ص��خني ع��روق ال�صل��ب م��ن درج��ة 
 1100 ح��واىل  اإىل  الغرف��ة  ح��رارة 

مئوي��ة. درج��ة 

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.7 Bar Mill # 2 – Reheating Furnace

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .7  م�صنع اأ�صياخ 2 -فرن اإعادة الت�صخني

Annual Capacity is 560,000 
MT/year.
•Rolling line with 18 cantilever 
stands to reduce billet cross 
section from 130 *130 mm to 
final product diameter 
• Quenching & Tempering box

- خ��ط الدرفل��ة و يتك��ون م��ن 18 قائ��م 
لتقلي��ل مقط��ع ع��روق ال�صلب من 130 
*130 مم اإىل قط��ر املنت��ج النهائ��ى 

املطلوب
واملع����ال���جة  ال�ت�������ريد  �صن������دوق   -

احلرارية

Walking beam type cooling 
bed used to cool the final 
product naturally before 
delivering to bundling station 
provided with bar counter 
to finally produce uniform 
bundles with fixed number of 
bars according to each size.

املنت��ج  بتري��د  اخلا���س  ال�ص��رير 
النهائ��ى لبدء عملي��ات جتميع وتقطيع 
املنت��ج  ح��زم  لتكوي��ن  الأ�ص��ياخ  وع��د 
النهائ��ى بط��ول ووزن وع��دد قيا�ص��ى 

طبق��ا للمقا���س .

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.7 Bar Mill # 2 – Mill Stands

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.8 Bar Mill # 2 - Indoor Storage Yard

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .7  م�صنع اأ�صياخ 2 -خط الدرفلة

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .8  م�صنع اأ�صياخ 2 -�صاحة تخزين املنتج النهائى

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.7 Bar Mill # 2 – Finishing Facilities

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .7  م�صنع اأ�صياخ 2 -الت�صطيب النهائى

Storage yard capacity of 
12000 ton for Bar Mill #2.

ب�ص��عة  الداخلي��ة  التخزي��ن  �ص��احة 
تخزينية مقدارها 12000 طن مل�صنع 

درفل��ة رق��م 2.
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3 Water treatment plants 
for treating and cooling the 
industrial cooling water.

3 Electrical substations for 
different Electrical supply for 
the steel plants.

Preparation of Rolling Rings 
and guides 
CNC Rolling Rings Turning, 
Notching, and milling 
m a c h i n e s .

 3 مط��ات معاجل��ة مي��اه للمعاجل��ة 
و التري��د .

3  مط��ات لتوزي��ع الق��وى الكهربائي��ة 
ور�ص��ة الدلئ��ل و التجهي��زات لتجهي��ز مل�صانع ال�صلب.

حلق��ات الدرفل��ة و الدلئ��ل ماكين��ات 
طباع��ة  و  ال�صر�ص��رة  و  اخلراط��ة 

التجاري��ة. العام��ة 

4. ES 
4.2 Administration Facilities
4.2.1 Administration Buildings

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.11 Electrical Sub-Station

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.10 Water Treatment Plants

٤- �صركة حديد عز
4 .2 املباين الإدارية

4 .2 .1  مبانى الإدارة

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .11  مطة الكهرباء الفرعية

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .10  مطات معاجلة املياه

4. ES 
4.1 Rebar Product
4.1.9 Roll shop 

٤- �صركة حديد عز
4 .1 اإنتاج الأ�صياخ

4 .1 .9  ور�صة الدرافيل

3 Administration buildings 
dedicated for each plant.

3 مبانى اإدارية للم�صانع املختلفة.
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Quality of all input materials 
(Raw material, water, 
refractories,..) and Direct 
Reduced Iron (DRI) are 
controlled through analyzing 
chemical and physical 
properties using wet 
chemical, inductively coupled 
plasma and X-ray analyzer.

To control production process 
and ensure steel production 
according to intended grade, 
our labs are doing elemental 
analysis for sent samples  
during process starting from 
furnace melt down,  ladle 
treatment and finally during 
casting.

EZZ STEEL owns smart well- 
equipped labs.
Our labs. have been 
accredited according to ISO 
17025 : 2017 by the Egyptian 
Accreditation Council “EGAC”.
Our labs. participate  in the 
“International Proficiency 
Testing Programs”.

يت��م مراقب��ة ج��ودة جمي��ع مدخ��ات 
ال�ص��ركة م��ن امل��واد اخل��ام الداخل��ة 
املخت��زل  احلدي��د  و  ال�صناع��ة  ف��ى 
الكيميائي��ة  التحالي��ل  خ��ال  م��ن 
والفيزيائي��ة با�ص��تخدام طرق التحليل 
الكيميائ��ى الرط��ب و جه��از التحلي��ل 

البازم��ا. بتكنولوجي��ا 

التاأك��د  ل�صب��ط العملي��ة النتاجي��ة و 
ان املنت��ج مطاب��ق للموا�صف��ات امل��راد 
انتاجه��ا تقوم معاملنا بتحليل عنا�صر 
ال�صل��ب للعين��ات املاأخ��وذة بع��د عملية 
ال�صه��ر و اأثن��اء املعاجلة واأخريًا اأثناء 

مرحل��ة ال�صب.

ال�صناعي��ة  الع��ز  جمموع��ة  متتل��ك 
جمموع��ة م��ن املعامل الذكي��ة املجهزة 

باح��دث الجه��زة.
للموا�صف��ة  طبق��ا  معتم��ده  معاملن��ا   
: 2017"  م��ن خ��ال   ISO  17025  "
. "EGAC" جمل���س العتم��اد امل�ص��رى
برنام��ج  ف��ى  م�ص��ركة  معاملن��ا 
الهيئ��ات  م��ع  اجل��دارة  "اختب��ارات 

املختلف��ة". الدولي��ة 

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.1 Laboratories
5.1.3 Universal Testing Machine and Rib 
measurement device

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.1 Laboratories
5.1.2 Optical Emission Spectrometer

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .1 ال��مع��ام���ل

5 .1 .3  اأجهزة الأختبارات امليكانيكية و قيا�س 
اأبعاد و زوايا النتوءات

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .1 ال��مع��ام���ل

5 .1 .2  جهاز التحليل الطيفى بالنبعاث ال�صوئى

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .1 ال��مع��ام���ل

5 .1 .1  التحاليل الكيميائية الرطبة والتحليل بتكنولوجيا 
البازما والتحليل با�صتخدام ال�صعة ال�صينية

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.1 Laboratories

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .1 ال��مع��ام���ل

Mechanical properties (Y.P., 
Rp0.2, Tensile strength, 
T.S./Y.P. ratio) are examined 
using up to date modernized  
universal testing machines.  
Unit weight, and rib 
dimension (distances and 
angles) are measured to 
confirm complying with the 
international standards.

يت��م قيا���س اخل�صائ���س امليكانيكي��ة 
)اجه��اد اخل�ص��وع - اق�ص��ى حم��ل- 
ال�ص��تطالة- ...( با�ص��تخدام اأح��دث 

تكنولوجي��ا لأجه��زة الأختب��ار الع��ام.
كم��ا يت��م قيا���س وزن امل��ر الط��وىل و 
البع��اد والنت��وءات العر�صية والطولية 
للموا�صف��ات  املطابق��ة  م��ن  للتاك��د 

العاملي��ة.

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.1 Laboratories
5.1.1 Wet Chemical, Inductive Coupled Plasma 
(ICP) and XRF-XRD (X-Ray Fluorescence/X-Ray 
Diffraction)
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* Our commitment to environment comes from a deep understanding of sustainability dimensions, EZZ STEEL follow the world best 
practice and modern management system to limit pollutant impact on air, water and land which lead to remarkable improvement 
better than the world benchmark specially for greenhouse gases emission, energy consumption and material recycling efficiency.

* Reference: World Steel Association

For research and development 
purposes, metallographic 
tests (Microstructure, 
Grain size, Phase percent, 
Decarburization depth and 
Non-metallic inclusions) are 
measured using microscope 
connected to image analyzer 
provided with software.

Successful Occupational 
Health & Safety Management 
at EZZ STEEL was crowned 
through recognition of EZDK 
by World Steel Association 
for “SAFETY AND HEALTH 
EXCELENCE RECOGNITION 
2018” for excellence in its 
commitment and innovation 
in the pursuit of Zero-an 
injury-free, illness-free and 
healthy workplace.

- ياأت��ى اإلت��زام �ص��ركة الع��ز الدخيل��ة جت��اه البيئ��ة م��ن الفه��م الكام��ل ملب��ادئ التنمي��ة امل�ص��تدامة ، حي��ث تق��وم ال�ص��ركة بتطبيق اأف�ص��ل التكنولوجي��ات املتاحة واأنظم��ة الأدارة 
البيئي��ة احلديث��ة ف��ى التعام��ل م��ع امللوث��ات واحل��د م��ن تاأثريه��ا عل��ى اله��واء واملي��اه والرب��ة ، مم��ا اأدى اإىل حت�ص��ن اأداء ال�ص��ركة ال��ذى ف��اق املتو�ص��طات العاملي��ة خا�ص��ة ف��ى 

ا�ص��تهاكات الطاق��ة والب�صم��ة الكربوني��ة ومع��دل تدوي��ر والأ�ص��تفادة م��ن املواد.

يت��م  التطوي��ر  و  البح��وث  لغرا���س 
ميتالوجرافي��ة  اختب��ارات  اج��راء 
ال�صوئ��ى  امليكر�ص��كوب  با�ص��تخدام 
امل��زود باح��دث الرام��ج املتخ�ص�صة.

وال�صح��ة  ال�ص��امة  اإدارة  تتوي��ج  مت 
الع��ز  مبجموع��ة  الناجح��ة  املهني��ة 
الع��ز  �ص��ركة  بتك��رمي  ال�صناعي��ة  
ال�صل��ب  قب��ل منظم��ة  م��ن  الدخيل��ة 
العاملي��ة ف��ى ع��ام 2018 لاإبت��كار ف��ى 
تاأم��ني بيئ��ة العم��ل و حماي��ة العامل��ني 
والأمرا���س  الإ�ص����ابة  م��ن خم����اطر 

املهني��ة.

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.2 Environment

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .2 ال�بيئ��ة

5 .1 .2  البيئة

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.1 Laboratories
5.1.4 Microscopic Lab.

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.3 Safety

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .1 ال��مع��ام���ل

5 .1 .4  الختبارات امليكرو�صكوبية

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .3  الأمن ال�صناعى

INDICATOR    UNIT                    EZDK        Benchmark*

1     Greenhouse gas emission              Tons CO2/ton crude steel cast                          1.18            1.48
2           Energy Intensity   GJ/ton crude steel cast    19.3            23.5
3         Material efficiency  % of material converted to product and by-product 98.8            97.3
4     Fresh Water Consumption   m3 /Ton crude steel   2.43              2.5
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5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.4 EZZ STEEL Quality Assurance System 
Certificates

5. Laboratories, Environmental,
    and Safety  
5.4 EZZ STEEL Quality Assurance System 
Certificates

ISO 9001 ISO 14001

ISO/IEC 17025 UK-CARES

ISO 45001 ISO 50001

CE MARK

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .4  �صهادات نظم توكيد اجلودة بجموعة عز 

ال�صناعية

٥- البيئة / املعامل / الأمن ال�صناعى
5 .4  �صهادات نظم توكيد اجلودة بجموعة عز 

ال�صناعية

CERTIFICATE
OF APPROVAL

Quality Management System Certification

This is to certify that

Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria (S.A.E)
at its establishment at

Alexandria, Egypt
has been approved by the Authority to the following management system standard using the
processes and procedures registered with the Authority:

BS EN ISO 9001: 2015

Scope of certification:
Production of continuously cast steel billets 
Production of hot rolled steel bar for the reinforcement of concrete

This certificate remains the property of the Authority and is issued subject to the Regulations of
the Authority. This certificate is uncontrolled when printed. To check the validity of this certificate
please visit www.ukcares.com or contact us on +44 1732 450000.

CERTIFICATE NUMBER FIRST APPROVAL ISSUE DATE EXPIRY DATE

1123 August 2004 03 August 2017 03 August 2020

Lee Brankley,
Chief Executive Officer

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 002.

UK Certification Authority for Reinforcing Steels, Pembroke House, 21 Pembroke Road, Sevenoaks, Kent, TN13 1XR, UK.

A Company Limited by Guarantee. Registered in England No. 1762448.

Cert. Ref: AllC112010   42101 153

SIGNED FOR UK CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING STEELS

Metallic Material Organization
Quality system program
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