YERLİ DİZAYN & ÜRETİM

20.000 – 400.000 t/yıl
MİNİ ÇELİKHANE ÇÖZÜMLERİ

ÇELİKHANE & DÖKÜM
TEKNOLOJİLERİ

➢ SÜREKLİ DÖKÜM (CCM)
➢ KUM DÖKÜM

➢ KOKİL DÖKÜM
➢ İNGOT DÖKÜM
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5M İndüksiyon Sistemleri, 2002 yılında kurulmuş, çok ortaklı
uluslararası bir kuruluştur. Ana merkezi ve üretim yeri İstanbul
olan 5M, dünya genelinde yaygın satış ve servis ağıyla çok geniş
bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. İndüksiyon ergitme
sistemleri ile beraber ilgili sektör ve alanlarda ki başlıca ürün ve
hizmetlerimiz:
5M PPT M/H 2 x 6000kW + 1 x 1000kW 3 x 15 Ton Sürekli
Çelik Döküm Fabrikası (130.000 t/yıl) - Azerbaycan

5M İNDÜKSİYON SİSTEMLERİ HAKKINDA
✓ 25 kg - 30 ton kapasiteli dökümhaneler, özel çözümler ve daha
fazlası
✓ Çelik, paslanmaz, sfero, pik/demir, pirinç, bakır, alüminyum,
demir ve demir dışı alaşımlar
✓ İndüksiyon ısıtma sistemleri
✓ İndüksiyon bekletme, sıcak tutma sistemleri
✓ Demir dışı metaller için hareketli potalı indüksiyon ergitme
sistemleri
✓ Laboratuvarlar ve değerli madenler için mini ergitme sistemleri

5M PPT M/H 5000kW + 700kW 2 x 10Ton (50.000 Ton/yıl) Irak

✓ Çift frekanslı veya değişken frekanslı indüksiyonlu ergitme
sistemleri
✓ 400.000 ton/yıl kapasiteli çelikhaneler için indüksiyon ergitme
sistemleri
✓ Kütük üretim tesisleri (Continuous casting machine)

İNDEKS

SAYFA

➢ 5M İndüksiyon Sistemleri Hakkında

02

➢ 5M İndüksiyon Sistemleri ve Çelikhaneler

03

➢ 5M Çelikhanelere Özel Ergitme Sistemleri

04

➢ Contınuous Castıng Machınes (CCM)

06

➢ Kum Döküm, Kokil Döküm ve İngot Döküm

07

İndüksiyon ergitme sistemlerindeki başarılı deneyimlerimiz ve
ihtiyaçlarınızı karşılama kapasitemiz bizi sizler için değerli bir
tedarikçi ve hizmet merkezi haline getirmektedir. Talepleriniz

doğrultusunda karşılıklı işbirliği ve güven ile projelerinizi
gerçekleştiriyoruz.
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ÇELİĞİN KISA HİKAYESİ

➢ Her şey biraz hurda ile başlar.
5M İndüksiyon Sistemleri Orta Doğu ülkeleri başta olmak
üzere; çelikhanelerin (Çelik hurda, çelik biet üretimi ve
beraberinde lama, köşebent vs. inşaat demiri vbnz.)

indüksiyon ergitme ocağı ihtiyaçları ile başlayan sürecimiz,
çelikhane makinaları üreten ve her biri alanında uzman olan
çözüm ortaklarımızın da değerli katkılarıyla; anahtar teslimi
çelikhaneler, sürekli döküm makinaları (CCM),

5M, 15. YILINDA ARTAN KAPASİTESİYLE
ÇELİKHANELERDE VARLIĞINI
YÜKSELTİYOR

➢ Hurda, 5M İndüksiyon Ocağıyla buluşur.

filtre sistemleri, laboratuvarlar, haddehane tesisleri olarak
gelişim göstermiş olup, başlangıç noktası olan Orta Doğu
ülkeleri (Suriye, Mısır, Libya, İran, Irak) yanında, Türkiye,
Rusya, Romanya, Kazakistan, Azerbaycan ülkelerini de
eklemiştir. Alandaki çalışmalarımız artarak devam etmekte
olup, Yakın zamanda yeni ülke ve yeni coğrafyalarda da
çelikhane ve diğer üretilen sistemlerimiz ile hizmet sunmaya
devam edeceğiz.

➢ Döküm aşamasına geçilir.
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Sürekli Sabit Tam Güçle Ergitme

Erken Uyarı Sistemi (Pota Metal Kaçak Detektörü)
Herhangi bir toprak kaçağına karşı sistemi koruyan ve böylece
tam koruma sağlayan PLC kontrollü güvenlik yazılımı ve
uygulamasıdır.

GENEL ÖZELLİKLER
Toprak Kaçak Hassasiyeti

❑ Modern tasarım.
❑ Standart operatör paneli.
❑ Yeni nesil elektronik kompanentler.
❑ Kompakt yapısı sayesinde az yer
kaplar.

Çelik
Konstrüksiyon
Ocak
(max. 30.000kg)

5M ÇELİKHANELERE ÖZEL ERGİTME SİSTEMLERİ

KAPASİTE: 1.000kW – 10.000kW

❑ Düzenli ve tertipli yapısı sayesinde hem
sistemin kurulum hem de işletme /
bakım giderleri son derece ekonomiktir.
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bobin

❑ Hızlı ve güvenli yükleme / boşaltma
yapmaya uygun tasarım
❑ İndüksiyon

akımının

Çelik Konstrüksiyon
Ocak (18.000kg)

5M ÇELİKHANELERE ÖZEL ERGİTME SİSTEMLERİ

izolasyon sekmanları

dağılmasını

engelleyen 5M tasarımı su soğutmalı
manyetik şöntler

❑ Demonte üst kaset ile servis ve bakım
kolaylığı
❑ Bobini saran su soğutmalı manyetik şöntler
vasıtası ile uzun ömürlü bobin
❑ Alt ve üst spirleri tamamlayan su soğutmalı
ek sipirler ile uzun ömürlü astar
❑ Ergimiş metalde olması muhtemel ısı
kayıplarını önleyen kapak tasarımı
❑ Pota düşmesini önleyen hidrolik ventil

ÇEVRE DOSTU TOZ ve DUMAN TOPLAMA FİLTRE SİSTEMLERİ

5M İndüksiyon Sistemleri; çevre dostu aktif toz ve duman toplama filtre sistemlerini, müşteri istek ve
ihtiyaçlarına en uygun şekilde tasarlayarak verimli bir şekilde çevre korumasına katkıda bulunur.
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Gazlı pota ısıtma (Çelik tesisinin çalışma anında)

CONTINUOUS
CASTING
MACHINES
5M ocaklarında erimiş metalin; sürekli ve kalıp
değiştirmeksizin belirlenen kesitte çift tarafı açık
kokil kalıptan geçirilmesi suretiyle olur.
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KUM DÖKÜM

5M ocaklarında erimiş metalin; kum kalıbın
boşluğuna dökülmesi suretiyle olur. Büyük
parçalar dökmek için ideal bir yöntemdir.

KOKİL DÖKÜM
5M ocaklarında erimiş metalin; yatay olarak
yerleştirilmiş kalıplardaki boşluklara dökülmesi
ve sıkıştırılması suretiyle şekle girmesidir.

INGOT DÖKÜM
5M ocaklarında erimiş metalin; dikey olarak
yerleştirilmiş kalıplardaki boşluklara dökülmesi ve
sıkıştırılması suretiyle şekle girmesidir.
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ESKİ OCAKLARI YENİLEME HİZMETİ

5M TEKNİK SERVİS

Aktif olarak kullanmakta olduğunuz eski indüksiyon sisteminiz,
günümüzün daha modern sistemlerine denk gelecek şekilde
yenilenebilmektedir. Ayrıca bu yenileme işlemi sırasında eski
sisteminizden kullanılabilir parçalar (soğutma sistemi, hidrolik
sistemler gibi) yeni sistemde de kullanılarak müşteri lehine
maliyet avantajı
sağlanır.

5M Teknik Servis 7/24 kesintisiz servis ve yedek parça
hizmeti sunmaktadır. 5M marka ve model gözetmeksizin tüm
indüksiyon ocağı sistemlerinin enerji hortumu, tristör, sigorta,
bobin tamiri gibi

5M TEKNİK SERVİS
+90 216 527 8354
yedek malzeme ihtiyaçlarını teknolojinin en ileri olanaklarını
kullanarak
sunarken
gerektiğinde
de
deneyimli
personelimizin vereceği talimatlar doğrultusunda sorunların
çözümü için yönlendirilirsiniz.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA YEDEK PARÇA
Kullanılan tüm güç elektroniği ürünlerinin ana imalatçı
bilgileri, markası ve ürün kodu uluslararası standarttadır.

MÜŞTERİLER İÇİN 5M SİSTEM EĞİTİM PROGRAMI
5M indüksiyon ocağı tasarımı sayesinde, kullanıcılarına; sisteme
kolayca bakım yapmalarını ve sisteme hızlı müdahale etmelerini
sağlar. Bununla beraber, 5M bütün sistemler için hem satış
öncesi hem de satış sonrası destek hizmette bulunur. 5M
Fabrikasında gerçekleştirilen Eğitim Programı ile bakım
ekibinden ilgili kişi ya da kişilere kendi sahip oldukları sistem
özelinde pratik eğitim verilir.

