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Eveniment important de raportat 

TMK-ARTROM Slatina contracteaza cu SMS group furnizarea unei linii de 

tratament termic pentru tevi din otel fara sudura 

 Societatea TMK-ARTROM, unul din producătorii europeni de top în producţia de ţevi din 

otel fără sudură pentru aplicaţii industriale, anunta contractarea cu firma SMS group, unul dintre 

cei mai mari producatori de linii si instalatii pentru procesele de fabricatie a tuturor tipurilor de 

tevi, a unei linii de tratament termic pentru tevi din otel fara sudura.  

 Linia de tratament termic va produce tevi din otel fara sudura pentru aplicatii in industria 

petroliera si de gaz dar si tevi de inalta rezistenta pentru aplicatii mecanice. Capacitatea anuala 

va fi de 160000 de tone si va putea trata tevi din otel fara sudura de pina la 60 mm grosime de 

perete. 

 Linia de tratament termic furnizata de SMS grup permite efectuarea de procese diverse, 

cum ar fi calire si revenire si normalizare. 

 Multumita inaltei flexibilitati a produsului, linia de tratament termic  este deasemenea  

potrivita si pentru procesarea in conditii de eficienta a costului a loturi mici si a diferitelor grupe 

de produse. Arzatoarele cu recuperare ecologice cu foarte mici emisii de oxid azot in cuptor 

permite economii de combustibil de pina la 5% comparative cu arzatoarele conventionale. 

 Prin instalarea acestei linii de tratamente termice, TMK-ARTROM S.A. isi intareste 

prezenta in piata cu tevi pentru aplicatii mecanice  si pentru aplicatii de gaz si petroliere. 

 Contractul este parte a  proiectului de  investitii “Complex de tratamente termice” ce are o 

valoare bugetata de 35,2 miloane euro, proiect ce urmeaza a fi realizat in perioada 2016 -2017. 
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