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1. Cladire de productie pentru aglomerare (corpul principal) 
2. Cladire pentru statia de sortare aglomerat (statie de separarea 

patului) 
3. Hala exhaustoarelor 
4. Hala gospodarie de namol 
5. Cladire pentru statia de amestec primar la fabrica de aglomerare 
6. Estacada de acces 
7. Constructia pentrui statia de expeditie aglomerat asezata pe 

Estacada 
8. Constructie pentru statie expeditie aglomerat 
9. Siloz de dozare la fabrica de aglomerare 
10.  Depozit de minereu 
11. Cladire pentru statia de spalare la rectificarea benzenului 
12. Cladire pentru corpul principal de desulfurare a gazului de cocs 
13. Cladire pentru corpul principal de sulfat de piridina 
14. Cladire pentru statia de sortare si incarcare a cocsului 
15. Turn pentru stingerea cocsului 
16. Platforma de capat la bacteria de cocsificare 
17. Platforma intermediara la bacteria de cocsificare 
18.  Cladire pentru statie de concasare carbuni 
19. Constructie pentru bateria de cocsificare 
20.  Rampa pentru cocs 
21. Groapa de carbine 
22. Siloz pentru carbuni si minereuri moi (depozitare sau dozare) 
23. Siloz pentru carbuni si minereuri moi (turn de carbune) 
24. Buncar pentru carbuni si minereuri moi (buncar de cocs) 
25. Cladire furnal (casa furnalului) 
26. Hala de turnare la furnal 
27. Hala troliurilor si postul A 
28. Statie de comanda si control termotehnic AMC 
29. Constructie pentru preincalzitoare de aer 
30. Constructie pentru epurarea fina a gazului 
31. Constructie pentru masina de turnat font ape banda 
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32. Constructie pentru epurarea bruta a gazului 
33. Constructie pentru instalatie de cocs marunt 
34. Constructie pentru furnalul propriu-zis 
35. Estacada de descarcare in depozit 
36. Esafodaj pentru ascensor de material si personae la furnale 
37. Pat de turnare 
38. Pod de incarcare a furnalului 
39. Depozit de minereu cocs si calcar 
40. Estacada pentru buncare de minereu, cocs si calcar inclusive groapa 

schipurilor 
41. Hala de sarjabilizare 
42. Hala de stripaj 
43. Hala melanjoarelor 
44. Hala de pregatire a lingotierelor 
45. Hala pentru pregatirea sarjelor (material feros) 
46. Hala pentru pregatirea sarjelor (material marunt) 
47. Hala de productie otelarie (corpul principal al otelariei) 
48. Cladire pentru sectia de curatire si gudronare a lingotierelor 
49. Hala de curatire a lingourilor 
50. Cladire pentru zdrobitorul de zgura si instalatia de separare 

magnetica 
51. Estacada din beton armat, pentru linii c.f. 
52. Estacada pentru zdrobitorul de metale 

 


