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نماینده مردم شهرستان لنجان مطرح کرد:
فوالد مباركه از افتخارات نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است

فوالد مبارکه از افتخــارات نظام مقدس 
جمهوری اســامی و قله هــای اقتصادی 
کشور اســت از این رو باید از دستاوردهای 
این شــرکت که با اتکا بــه توانمندی های 
 داخلــی به بار نشســته اســت بــه خوبی 

صیانت کرد.
این مطلب را حســین رجایــی نماینده 
مردم شهرستان لنجان در دیدار مدیر روابط 
عمومی فــوالد مبارکه بــا وی مطرح کرد و 
ضمن اشــاره به حواشــی که پیرامون این 
شرکت ایجاد شده گفت: بدیهی است مطرح 
شــدن این حواشــی برای فضای اقتصادی 
کشور هزینه های خود را دارد، که در شرایط 
جنگ اقتصــادی و تحریم هــا باید مراقب 
 باشیم آســیبی به ســاختارهای اقتصادی 

وارد نشود.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت اجرای 
طرح نــورد گرم شــماره 2 فــوالد مبارکه 
تصریح کرد: بدون شــک این پــروژه برای 
توســعه صنعــت فــوالد و اقتصــاد ملی 
ضروری اســت چرا کــه با به بار نشســتن 
این پــروژه، کشــور از واردات بســیاری از 
 انــواع ورق های فــوالدی خــاص بی نیاز 

خواهد شد. 
اگرچه در پاره ای مواقع، معایب احتمالی 
این طرح بزرگ نمایان می شود که به یقین 
مزایای آن که توسعه و منافع ملی را دربرمی 
گیرد، به هیچ عنوان با این مباحث ُخرد قابل 

قیاس نیست.
رجایی در خصــوص فراینــد تحقیق و 
تفحص که در شــرکت فــوالد مبارکه در 
حال اجراست، اظهار داشــت: در بسیاری 
مواقع تحقیق و تفحص و شــفاف ســازی 
هــا بــرای ســازمان و عوامــل اجرایــی 
 آن موجبــات رشــد هرچــه بیشــتر را 

فراهم می آورد.
نماینده مــردم شهرســتان لنجان در 
مجلس شورای اسامی در ادامه با اشاره به 
اهمیت تعامل هرچه بیشتر منطقه با صنعت 
خاطرنشان کرد: به هر میزان که این ارتباط 
دوسویه برقرار باشــد، می تواند به شفافیت 
امــور، و در نهایت به توســعه متوازن منجر 
گردد. ضمــن این که در فراینــد همکاری 
و ارتباط متقابــل صنعــت و جامعه هر دو 
 در مســیر برد - برد به حرکت خــود ادامه 

خواهند داد.

دشــمن با استفاده از ابزار رســانه و وارد 
آوردن هجمه به فعاالن و زیرســاخت های 
اقتصادی به دنبال ضربه زدن به کشور است.

در جریــان ایــن دیــدار مدیــر روابط 
عمومی فوالد مبارکه نیز با ارائه گزارشی از 
دستاوردهای ارزشمند گروه فوالد مبارکه 
در ســال جهش تولید و برنامه های شرکت 
در سال 1400 سالی که رهبر معظم انقاب، 
همه دستگاه ها را برای برداشتن موانع تولید 
و پشتیبانی از آن بسیج نمودند، گفت: تمام 
تاش مدیریت و کارکنان شرکت براین است 
که با تولید انواع محصوالت مورد نیاز صنایع، 
کشور را از واردات بی نیاز ســازند و با ایحاد 
رونق اقتصادی در جامعه شوروشوق و امید 

تزریق نمایند.
هادی نباتی نژاد با بیان این که دشمن با 
استفاده از ابزار رسانه و وارد آوردن هجمه به 
فعاالن و زیرساخت های اقتصادی به دنبال 
ضربه زدن به کشور اســت، گفت: در چنین 
شرایطی باید هوشــیار باشیم که ناخواسته 

آب به آسیاب دشمن نریخته باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در 
خصــوص عملکرد فوالد مبارکــه در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی اظهارداشت: نگاه 
فوالد مبارکه بر اصل مســئولیت اجتماعی 
با اثر بخشی مســتمر استوار اســت و نه بر 
مســاعدت ها و کمــک های جزیــره ای و 
مقطعی. به همین دلیل بهتر اســت با نظر 
مســئولین و متولیان امور شهرستان های 
منطقه و اســتان، پروژه هایی مطرح گردد 
که عام المنفعه باشند و بتواند تا سالیان سال 

برای مردم منشأ خیر و برکت باشد.

اخبار فوالد

شرکت فوالدســنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از 
شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، در سال جهش 
تولید با کلکسیونی از رکوردها توانست نقش پر رنگی در 
پشــتیبانی و تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود 

به جا بگذارد.

یکی از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد، توجه 

به مواد اولیه ای همچون سنگ آهک، آهن و دولومیت و... 
است که از مهم ترین مواد اولیه کوره  های قوس الکتریکی 

و به طور کل فوالد خام محسوب می شود.
در همین راســتا شــرکت فوالد مبارکه بــه عنوان 
بزرگترین شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با درک این 
نیاز ملی و در راستای پشتیبانی از این صنعت پر اهمیت، 
سرمایه گذاری گســترده  ای در زمینه اکتشاف و تامین 
پایدار مواد اولیه مــورد نیاز خود و صنعت فوالد کشــور 

انجام داده است.
در حال حاضر فوالد مبارکه جایی ایســتاده اســت از 
ســنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از سنگ آهن تا 
ورق رنگی به طور کامل در این مجموعه تولید می شــود؛ 
بلکه پشتیبانی بســیاری از صنایع و تامین مواد اولیه آنها 
توسط این شرکت یا شــرکت های زیرمجموعه آن انجام 
می شود. یکی از این شــرکت ها در زنجیره توانمند فوالد 
مبارکه، شرکت »فوالدسنگ مبارکه اصفهان« است که به 
عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ آهک در کشور، مواد 
اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکــه و به طور کلی صنعت 
فوالد کشــور را تامین می کند و توانســته است در سال 

گذشته کلکسیونی از رکوردها را از خود به جا بگذارد. 
افزایش 2.5 برابری ظرفیت تولید محصوالت 

کلیسنه در فوالد سنگ
مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگ 
مبارکه اصفهان، در همین خصوص در گفت وگو با خبرنگار 

فوالد با بیان اینکه قرارداد فاز 3 توســعه شامل احداث دو 
کوره 600 تن در این شــرکت مبادله شد، اظهار کرد: این 
رویداد مهم ظرفیت تولید محصول کلسینه را به بیش از دو 
و نیم برابر افزایش می دهد و شرکت فوالد سنگ را نه تنها 
به عنوان تنها نماینده ایران در اتحادیه جهانی آهک، بلکه 

به عنوان بزرگترین آهک ساز خاورمیانه تثبیت می کند.
وی افــزود: اباغ و تعیین فعالیت های شــرکت فوالد 
سنگ در زمینه مواد معدنی شامل خرید، تملک، اکتشاف، 
اســتخراج، فرآوری و بهره برداری از معادن سنگ آهن، 
ســنگ آهک، دولومیت و ســایر مواد معدنی مورد نیاز 
صنعت فوالد خبر از ایجاد یکی از بزرگترین هلدینگ های 

معدنی-صنعتی کشور می هد.
مدیرعامل شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان گفت: 
این شــرکت توانست در سال گذشــته برای اولین بار در 
تاریخ فعالیت اش به ثبت رکورد حفاری به میزان 8.478 
متر، اســتخراج و حمل از معدن به میزان 170 هزار تن و 
تولید محصول اصلی دانه بندی شده به میزان 98 هزار و 

325 تن در ماه دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: یکــی دیگر از برنامه های مهم ســال 
گذشته تکمیل ساخت و راه اندازی کوره های منحصر به 
فرد چیساکی بود که در سال جهش تولید توانستیم به این 

فن آوری هم دست پیدا کنیم.
جابجایی رکورد تولید ماهیانه آهک کلسینه

فقیهیان به بومی سازی و تغییرات در طراحی و فرایند 

تولید اشاره کرد و افزود: بومی سازی در شرکت فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان باعث اخذ ظرفیت اسمی تولید از کوره ها 
شــد و زمینه ثبت رکورد ماهانه تولید آهک کلســینه به 

میزان 22 هزار و 979 تن را فراهم کرد.
شایان ذکر است روند رو به رشــد این مجموعه نشان 
می دهد، شــرکت فوالد مبارکه در راستای حفظ شرایط 
تولیدی و دســتیابی به مقادیر از پیش تعیین شده تولید 
در ســند راهبردی خود به جد کوشــیده و درصدد است 
عاوه بر تامین کامل نیازهای فوالدی ایران، بخشــی از 
 نیاز جهانی به این محصول ارزشمند را در قالب صادرات 

تامین کند.

دستاورد دیگری در سال جهش تولید؛

پشتیبانی فوالد مباركه در تامین مواد اولیه صنعت فوالد

خبر
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معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه از رکوردشکنی تولید فوالد 
API تختال های محیط های نفت و 
گاز ترش و شیرین در سال 99 خبر 
داد و افزود: با تولیــد 275 هزار تن 
تختال های محیط گاز ترش در سال 
99، رشــد 53 درصدی نســبت به 
سال 98 به ثبت رسید. این در حالی 
است که در تولید تختال محیط گاز 
شیرین نیز با تولید 303 هزار تن در 
سال 99، رشد 139 درصدی نسبت 
به ســال 98 محقق شــد و از خروج 
مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری 

به عمل آمد.
عباس اکبری محمــدی افزود: 
میزان تولید فوالد محیط شیــرین 
از 85 هزار تــــن در ســال 1397 
به  127 هزار تن در ســال 1398 و 
به 303 هــزار تن در ســال 1399 
رسید که به ترتیب رشد 50 و 139 
درصدی را به همراه داشــت. ضمن 
اینکه تولید فــوالد محیط ترش از 
حدود 3 هــزار تن در ســال 1397 
)که مربوط به تولید آزمایشــی بود( 
به 180 هزار تن در ســال 1398 و 
275 هزار تن در سال 1399 رسید 
که رشــد حدود 53 درصدی داشته 

است.
وی تصریــح نمــود: تولیــد 
تختال هایــی کــه تأمین کننــده 
ورق های موردنیاز در قســمت های 
حســاس صنایع نفت و گاز هستند، 

از سال 1397 در دستور کار شرکت 
فوالد مبارکه قــرار گرفت و به علت 
آنکه صنایع نفت و گاز از اســتاندارد 
API  اســتفاده می کردند طراحی 
این محصــوالت نیز بر این اســاس 

انجام گرفت.
معاون بهره برداری یادآور شــد: 
بــرای اولین بــار در ایــران فرایند 
طراحی این محصوالت با درخواست 
مشتری از قســمت فروش در واحد 
ترو پروســس مدیریت MPT  آغاز 
شد و این  واحد در تعامل با مشتری 
از یک طــرف و دفتر فنــی تولید و 
قســمت های عملیاتی تولید ناحیه 
فوالدســازی از طرف دیگــر، اقدام 
به طراحــی اولیه ایــن محصوالت 
نمودند، به طوری که بعــد از تولید 
آزمایشی و تأیید کنترل کیفی برای 
مشتری ارســال و تولید آزمایشی تا 
تبدیل شدن به محصول نهایی ) که در 
این مورد غالبا لوله های انتقال است( 

در کارخانه مشتری ادامه یافت .
عباس اکبری محمدی همچنین 
به موارد مصرف این محصوالت اشاره 
و گفــت: مصرف عمــده فوالدهای 
محیــط شــیرین در پروژه هــای 
گازرســانی در نقاط مختلف کشور 
و عمده مصــرف فوالدهای محیط 
ترش برای پروژه ملی و استراتژیک 
خط لوله انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک بوده اســت که تنها در این 
پروژه از خروج 400 میلیون دالر ارز 

از کشور فقط در بخش فوالدسازی 
آن جلوگیری به عمل آمد.

معاون بهره بــرداری در پایان  از 
واحدهای  فروش ، برنامه ریزی تولید، 
متالورژی و روش های تولید، کنترل 
کیفیت، آزمایشگاه های فوالدسازی 
و محصول، تعمیرگاه مرکزی و خرید 
که در تولید تختال های محیط ترش 
و شــیرین همکاری الزم  را با ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 

داشته اند تشکر و قدردانی نمود.
کنترل دقیق تطابق محصول 

تولیدشده با استاندارد و 
الزامات اختصاصی هر پروژه

در ادامه غامرضا ســلیمی مدیر 
ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری 
مــداوم نیــز در خصــوص فرایند 
تولید این محصوالت یادآور شــد:  
فرایند تولید این نوع از فوالد دارای 
حساســیت های ویــژه در هر چهار 
مرحله تولید، یعنی کوره های قوس 
، متالــورژی ثانویــه ، ریخته گری و 

آماده سازی تختال است. 
تنظیم اولیــه عناصــر و دما در 
کوره های قــوس ، تنظیــم نهایی 
عناصر و دما در متالــورژی ثانویه، 
به ویژه کاهــش گوگرد بــا فرایند 
گوگردزدایــی و همچنین کاهش 
هیدروژن که با طی سیکل گاززدایی 
صورت می پذیرد، کنترل شــرایط 
ریخته گری که باعــث جلوگیری از 
عیوب جدایش فیزیکی و شیمیایی 

حتــی در مقیاس میکروســکوپی 
می شــود و در نهایت شرایط خاص 
خنک کاری و بازرســی که در واحد 
آماده ســازی تختال توسط پرسنل 
این واحد و کنترل کیفی می بایستی 
اعمال گردد، گوشه ای از حساسیت 

تولید این محصول است.
وی تأکیــد کــرد در همــه این 
مراحل تطابق محصول تولیدشــده 
با استاندارد و الزامات اختصاصی هر 
پروژه به دقت کنترل و بعد از دریافت 
تأیید نهایی، تولید انبوه آغاز گردید. 
ضمن اینکــه باید گفــت در مورد 
فوالدهای محیط گاز ترش به علت 
وجود حساسیت های بیشتر حتی در 
طراحی، نمایندگان مشتری حاضر 
بوده و دغدغه ها و الزامات موردنظر 

خود را پیگیری می کردند.
محیــی الدیــن اتحادتــوکل  
رئیس برنامه ریــزی و کنترل تولید 
فوالدســازی نیز در ایــن خصوص 
گفت: با توجه به شــرایط محیطی 
مصــرف گریدهای محیــط ترش 
و شــیرین، نیاز به حــذف گوگرد و 
هیدروژن محلول در فوالد اســت؛ 
لذا پس از تخلیــه ذوب از کوره های 
قوس الکتریکی و افــزودن عناصر 
آلیاژی اولیه عملیات حذف گوگرد 
در واحد متالورژی ثانویه انجام شده 
و پس از تنظیم دما در واحد پیشرفته 
گاززدایــی در خأل )RH(هیدروژن 
محلول در ذوب کاهش می یابد. پس 

از نمونه گیری و تأیید واحد کنترل 
کیفــی، در آخرین مرحلــه عناصر 
آلیاژی موردنیاز تنظیم شده و پاتیل 
مذاب به ماشین ریخته گری ارسال 

می گردد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجه به 
اینکــه تختال های مذکــور جهت 
تولیــد لوله های انتقــال نفت و گاز 
استفاده می شود و به لحاظ ترکیب 
شیمیایی نفت و گاز توجه به میزان 
خوردگی لوله ها از اهمیت بســیار 
زیادی برخورداراســت، در هنگام 
ریخته گــری تختال هــای مذکور، 
کنترل شــرایط ریخته گری جهت 
تولید تختــال با آنالیز شــیمیایی 
یکنواخت و بدون ناخالصی از اهمیت 
بسزایی برخوردار است ،به طوری که 
جهــت آمادگــی ریخته گــری 
تختال هــای مذکــور مذاکــرات 
متعددی با شــرکت ها و واحدهای 
نورد و لوله سازی به عنوان مشتری 
و همکار انجام پذیرفت و نقشــه راه 
جهت تولید تدوین گردید. با توجه 
به شرایط تدوین شده، کارشناسان 
و متخصصان ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرایط الزم برای 
ریخته گری گریدهــای مخصوص 
محیط تــرش و شــیرین را تدوین 
کردند که به طــور مختصر می توان 
به دما و سرعت مناسب ریخته گری، 
نرخ خنــک کاری تختال ، چگونگی 
ســکوئنس ماشــین ریخته گری، 
شــرایط خنک کاری تختــال در 
واحد آماده سازی تختال و چگونگی 
 انجــام آزمایش ها بــر روی تختال 

اشاره نمود.
سنایی نژاد سرپرست دفتر فنی 
ریخته گری مداوم ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مداوم  نیــز  گفت: از 
مشــکات اولیه که در ریخته گری 
تختال های محیط ترش وجود دارد 
 Dynamic  تکنولوژی استفاده از
Soft Reduction  اســت کــه 
جهت رفع جدایش شــیمیایی در 
مرکز تختــال مورداســتفاده قرار 
   DSR می گیرد. جهت اســتفاده از
،کارشناسان ناحیه با تحقیقات زیاد 
با اســتفاده از دانش فنی و تجربیات 
موجود، اقدام به راه اندازی سیستم 
DSR  بر  روی ماشین 5 ریخته گری 
کردند و توانستند ریخته گری گرید 

گاز ترش را با کیفیت انجام دهند .
 وی فرایند تست ماکرواچ جهت 

کنترل میزان جدایش شــیمیایی 
ناخالص هاو عیــوب داخلی تختال  
را از دیگــر موارد مطــرح در تولید 
گریدهای گاز ترش دانست  و گفت: 
در پروژه مذکور فرایندهای تست در 
آزمایشگاه مورداستفاده قرار گرفت 
که بیانگــر نقش مهم  آزمایشــگاه 
فوالدســازی در تولید این محصول 

است. 
در مورد فوالدهای محیط ترش 
نیــز  الزم بــود مســتندات فرایند 
تولید، کنتــرل کیفیــت و مقادیر 
آزمایشگاهی به مشــتری تحویل 
شــود که همــکاری کارکنان دفتر 
فنی تولید، آزمایشگاه فوالدسازی، 
کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید  
و گواهــی کیفیت در ایــن زمینه 

ستودنی است.
سرپرست دفتر فنی ریخته گری 
مــداوم ناحیــه فوالدســازی و 
ریـختـــــه گری مـــــداوم بــه 
بعضـــی از استــــانــــداردهای 
مورداســتفاده در تولیــد ایــن 
محصول نیز اشــاره و تصریح کرد: 
اســتانداردهای مورداســتفاده در 
تولید گریدهای مذکور اســتاندارد  
5L PSL2 API  جهت گرید گاز 
ترش MS API X60 و گریدهای 
  API GR-D  X42  گاز شــیرین
X70  X60  X52    اســت. در 
تولیــد محصــوالت در محیط گاز 
ترش و شــیرین، ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مــداوم موفــق به 
گذراندن کلیه تســت های HIC  و 
SCC  شــده اند کــه مــورد تأیید 

مصرف کننده ها است.

در سال 99 در فوالد مبارکه محقق شد:

ركوردشكنی تولید تختال های گرید API محیط های نفت و گاز 
 با تولید 275 هزار تن 
تختال های محیط گاز 

ترش در سال 99، رشد 53 
درصدی نسبت به سال 98 
به ثبت رسید. این در حالی 

است که در تولید تختال 
محیط گاز شیرین نیز با 

تولید 303 هزار تن در سال 
99، رشد 139 درصدی 

نسبت به سال 98 محقق 
شد و از خروج مقادیر زیادی 

ارز از کشور جلوگیری به 
عمل آمد


