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افزایش عمر كاری سگمنت های 
ماشین های ریخته گری مداوم 

به یک میلیون تن تختال
رئیس تعمیــرگاه ریخته گری مداوم شــرکت 
فوالد مبارکه از افزایش عمر کاری ســگمنت های 
ماشین های ریخته گری مداوم به یک میلیون تن 
تختال با صرفه جویی بیش از 5 میلیارد تومان خبر 
داد. بیران وند گفت: در تمام فوالدســازهای دنیا، 
عمر کاری یک میلیون تن تختال به عنوان هدف و 
معیار )بنچ مارک( برای سگمنت های ماشین های 
ریخته گری در نظر گرفته می شــود و رســیدن به 
این میزان تولید به ازای هر سگمنت، نشان دهنده 
کیفیت مطلوب سیســتم نگهداری و تعمیرات در 
ماشین های ریخته گری و تأمین قطعات استاندارد 
و بی عیب است. ازاین رو کسب عمر یک میلیون تن 
تختال برای هر سگمنت، به عنوان شاخصی مهم در 
سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های 

ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد. 

وی افزود: سگمنت های ماشین های ریخته گری 
مداوم مجموعه ای از دو ردیف غلتک هستند که یک 
ردیف در زیر تختال و ردیف دیگر روی تختال قرار 
می گیرد و عالوه بر حفظ کیفیت سطحی تختال، 
وظیفه حرکت دادن شمش به سمت انتهای ماشین 
ریخته گری را بر عهده دارنــد. بیران وند ادامه داد: با 
توجه به اینکه تختال در حین حرکت در ماشــین 
ریخته گری، نیروهای استاتیکی و داینامیکی بسیار 
سنگینی به تجهیزات و سازه ماشین وارد می کند، 
الزم است سگمنت های ماشین ریخته گری مجهز به 
سیستم های مختلفی ازجمله هیدرولیک، روانکاری 
برخط و خنک کاری هم زمان نیز باشد. تجمع این 
سیستم ها در کنار تعداد زیادی غلتک در داخل یک 
تجهیز به اسم »سگمنت« سبب افزایش حساسیت 
و حیاتی شدن این تجهیز می شود.رئیس تعمیرگاه 
ریخته گری مداوم خاطرنشــان کــرد: در مجموع 
گاهی تا حدود 1000 قطعه ریز و درشت بر روی یک 
ســگمنت نصب می گردد و چنانچه هرکدام از این 
قطعات آسیب ببیند، به نحوی که سگمنت نتواند 
عملکرد مورد انتظار را داشــته باشد، باید ماشین 
ریخته گری را متوقف کرد و اقدام به تعویض سگمنت 
نمود. تعویض هر ســگمنت عالوه بر متوقف کردن 
خط تولید، هزینه های تعویــض قطعاتی ازجمله 
غلتک و ســیلندر هیدرولیک را نیز به دنبال دارد. 
متوســط هزینه هر تعویض سگمنت حدود یک تا 
1.5میلیارد تومان است که هزینه ای قابل مالحظه 
از منظر مالی است. در همین زمینه، کامران مرادی 
رئیس تعمیرات ماشــین های ریخته گری مداوم 
1 تا 4 گفت: با توجه به هزینه تعویض هر سگمنت، 
همواره تالش می شود که با حفظ و ارتقای کیفیت 
محصول، تعداد تعویض ســگمنت ها در ماه و سال 
کاهش داده شود. بدیهی است برای کاهش تعداد 
تعویض ها، باید با اصالح و بهینه ســازی قطعات و 
تعمیرات و ارتقای نگهداری و پشتیبانی سگمنت در 
حین بهره برداری، عمر سگمنت ها را افزایش داد.وی 
گفت: در همین راستا تعمیرگاه ریخته گری مداوم هر 
سال با همکاری دفتر فنی تعمیرات ریخته گری، تیم 
تعمیرات پیشگیری و تعمیرات جنبی ریخته گری 
و تعمیرگاه مرکــزی، اقدام به اجــرای پروژه های 
متنوعی جهت افزایش عمر ســگمنت ها و کاهش 
تعداد تعویض ها می نماید. مجتبی افشاری رئیس 
تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم 
نیز در این زمینه گفت: از ابتدای سال 1398 تاکنون 
پروژه های مختلفی جهت بهبود تعمیرات غلتک ها، 
سیلندرهای هیدرولیک و قطعات و اتصاالت آب و 
هیدرولیک سگمنت ها انجام شده که نه تنها منجر 
به کاهش تعداد تعویض ها گردیده، بلکه سبب شده 
در چندین مورد، رکورد عمر کاری ســگمنت ها 
شکســته شــود و حتی از رکوردهای جهانی نیز 
عبور کند و این امر افتخــار و برگ زرین دیگری در 
کارنامه شرکت فوالد مبارکه اســت.وی ادامه داد: 
بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به کاهش 5 
عددی تعویض سگمنت ها نسبت به سال قبل، این 
اقدام حدود 5.5 میلیارد تومان کاهش هزینه های 
تعمیراتی را در برداشته و عالوه بر آن به همین نسبت، 
مدت زمان توقفات اضطراری و توقفات برنامه ریزی 
ماشــین های ریخته گری کاهش پیدا کرده است. 
کاهش توقفات ماشین های ریخته گری به معنای 
افزایش آماده به کاری ماشین های ریخته گری است.
افشاری افزود: موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در 
سال 1399 ماحصل تالش ها و برنامه ریزها مختلفی 
بوده و رکوردهای عمر سگمنت ها نیز نقش بسزایی 

در کسب این موفقیت داشته است.
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اخبار فوالد

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه 
در خصــوص اجرایی شــدن پروژه 
استراتژیک گوره به جاسک با تاکید 
بر ضرورت اعتماد بــه توان داخلی 
گفت: طرف هــای خارجی به دلیل 
تحریم ها، تحویــل ورق های مورد 
نیاز شرکت نفت برای اجرای پروژه 
انتقــال نفــت از گوره به جاســک 
خودداری کردند اما شــرکت فوالد 
مبارکه اسلب مخصوص انتقال گاز 
ترش را از سال 98 تولید و هم اکنون 
نیز با افتخــار می تواند صادرکننده 
این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر 
بودن تحریم ها که نتیجه خودکفایی 
و استقالل کشور است را نشان دهد.

عظیمیان مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه افزود: وقتی برای اولین 
بار همکارانمان از شرکت نفت برای 
تأمین اســلب مخصوص انتقال گاز 
ترش به ما مراجعه کردنــد، ایده و 
طرح مســئله اولیه و به بیان دیگر 

مسئله موجود را مطرح کردند.
وی خاطرنشــان کرد: پس از آن 
جلساتی در سطوح مختلف تشکیل 
شده و بعد از ایجاد یک اراده جمعی 
و قطعی برای تولید تختال مورد نیاز 
این پــروژه در فــوالد مبارکه برای 
اولین بار و در یک همکاری گروهی 
و دســت جمعی میان کارشناسان 
فوالد مبارکه و وزارت نفت، اســلب 
گاز ترش در ســال 98 در شــرکت 

فوالد مبارکه تولید شد.
بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفت در 
آیین بهره برداری از خط لوله و پایانه 
نفتــی انتقال نفت گوره-جاســک 
اظهار کرد: عملیــات صادرات نفت 
خام از ســواحل مکــران در دریای 
عمان آغاز می شود. ایجاد این پایانه 
صادراتی نفت خام در منطقه مکران 
در ســال های اولیه دهــه ۶0 و اوج 
جنگ تحمیلی مطرح شد. بر همین 
اساس خط لوله ای به نام محرم راه 
اندازی شــد که با پایان جنگ رها 
گردید و بخشــی از این خط به قطر 
5۶ اینچ و طــول ۲۲0 کیلومتر در 
استان بوشهر به انتقال آب به مناطق 

ساحلی اختصاص یافت.
وی ادامه داد: در جریان سفر سال 
99 رئیس جمهور به استان هرمزگان 
با ایشــان اجرای این طــرح جنبه 
حدی گرفت و پس از بررســی های 
کارشناسی شده موضوع و توجیهات 
اقتصادی، فنی و زیســت محیطی، 
این طرح بــا اعتبــاری نزدیک به 
۲ میلیارد دالر در شــورای اقتصاد 

تصویب و ابالغ شد. 
وی افزود: فرایند ساخت و تامین 
تجهیــزات این پروژه مهــم ملی از 
سال 9۷ آغاز و عملیات لوله گذاری 

این آن در تیرماه سال 99 با دستور 
رئیس جمهور شــروع شد. این خط 
لوله با قطــر 4۲  اینچ )10۶( و طول 
1000 کیلومتر اجرا شــده که نفت 
خام ســنگین و نیمه سنگین ایران 
را  از منطقه گوره در اســتان بوشهر 
به بندر جاسک در استان هرمزگان 
منتقل می کند که امیــدوارم این 
طرح بــه عنــوان مهمترین طرح 
پایه ای، زمینه ساز توسعه اقتصادی 
منطقه مکران باشــد و پس از سالها 
این کار کلید توسعه این مکان را به 

جریان اندازد.
وزیر نفت اضافه کرد: در مســیر 
این خط لوله 5 تلمبه خانه نفت خام، 
10 پست برق و 300 کیلومتر خط 
انتقال نیــرو اختصاصی و همچنین 
دو ایســتگاه توپکرانی وجود دارد 
که برق مورد نیــاز تلمبه خانه های 
مسیر در ظرفیت کامل 100 مگاوات 
است. در انتهای زنجیره نیز یک واحد 
اندازه گیری و یک ایستگاه توپکرانی 
و همچنین تاسیسات بارگیری نفت 
خام بر اساس ســه گوی شناور، سه 
دستگاه میترینگ و ۶ خط لوله زیر 
دریایی جمعا بــه طول 3۶ کیلومتر 

وجود دارد.
وی ادامه داد: در پایانه جاســک 
جمعا ۲0 مخزن با مجموع ظرفیت 
10 میلیون بشکه ذخیره سازی در 
دست اجرا است. االن نفت خام پس 
از طی مســافت نزدیــک به 1000 
کیلومتر بدون هیچ مشکل عملیاتی 
به بندر جاسک رســیده و به دلیل 
آماده نبــودن مخــازن ذخیره به 
طور مســتقیم در حال بارگیری در 

کشتی است.
زنگنــه دربــاره بخش هایــی 
از این طرح کــه در روز جــاری به 
بهره بــرداری می رســد گفت: این 

بخش شــامل 1000 کیلومتر خط 
لوله، ایستگاه تلمبه خانه شماره ۲ ، 
تاسیسات ارسال و دریافت توپک و 
تجهیزات بارگیری نفت در جاسک 
به ظرفیت 300 هزار بشــکه در روز 
است. وی خاطرنشــان کرد: به طور 
کلی می توان گفت این طرح تاکنون 
پیشرفت 8۲ درصدی داشته است و 
حدود یک میلیــارد و ۲00 میلیون 

دالر در آن هزینه شده است.
وزیر نفت با بیان اینه دو شرکت 
تابعه شــرکت ملی نفت ایران یعنی 
شــرکت مهندسی و توســعه نفت 
)متن( و شــرکت نفت و گاز پارس 
به ترتیــب مســئولیت بخش های 
خشکی و دریایی این طرح را بر عهده 
داشــتند، اظهار کرد: برای اجرایی 
شــدن مجموع این طرح قرارداد با 
پیمانــکاران و تامین کننــدگان به 
ارزش یک میلیــارد و 150 میلیون 
دالر امضا شــده کــه تاکنون 9۷0 
میلیون دالر آن پرداخته شده است. 
همچنین قراردادهایی که شــرکت 
نفــت و گاز پارس بــا پیمانکاران و 
تامین کنندگان ایــن پروژه به امضا 
کرده برابر با 300 میلیون دالر است 
که ۲00 میلیــون دالر آن تاکنون 

پرداخته شده است.
وی گفت: اکنون بهره برداری از 
خط و تلمبه خانه ها و همه تجهیزات 
مســیر به شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ســپرده شده است 
که تجربه باالیــی در بهره برداری از 
خطوط لوله نفت و فــرآورده دارد. 
همچنین در حــال حاضر عملیات 
بارگیری و صادرات نفت در جاسک 
نیز توسط شرکت نفت و گاز پارس 
انجام می شود که در ماه های آینده 
به طور کامل به شــرکت پایانه های 

نفتی واگذار خواهد شد.

ظرفیت این پروژه تا پایان ۱۴۰۰ 
به یک میلیون بشکه در روز 

خواهد رسید
زنگنه با بیان اینکه این طرح در 
ابتدای سال 1401 به بهره برداری 
کامل خواهد رســید، تصریح  کرد: 
از امروز تا مهرماه ظرفیت این طرح 
300 هزار بشــکه خواهد بــود. از 
مهر تا آبان به 400 هزار بشــکه، از 
آبان تــا دی ماه با وارد مدار شــدن 
تلمبه خانه ها و یــک مخزن ذخیره 
در جاسک به 500 هزار بشکه، از دی 
ماه به ظرفیت ۷50 هزار بشــکه و از 
ابتدای اسفندماه نیز به یک میلیون 

بشکه ظرفیت خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: بهره برداری 
مرحلــه ای از طرح هــای بــزرگ 
اینچنینی یک امر طبیعی اســت؛ 
همانطور کــه در نیروگاه ها، تصفیه 
خانه ها، خطوط لوله و پاالیشــگاه 

های گاز نیز مرسوم است.
وزیــر نفت اظهار کــرد: در همه 
بخش های این خط لوله و همینطور 
همه تاسیســات مرتبــط، تمامی 
الزامات و استانداردهای ملی و بین 
المللی از جمله اســتاندارد IPS و 

API رعایت شده است.
زنگنه گفت: در ابتدای آغاز این 
پروژه، قراردادهایی برای تامین 400 
هزار تن ورق »نیــز« مقاوم به نفت 
ترش و تامین پمپ های ۶ مگاواتی  
با شــرکت های خارجی منعقد شد 
که به دلیل تحریم ها تامین اقالم ها 

بسیار سخت بود.
دستیابی فوالد مبارکه به استاندارد 
تولید تختال مورد نیاز برای اجرای 

پروژه ملی گوره به جاسک 
وی اضافه کرد: بــه همین دلیل 
یک کار مشــترک یک ســاله بین 
شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت 

فوالد مبارکه و شرکت فوالد اکسین 
تعریف شــد تا بتوانند به استاندارد 
تولید تختال توســط فوالد مبارکه 
و استاندارد تولید ورق توسط فوالد 

اکسین برسند.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: بخش 
اصلی ورق مورد نیــاز این طرح که 
یک ورق مقاوم بــه نفت و گاز ترش 
است برای اولین بار در ایران ساخته 
و تامین شد. همچنین پمپ های ۶ 
مگاواتی نیز به 50 پمپ ۲.5 مگاواتی 
تبدیل  و باز در ایران ساخته شد. در 
نتیجه طرح عظیم خط لوله انتقال 
نفت گوره به جاســک جلــوه ای از 
درهم شکســتن تحریم ها و تکیه بر 

توان داخلی است.
صدور مجوز ساخت پاالیشگاه 

۹۰۰ هزار بشکه ای
زنگنه همچنیــن از صدور مجوز 
ساخت پاالیشگاه 900 هزار بشکه ای 
در این منطقه خبر داد که می تواند 
زمینه ســاز ایجاد صنایــع پایین 
دســتی در این منطقه نیز بشــود. 
همچنیــن ۲0 میلیــون مخزن با 
سرمایه گذاری ۲30 میلیون دالری 
توســط بخش خصوصــی به روش 
بی او.تــی )BOT( در حال احداث 
اســت. به عالوه در نظــر داریم یک 
هنرســتان صنعتی بــرای تربیت 
 نیروهای ماهر در منطقه تاســیس 

کنیم.
وی اضافــه کــرد: همچنین در 
این طرح 1100 هکتار زمین برای 
ساخت یک اســکله عظیم تجاری 
برای ســازمان بنادر و دریانوردی 
تعییــن و به آن تحویل داده شــده 

است.
 کاهش ۲۰ ِسنتی

 هزینه هر بشکه نفت 
وزیر نفت گفــت: در حال حاضر 

یک پایانی صادراتی در اختیار داریم 
که نفت خام را از دریای عمان صادر 
می کند و عــالوه بر افزایش ظرفیت 
صادراتی ایــران، منجر بــه تنوع و 
انعطاف در پایانه های نفتی و کاهش 
ریســک های صادراتی و امنیتی به 
همــراه دارد. همچنیــن این طرح 
مســیر رفت و برگشــت مشتریان 
نفت کشور را به اندازه 1000 مایل 
دریایی کوتاه می کنــد و هزینه هر 
بشکه نفت را از ۶0 سنت به 40 سنت 

کاهش می دهد.
خط انتقال نفت گوره به 

جاسک؛ سریع ترین خط لوله 
ساخته شده در کشور 

زنگنه تصریح کرد: در این طرح 
بیش از ۲50 شرکت بزرگ و کوچک 
داخلی مشارکت و افزون بر 10 هزار 
نفــر در آن کار کردنــد. همچنین 
تملــک اراضی با عــرض نزدیک به 
۲00 متر و طول 1000 کیلومتر نیز 
انجام شد. این خط لوله، ایرانی ترین 
و ســریع ترین خط لوله ای اســت 
که تاکنون در کشــور ساخته شده 
اســت؛ امروز مرحله نخست آن به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم 
از امکانات موجود اســتفاده کنیم 
و ظرفیت صادرات خود را پیوســته 

افزایــش دهیم. این طــرح یکی از 
طرح هایی بــود که به قــول مقام 
معظــم رهبری اســتراتژیک ترین 
طرح این دولت بود و خداروشــکر 
به بهره برداری رسید. ساخت پایانه 
صادراتی جدی نفتی نشان دهنده 

غیرت و توانمندی ایرانیان است.
روحانی، رئیــس جمهور، نیز در 
این جلسه پس از اظهارات وزیر نفت 
گفت: امروز یک روز تاریخی و بزرگ 
برای ملت ایران اســت. هرچه زمان 
بگذرد اهمیت این پروژه بیشتر برای 
مردم روشن می شود. االن برای دنیا 
روشن شــد که جمهوری اسالمی 
ایران یک اقدام بسیار مهم ملی را در 
زمینه صادرات نفت انجام داده است.

وی افزود: شــاید پروژه ای با این 
عظمت برای صادرات نفت آن هم با 
این هدف که ما یک پایانه صادراتی 
جدید در منطقه آن هم در بیرون از 
خلیج فارس و در دریای عمان طرح 
بســیار حائز اهمیتی است که با این 
همه عظمت در مــدت زمان تقریبا 
دو سال و چند ماه یکی از افتخارات 
صنعت ایران زمین است که به ملت 
ایران تبریک می گویم. این مسئله 
نشــان دهنده غیرت، توانمندی و 
دانش ایرانیان اســت. این طرح یک 
طرح تاریخی اســت که بــه عنوان 
بزرگترین طرح وزارت نفت در تاریخ 

ثبت خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: این 
افتتاح یک افتتاح اســتثنایی میان 
تمام پروژه هایی اســت که در این 
دولت افتتاح شده و به بیان دیگر می 
توان گفت کــه مهمترین افتتاح در 
دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین 
پاسخ محکمی در برابر توطئه گران 
و افرادی است آینده ایران را پایدار 

نمی دانند.

روحانــی ادامــه داد: زمانی که 
دشمن خواست در جنگ اقتصادی 
با ایران وارد شــود، عمدتــا در دو 
میدان و زمینه با ایــران وارد جنگ 
شــد که یکی صادرات نفــت و دوم 
حوزه بانک و نقــل و انتقاالت پولی 
بود. البتــه تحریم های بســیاری 
وجود داشت اما این دو زمینه بسیار 
 تاثیرگذار و دشمن روی آن حساب 

کرده بود.
وی افزود: احســاس دشمن این 
بود کــه در این صورت بــرای ایران 
ممکن نیســت ارز مــورد نیاز برای 
تامین نیازهای خــود را تامین کند. 
این در حالی اســت کــه در همین 
مدت 4 ماه اول سال جاری تاکنون 
بیش از 5 میلیارد دالر ارز برای دارو 
و کاالهای اساســی توســط بانک 
مرکزی تامین شــده که این مقدار 
در روزهای آتی بــه ۶ میلیارد دالر 
افزایــش خواهد یافت. اگر کشــور 
ارز نداشته باشــد چگونه می تواند 
کاالهای مورد نیاز خــود را تامین 

کند؟
رئیس جمهــور در پایان از همه 
دســت انــدرکاران پــروژه انتقال 
نفــت خام از گــوره به جاســک به 
 ویــژه شــرکت فــوالد مبارکــه

 قدردانی کرد.

عظیمیان با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی مطرح کرد:

توانمندی فوالد مباركه برای صادرات اسلب گاز ترش
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