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رکورد کاهش میزان مصرف الکترود 
گرافیتی به میــزان 1.77 کیلوگرم بر 
تن مذاب در کوره های قوس الکتریکی 

شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.
بهنام ادیبــی، کارشــناس تولید 
کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو بــا خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: در کارخانه های فوالدسازی 
با کوره قوس الکتریکی، کنترل مصارف 
و به ویژه کنترل مصرف الکترود که یکی 
از مواد مصرفی استراتژیک و گران قیمت 
محســوب می شــود از اولویت باالیی 
برخوردار است. در شرکت فوالد مبارکه 
نیز حساسیت بسیار زیادی در خصوص 
مصرف الکتــرود وجــود دارد و همواره 

تالش می شود از پتانسیل های تجهیزات 
و کارکنان برای کاهش مصرف الکترود به 

بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.
کارشــناس تولید کوره های قوس 
الکتریکی یادآور شــد: مصارف الکترود 
را می توان به دو نوع پیوسته و ناپیوسته 
تقسیم بندی کرد؛ در مصارف پیوسته، 
اکسیداســیون ســطحی الکترودها و 
تصعید نوک الکترودها در زمان برقراری 
قوس الکتریکــی رخ می دهد و مصارف 
ناپیوسته نیز به مصارف ناشی از شکست 

الکترود اطالق می گردد.
ادیبی تصریح کرد: در فروردین ماه 
1401 هم زمان با همت و اراده مدیریت و 
کارکنان واحد کوره های قوس الکتریکی 

برای دســت یابی به رکوردهای تولید 
روزانه و ماهیانه، به کاهش مصرف الکترود 
توجه خاصی شــد. به همین منظور با 
پایش مداوم شــرایط و اجرای اقدامات 
اصالحی متناســب، مجموع مصارف 
پیوسته و ناپیوســته الکترود به رکورد 
1.77 کیلوگرم بر تن مذاب در کوره های 
قوس الکتریکی کاهش پیدا کرد. این در 
حالی است که متوسط مصرف در سال 
1400 با مجموع مصارف الکترود برابر 
با 2.01 کیلوگرم بر تــن مذاب محقق 

شده بود.
 کارشــناس تولید کوره های قوس 
الکتریکی در پایان از کلیه همکاران تولید 
و تعمیرات و دفاتر فنی تولید و تعمیرات 

که در کســب این رکورد نقش آفرینی 
کردند تشــکر و قدردانی کــرد و ابراز 
امیدواری نمود با حفظ همین شرایط، 
زمینه  ایجاد ارزش افزوده بیشــتر برای 
مجموعه بزرگ فوالد مبارکه رقم بخورد.

سید میثم هاشمی، تکنسین فرایند 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز در 
این خصوص افزود: بدون تردید کنترل 
و کاهش مصرف الکترود شاخصی برای 
عملکرد مناسب کوره قوس الکتریکی 
اســت، زیرا کاهش مصرف الکترود در 
کوره های قوس مستلزم حفظ شرایط 
آماده به کاری تجهیزات و آموزش صحیح 
به اپراتورهای خط تولید جهت رعایت 
شــرایط اســتاندارد مربوط به حمل، 

مونتاژ و بهره برداری از این ماده مصرفی 
ارزشمند است.

وی خاطرنشــان کــرد: در همین 
خصوص، دفتر فنــی کوره های قوس 
با اجرای پروژه بزرگ پایش هوشــمند 
الکتــرود از مرحله ورود به شــرکت تا 
مصرف در کوره های قــوس و با کنترل 
و گزارش گیری روزانــه از روند مصارف 
الکترود و ارائه بازخــورد به تیم تولید و 
تعمیرات و برگزاری جلسات منظم، در 
دست یابی به این موفقیت کم نظیر سهیم 

بوده است.
ذوالفقاری، کارشــناس تعمیرات 
بــرق و ابزار دقیــق کوره هــای قوس 
الکتریکی در خصوص یکی از مهم ترین 
و چالش برانگیزتریــن پارامترهــای 
تأثیرگذار بر مصرف الکترود یادآور شد: 
تنظیمات سیســتم الکترود رگولیشن 
)Electrode Regulation( یکی 
از این چالش هاست. این تنظیمات باید به 
صورتی باشد که هم زمان با افزایش توان 
الکتریکی کوره برای دست یابی به تولید 
حداکثری، کاهش مصرف الکترود تأثیر 

منفی بر مصرف نسوز نداشته باشد.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف، 
پارامترهــای برقی و مکانیکی شــامل 
جریان، ولتاژ، ضریب قدرت و سیســتم 
هیدرولیــک به صــورت روزانه پایش 
می شــود و در صورت لزوم برای حفظ 
آماده به کاری این سیســتم ها اقدامات 
اصالحی الزم برنامه ریزی و اجرا می گردد. 
در این خصوص، با وجود دانش، تجربه و 
همدلی موجود در میان کارکنان تولید 
و تعمیرات واحد کوره های قوس و دفاتر 

فنی ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم، موفق شدیم با حفظ شرایط تولید 

ایمن، به هدف فوق دست پیدا کنیم.
سرحدی، کارشناس فرایند نگهداری 
و تعمیرات فوالدســازی و ریخته گری 
مــداوم نیــز در خصوص ایــن رکورد 
تصریح کــرد: از ابتــدای فروردین ماه 
مطابق برنامه ریزی صــور  گرفته برای 
دست یابی به رکورد تولید، رعایت کامل 
استانداردهای کمی و کیفی تعمیرات 
پیشگیرانه و کنترل مصارف در دستور 
کار قرار گرفت؛ به همین دلیل در واحد 
دفتر فنی تعمیرات تالش شــد ضمن 
برگزاری منظم جلســات روزانه برای 
آنالیز توقفــات و با پایــش فعالیت ها و 
استاندارهای تعمیراتی و ارزیابی مداوم 
کار و زمان، راهکارهای مناســب برای 
حفظ آماده به کاری تجهیــزات به تیم 

تعمیرات ارائه گردد.
وی اضافه کرد: بر همین اســاس در 
خصوص کنترل مصــرف الکترود الزم 
بود آماده به کاری تجهیزات سیســتم 
 ،HRR الکترود رگولیشن شامل پل های
وضعیت حرکتی بازوهــای نگه دارنده 
الکترودها و خنک کننده های الکترود 
به طور مســتمر پایش و ارزیابی گردد و 
برای اجرای اســتانداردهای تعمیراتی 
مرتبط برنامه الزم صورت گیرد تا بتوان 
سیستم را در حالت بهینه نگهداری کرد 
و مصرف الکترود را کاهش داد که به لطف 
خدا و با همت همکاران تولید و تعمیرات 
در فروردین ماه شــاهد دســت یابی به 
رکــورد بی نظیــری در کاهش مصرف 

الکترود بودیم.

با اجرای پروژه بزرگ  پایش هوشمند الکترود و آماده به کاری تجهیزات محقق شد:

دست یابی به كمترین میزان مصرف الكترود گرافیتی در شركت فوالد مباركه
تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی 

صورت گرفت؛
بومی سازی و بهره برداری 
 موفقیت آمیز از جبران ساز 

توان راكتیو فوالد مباركه

بومی ســازی قطعــات، تعمیــر، آزمایش و 
بهره برداری موفقیت آمیز از جبران ساز توان راکتیو 
)SVCB( فــوالد مبارکه با تکیه بــر دانش فنی 

متخصصین داخلی انجام شد.
ســید امیر طباطبائیان مدیر ناحیــه انرژی و 
سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: SVC تجهیزی بســیار مهم در 
حفظ کیفیت، توان و کاهــش هزینه های انرژی 
الکتریکی در شرکت های تولیدکننده فوالد است. 
با این تجهیز و جبران توان راکتیو مصرفی کوره های 
قوس الکتریکی با جلوگیری از افت ولتاژ و آزادسازی 
ظرفیت خطوط انتقال و ترانســفورماتورها، توان 
مصرفی کوره های قوس الکتریکی و در نتیجه تولید 

)حدود 10 درصد یا بیشتر(  افزایش می یابد.
وی افزود: این تجهیز بــا افزایش ضریب توان و 
جبران توان راکتیو، از اعمال جریمه های سنگین 
در قبوض برق شــرکت فوالد مبارکه جلوگیری 
می کند. در حقیقت SVC بــا جبران عدم تعادل 
و تقارن تــوان مصرفی و حــذف هارمونیک های 
جریان تولیدی کوره های قــوس الکتریکی، تأثیر 
بســیاری بر پارامترهــای کیفیت تــوان دارد که 
این عامل خود باعــث کاهش نــرخ خرابی دیگر 
تجهیزات مانند ادوات الکترونیک قدرت، اینورترها، 
تجهیزات حســاس و موتورها و کابل ها می شود.
طباطبائیان خاطرنشان کرد: با کاهش نوسانات ولتاژ 
و پایدارســازی آن، از تغییرات پی درپی تپ در تپ 
چنجرها جلوگیری می شود که در نتیجه طول عمر 
مفید تپ چنجرهای ترانسفورماتورها که تجهیزات 

حساس و گران قیمتی هستندافزایش می یابد.
 راه اندازی موفقیت آمیز 

SCV طی 2 سال فعالیت مداوم
احسان مهدوی منش رئیس توزیع برق شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد مبارکه 
اظهار کرد: در بهمن ماه 1395 با وقوع فالت شدید بر 
روی شبکه برق فوالد مبارکه، برج های تایریستوری 
SVC-B دچار آســیب دیدگی شدیدی شد که 
متأسفانه شرکت سازنده یعنی زیمنس آلمان نیز به 
علت اعمال تحریم های ظالمانه از تأمین تجهیزات و 

تعمیر این SVC خودداری کرد.
وی افزود: با توجه به تصمیــم مدیریت فوالد 
مبارکه و با توجه به قیمت بســیار زیاد پیشنهادی 
توسط سایر شرکت های خارجی، تأمین قطعات، 
رفع عیب و راه اندازی این پلنت به متخصصین داخلی 
شرکت سپرده شد.رئیس توزیع برق شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: با تالش و همت متخصصین 
واحد توزیع برق و با کمک دفاتر فنی تعمیرات و تولید 
ناحیه انرژی و ســیاالت، واحد خرید و بومی سازی 
و با بهره گیــری از توان شــرکت های دانش بنیان 
داخلی تجهیزات آسیب دیده مهندسی معکوس و 
بومی سازی گردید و  نقشه های مربوطه بازطراحی و 
شبیه سازی و نهایتا فرایند دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات 

برنامه ریزی و اجرایی شد.
وی اذعان داشت: علی رغم تکنولوژی پیشرفته 
این تجهیز، کلیه مراحل آزمایش، پیش راه اندازی و 
راه اندازی با صرفه جویی بیش از 170 هزار یورو، با 
موفقیت انجام گرفت و پس از 2 سال فعالیت مداوم، 
در تاریخ 17 فروردین SVC ،1401 63 کیلوولت 

B با موفقیت راه اندازی شد.
 بومی سازی 37 قطعه یدکی
 با تکیه بر دانش متخصصان

امینی، تکنسین قطعات یدکی واحد توزیع برق 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: قطعات یدکی جبران سازهای استاتیک 
واحد توزیع برق شامل 67 قطعه است که در طول 
سه سال پس از شناســایی توانمندی سازندگان 
داخلی، 37 قطعه یدکی توسط متخصصان توانمند 
کشــور عزیزمان بومی سازی و ســاخته شد. این 
قطعات پس از مونتاژ بر روی تجهیز SVC B واحد 
توزیع برق در فروردین ماه ســال 1401 با تالش 
همکاران واحد توزیع برق در مدار شبکه سراسری 

برق کشور قرار گرفت.
وی افزود: ازجمله مهم ترین مزایای این تجهیز 
باید به مواردی همچون بهبود ضریب توان، فیلتر 
کردن هارمونیک های نامطلوب، تنظیم ولتاژ باس 
مصرفی کوره ها در مقدار مبنا و کاهش فلیکرهای 

ولتاژ شبکه ناحیه فوالدسازی اشاره کرد.

اخبار فوالد

خبر

مدیر انــرژی و ســیاالت مجتمــع فوالد 
ســبا گفت: در ســال »تولید؛ دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین«، یــک پــروژه تحقیقاتی 
موفق بــا عنوان »فرموالســیون و ســاخت 
نانوکوپولیمرهای جــاذب روغن« با همکاری 
کارشناسان فرایند واحد سیاالت مجتمع فوالد 
سبا و شرکت های دانش بنیان شهرک علمی 
و تحقیقاتــی اصفهان نهایی گردیــد و پروژه 
بهینه سازی فرموالسیون ماده ضدجلبک ویژه 

پساب های صنعتی نیز اجرا شد.
داریــوش دریابار، مدیر انرژی و ســیاالت 
مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: پیرو تأکید حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره پیوند علم و صنعت و همچنین نام گذاری 
سال جدید به عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین«، یک پروژه تحقیقاتی 
موفق بــا عنوان »فرموالســیون و 
ساخت نانوکوپولیمرهای 
جاذب روغن« با همکاری 
کارشناســان فراینــد 
واحد سیاالت مجتمع 
فوالد سبا و شرکت های 
دانش بنیــان شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهان نهایی گردید 
و پروژه بهینه ســازی 

فرموالســیون مــاده 
ه  یــژ و جلبــک  ضد
پســاب های صنعتی 

نیز اجرا شد.

مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد سبا افزود: 
وجود فولینگ های هیدروکربنی درسیستم های 
پیش تصفیــه و تصفیه تکمیلی زمینــه را برای 
خوردگی بیولوژیک مهیا می کنــد که توقفات 
گسترده و خسارت سنگین تجهیزاتی و فرایندی 

را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان واحد تصفیه و 
توزیع سیاالت فوالد سبا با بهره گیری از دانش فنی 
روز، همواره به دنبال اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید برای رفع مشکالت و موانع تولید آب صنعتی 
باکیفیت هســتند. ازاین رو با توجــه به اهمیت 
موضوع، پس از انجام آزمایش های متعدد در زمینه 
محصول نانوکوپلیمر جاذب روغن تولیدشــده 
توسط یکی از شــرکت های دانش بنیان واقع در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این محصول 
به عنوان راهکاری مؤثر جهت حذف روغن از آب و 

پساب انتخاب شد.
دریابار تصریح کــرد: در فاز اولیه، تحقیقات 
جامــع در مــورد بهینه ســازی و 
فرموالســیون این محصــول در 
آزمایشگاه تصفیه خانه پساب انجام 
گرفت و پس از حدود 6 ماه تحقیق 
مداوم محصول بهینه سازی شد. 
در پایلوت واقعی و در کانال های 
ورودی پساب و مخازن API مورد 
آزمایش قرار گرفــت و نتایج آن 
تحلیل شد. با تغییرات لحاظ شده 
روی ساختمان پلیمرهای نیتیرل 
اکریــالت و ایجــاد فازنانو الیاف 
PAN و PAS در الیه هــای 
خارجــی بوم ها، 

مقدار جذب روغن های موجود در پساب تا 100 
برابر وزن پلیمر افزایش یافت.وی تأکید کرد: یکی 
از شــاخصه های این محصول ارزشمند، هزینه 
نسبتا مناســب و مقرون به صرفه بودن تأمین و 
بدون وابستگی به واردات مونومرهای خارجی 
خاص است. با جایگزینی بوم های جاذب روغن 
در واحد تصفیه پساب صنعتی فوالد سبا، استفاده 
از تجهیزات مکانیکی ازجمله پل های لجن روب 
کامال محدود شده و با توجه به خرابی های این 
تجهیزات، امکان حذف هر نوع ماده هیدروکربنی 
اعم از روغن و گریس و مشتقات آن به خوبی ایجاد 

شده است.
اعتصامی رئیس تصفیه و توزیع سیاالت فوالد 
سبا گفت: نگهداری آب در یک بستر دریاچه ای 
باعث افزایش زمان ماند آب، ایجاد پدیده الیه بندی 
و مغذی شدن آب در مخزن می شود. این پدیده ها 
باعث می شود کیفیت آب خروجی مخزن کمتر از 
آب ورودی باشد و در حقیقت باعث تغییر کیفیت 
آب مخزن شود. یکی از مشکالت ماند آب در دریاچه 
صنعت فوالد که در فصل گرم پیش می آید پدیده 
ظهور جلبک سبز آبی یا همان سیانوباکتری ها و 

شکوفایی بلوم )Bloom( است.
وی افزود: جلبک های سبز آبی با بیش از سه 
میلیون ســال قدمت از قدیمی ترین موجودات 
کره زمین بوده هستند و در آب های شور و شیرین 
مختلف باعث ایجــاد بلوم می شــوند. این گروه 
از موجودات جزو پروکاریوت ها بــوده و در انواع 
اکوسیستم ها بســته به تغییر ترکیبات محیط 
می توانند به سرعت رشد یابند و شکوفایی جلبکی 

را ایجاد کنند.

رئیس تصفیه و توزیع سیاالت سبا خاطرنشان 
کرد: تغییرات شدید دما، چگالی و امالح محلول 
در عمق الگون ها، کم شــدن غلظت اکسیژن 
محلول، طعم و بوی نامطبــوع آب و تغییرات 
فصلی از پیامدهای ایجــاد الیه هایی از جلبک 

در آب است.
وی گفت: از آنجاکه سیستم آب صنایع فوالد 
به صورت برگشــتی اســت و آب مورد تصفیه و 
بازیافت قرار می گیرد، یکی از مهم ترین مشکالتی 
که حضور سیانوباکتری ها در صنعت فوالد ایجاد 
می کنند گرفتگی شدید فیلترهای تصفیه  است 
که منجر به تعویض روزانه این فیلترها می شود. 
از طرف دیگر متصاعد شدن مواد فراری که توسط 
سیانوباکتری ها تولید می شود، می تواند بر سالمت 

کارکنان اثرات نامطلوب داشته باشد.
رئیس تصفیه و توزیع سیاالت سبا ادامه داد: 
روش های مختلف شیمیایی و بیولوژیکی در جهت 
پیشــگیری و حذف این جلبک ها وجود دارد که 
باعث از بین بردن یا لخته سازی سیانوباکتری ها 

و در نتیجه رسوب آن ها می شود.
وی متذکر شــد: در یک پــروژه تحقیقاتی با 
همکاری کارشناسان واحد تصفیه و توزیع سیاالت 
مجتمع فوالد سبا و دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی 
مشکل جلبک )سیانوباکتری ها( تا حدود زیادی از 
پساب فوالد سبا برطرف شد. این طرح در تابستان 
سال 1399 از سوی واحد ســیاالت فوالد سبا با 
دانشگاه مطرح شــد. یک تیم تحقیقاتی شکل 
گرفت و آزمایش های متعددی در دانشگاه انجام 
شد که در آزمایشگاه فوالد ســبا نهایی و فرموله 

گردید. پس از آن یــک پایلوت 200 مترمکعبی 
ایجاد و نتایج اضافه شدن ماده ضدجلبک در این 
پایلوت بررسی شــد که کامال رضایت بخش بود.
شریفی کارشناس فرایند سیاالت سبا نیز گفت: 
در سال گذشته پروژه ای برای بهینه سازی مجدد 
ماده ضدجلبک تعریف شــد و این بار با همکاری 
شرکت های دانش بنیان شــهرک تحقیقاتی و 
با اســتفاده از توان فنی و علمی باالتر این تیم، از 
فرموالسیون جدید در سنتز algaecide بدون 
وجود ترکیبات سولفات استفاده شد و نمک های 
آمین مرتبه معیــن برای بهبــود عملکرد ماده 
ضدجلبک استفاده و پس از ساخت ترکیب اصلی 
مجددا در مقیاس آزمایشگاهی و سپس صنعتی 
تست شد که نتایج از این ماده ضدجلبک سنتزی 

بسیار منحصربه فرد بود.
وی افزود: این ماده باعث حذف جلبک ها بعد از 
یک ساعت و رسوب بعد از یک شب در پایلوت 200 
مترمکعبی و کاهش کدورت آب تا Ntu 4 شد. این 
اقدام کاهش هزینه های تصفیه آب در کالریفایر 
را هم در پــی دارد. در نتیجه این بهینه ســازی و 
فرموالسیون جدید، مشــکل انسداد فیلترهای 
میکرونی و به خصوص ممبران های سیستم اسمز 
معکوس تحت تأثیر حضور جلبک ها برطرف شد 
که این دســتاورد خود باعث کاهش هزینه های 

قابل توجهی در واحد سیاالت فوالد سبا می شود.
شریفی خاطرنشــان کرد: در این پروژه مواد 
و ترکیبات مختلفی بررسی شــد و طی چند ماه 
مطالعات مســتمری در آزمایشگاه واحد تصفیه 
و توزیع سیاالت سبا و شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان صورت گرفت. در نهایت یک ماده ترکیبی 
پیشنهاد شد که مشکالت زیست محیطی ندارد 
و بر سیســتم های پیش تصفیه نیز تأثیر منفی 

نخواهد داشت.

تشریح پروژه های دانش بنیان و تحقیقاتی مجتمع فوالد سبا در سال ۱۴۰۰


