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قدردانی نماینده شهرستان بروجن 
از اقدامات شركت ورق خودرو 

نماینــدۀ مــردم 
شــریف شهرســتان 
بروجــن در مجلــس 
شورای اســامی در 
دیدار با مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری از دغدغه مندی و اقدامات مؤثر این شرکت 
در زمینۀ تعهد به مسئولیت های اجتماعی، به ویژه 

در شرایط فعلی، قدردانی کرد.
حجت االسام والمسلمین امیرقلی جعفری 
در ادامه به شرایط اشــتغال جوانان در شهرستان 
بروجن اشــاره و تأکید کرد: با وجود ظرفیت های 
موجود در این شهرســتان و به طورکلی در استان 
چهارمحــال و بختیاری، وجــود معضل بیکاری 
جفا بر مردم اســت. وی از ایجاد نوعی ســازوکار 
عملی در خصوص رفع محرومیت زدایی و بهبود 
شرایط فعلی در شهرســتان خبر داد و گفت: در 
تاشــیم زمینه را برای توزیع عادالنۀ منابع مهیا 
سازیم و امیدواریم با بهره گیری از مدیران مجرب 
و کارآمد بتوانیم در مسیر رشد و ترقی استان گام 
برداریــم. در جریان این دیــدار، مدیرعامل ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری نیز ضمن استقبال از 
طرح های پیشنهادی نمایندۀ شهرستان بروجن، 
توسعۀ پایدار را رمز شکوفایی استان چهارمحال و 

بختیاری و شهرستان بروجن عنوان کرد. 
وحید میرزایی، ضمن اشاره به شرایط موجود 
و برنامه های آتی شــرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، به نقش و رسالت این شرکت در زمینۀ 
خودکفایی صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و 
افزود: با تاش و همت کارکنان این شرکت، به روند 
روبه رشد خودکفایی کشــور و بی نیازی از واردات 
ورق گالوانیزۀ ویژۀ استفاده در صنعت خودروسازی 
سرعت بخشــیده ایم. وی در ادامه بر لزوم توسعۀ 
همکاری های منطقه در حوزه های صنعت تأکید 
کرد و خواهان توجه و نگاه ویژۀ مسئولین به مباحثی 
از قبیل رفع ضرورت های منطقه و تاش در جهت 
جذب ســرمایه گذاری مؤثر و همچنین توســعۀ 
اشتغال از طریق حمایت از کسب وکارهای کوچک 
شد. مدیرعامل شــرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای 
تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود تاش خواهد 
کرد تا بیش ازپیش زمینه های اشتغال زایی جوانان 

را فراهم آورد.
    

 افزایش 5 درصدی عرضه 
 ورق قلع اندود فوالد مباركه 

در 10ماهه امسال
جمیر  تا محمــد 
ریاحی گفــت: به نظر 
می رســد اســتفاده 
شرکتهای تولیدکننده 
روغن نباتی و ســایر 
تولیدکنندگان مواد غذایی از بســته بندی های 
دیگر دلیلی به غیر از عرضه ورق قلع اندود دارد، زیرا 
عرضه این محصول نسبت به سال قبل رو به افزایش 
بوده و حتی بخشی از تولیدات ورق قلع اندود در انبار 

شرکت های تولیدکننده دپو گردیده است.
مدیر فــروش داخلــی فوالدمبارکه در مورد 
عرضه ورق قلع اندود به بازار گفت: شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در ده ماهه سال جاری ۸۸ هزار 
و۳۸۰ تن ورق قلع اندود به بــازار عرضه نموده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ) ۸۳ هزار 

و ۷۷۰ تن( ، پنج درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: از نظر قیمت نیــز همواره قیمت 
ورق قلع انــدود داخلی کمتــر از قیمت های 
جهانی این محصول بوده اســت و فوالدمبارکه 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان قوطی های 
بســته بندی مواد غذایی از جمله حلب روغن و 
قوطی کنســرو و رب گوجه فرنگی، محصوالت 
قلع اندود را همواره با اعتبار اســنادی مدت دار 

عرضه نموده است.
مدیر فروش داخلی مجتمع فوالدمبارکه با 
بیان این مطالب گفت: در دو عرضه اخیر فوالد 
مبارکه، تنــاژ معامله شــده ورق قلع اندود در 
بورس کاال کمتر از تناژ عرضه بوده اســت، به 
طوری که در تاریــخ ۹۹.۱۰.۲۲ فوالد مبارکه 
۳ هزار و ۵۰۰ تن ورق قلــع اندود عرضه نمود 
که هزار و ۹۵۰ تن از آن معامله شد و در تاریخ 
۹۹.۱۱.۰۶ نیز ۴ هزار و ۵۰۰ تن ورق قلع اندود 
عرضه که ۴ هزار و ۱۵۰ تن خریداری گردید. 
بنابراین به نظر می رسد استفاده شرکت های 
تولیدکننده روغن نباتی و سایر تولیدکنندگان 
مواد غذایی از بسته بندی های دیگر دلیلی به 
غیر از عرضه ورق قلع اندود دارد، زیرا عرضه این 
محصول نسبت به سال قبل رو به افزایش بوده 
و حتی بخشی از تولیدات ورق قلع اندود در انبار 

شرکت های تولیدکننده دپو گردیده است .

اخبار فوالد

جرثقیل ســقفی ۵۰ تنی ســالن جدید 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با اتکا به توان 
متخصصان داخلی و بــدون حضور هرگونه 
مشاور یا کارشناس خارجی، پس از پشت سر 
گذاشتن موفقیت آمیز مراحل ساخت، حمل، 

نصب و تست، مورد بهره برداری قرار گرفت.
کارشــناس اجرای پروژه هــای جنبی و 
پشتیبانی با اعام این خبر افزود: با توجه به 
افزایش ظرفیت تولید در واحد ریخته گری و 
توسعۀ سالن انبار تختال، پروژۀ جرثقیل ۵۰ 
تنی جهت نصب در سالن جدید انبار تختال 

در دستور کار قرار گرفت.
احسان شیروانیان چابک سازی و افزایش 
ســرعت جابه جایی تختال ها و در عین حال 
افزایش ایمنی را از اهداف کلیدی این پروژه 
برشــمرد و افزود: در طراحی و ساخت این 
جرثقیل از به روزترین تکنولوژی های جهان 

استفاده شده است.
به گفتۀ این کارشــناس فــوالد مبارکه، 

جرثقیل مذکور امکان حمل تختال با دمای 
۷۰۰ درجۀ سانتی گراد را داراست. این قبیل 
جرثقیل ها به طراحی های پیچیده و تخصصی 
در قســمت های مختلف، مانند ایجاد سپر 
حرارتی و ایزوالسیون نیازمندند تا بتوانند از 
تجهیزات حساس و تابلو برق های نصب شده 
روی جرثقیــل در محدودۀ دمــای زیر ۳۰ 

درجه و کاما ایزوله محافظت کنند.
 )regenerative( وی قابلیت بازساخت
را کــه باعث صرفه جویــی در مصرف انرژی 
می شــود، از ویژگی های دیگر این جرثقیل 
دانست و در توضیح این قابلیت گفت: هنگام 
پایین آوردن اجسام و یا ترمز کردن و اِعمال 
گشــتاور منفی به محور موتــور، انرژی ای 
تولید می شــود که باید به نحوی از سیستم 
خارج گردد تا اضافه ولتاژ رخ ندهد. معموال 
این انــرژی از طریــق قــرار دادن مقاومت 
و تبدیل شــدن بــه انرژی گرمایــی تخلیه 
می شود. این مقاومت ها به دلیل ارزان بودن 

و سادگی نصب به شکل گســترده ای مورد 
استفاده قرار می گیرد، ولی در این جرثقیل 
از این مقاومت ها استفاده نشده و تکنولوژی 
به کاررفته در آن به گونه ای است که این انرژی 
به جای تخلیه و هدررفت، مجددا در چرخۀ 
مصرف جرثقیل قرار می گیــرد و همین امر 
باعــث صرفه جویی قابل توجــه در مصرف 

انرژی می گردد.
شیروانیان با بیان اینکه کاِس کاری این 
جرثقیل A۸/M۸ اســت گفت: فاصلۀ بین 
ریل های حرکت طولی ۳۵.۵ متر و ســرعت 
حرکت طولی جرثقیــل ۱۲۰ متر در دقیقه 
است. ضمن اینکه سرعت باالبری قاب اصلی 
آن ۱.۷ تا ۱۷ متر بر دقیقه و سرعت باالبری 

قاب کمکی ۱.۲ تا ۱۲ متر بر دقیقه است.
کارشــناس اجرای پروژه هــای جنبی و 
پشــتیبانی فوالد مبارکه در همین خصوص 
از همکاری شــرکت جرثقیل پوالد به عنوان 
پیمانــکار پــروژه، مدیریت هــای اجرای 

پروژه های جنبی و پشــتیبانی، بازرســی 
فنی، اتوماســیون و ابزار دقیق، فوالدسازی 
و ریخته گری مــداوم و واحدهای تعمیرات 
جرثقیل های ســقفی ناحیــۀ ریخته گری 

مداوم، حفاظت فیزیکی، حمل ونقل، ایمنی 
فنی، شــرکت فنی مهندســی فوالد و سایر 
پیمانــکاران و واحدهای مربوطه تشــکر و 

قدردانی کرد.

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛

ساخت و بهره برداری از جرثقیل سقفی 50 تن در سالن جدید ریخته گری مداوم

خبر
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مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 
گری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه 
اهمیت بومی سازی پودر قالب ریخته 
گری در شــرکت فــوالد مبارکه را 

تشریح کرد.
غامرضا سلیمی با تشریح اهمیت 
بومی سازی پودر قالب ریخته گری در 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: 
مزایای فراوان ریخته گری پیوسته در 
تولید فوالد سبب شده است که امروزه 
بیش از ۹۰ درصد از فوالد تولیدی در 
جهان از این روش تولید شود، اما تولید 
یک محصول خــوب در این روش در 
کنار جنبه های کیفــی و اقتصادی 
نیازمند ایجاد تمهیدات دیگر است که 
یکی از این تمهیدات پودر قالب است 
که با ترک کردن قالب و پوسته فوالدی 
و کاهش انتقال حرارت و روغن کاری 
پوســته فوالدی درحالــت انجماد و 
همچنین ایجاد یــک الیه محافظ بر 
سطح مذاب و جذب ناخالصی های آن 
نه تنها باعث عملی شدن ریخته گری 
پیوسته می شود، بلکه با جلوگیری از 
ایجاد ترک های مختلف و ناصافی در 
سطح باعث افزایش کیفیت محصول 

می شود.
وی افزود: امروزه بــا افزایش نیاز 
مشتریان به محصوالت فوالدی بسیار 
تمیز و قابل ماشین کاری تا ضخامت 
های بسیار کم از یک طرف و از طرف 
دیگر نیاز تولیدکننــدگان به تولید 
پیوســته یک محصول بدون عیوب 
ســطحی و زیرســطحی در راستای  
کاهش هزینه ها؛ این مســئله باعث 
شده که پودر قالب از اهمیت بسزایی 

برخوردار باشد.
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 

گری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه 
تصریح کرد: امروزه پودر قالب ریخته 
گری که بــه اختصار »پــودر قالب« 
هم نامیده می شود براساس فرمولی 
که شیشه تولید می شــود و با درنظر 
گرفتن پارامترهایی چون دمای ذوب 
و نحوه تغییرات ویسکوزیته بر حسب 
دما طراحی شده و انواع آنها بر اساس 
نوع فوالد و شرایط ریخته گری مورد 

استفاده قرار می گیرد و
ترکیب شــیمیایی فوالد، سرعت 
ریخته گری، ســرعت ســرد شدن و 
بســیاری از پارامترهای دیگر نقش 
مهمــی در تعیین »پــودر قالب« به 
منظور افزایــش کیفیت محصوالت 

نهایی ریخته گری بازی می کند.
نقش مهم »پودر قالب« در تولید 

یک محصول خوب
وی اضافه کــرد: در یک مجتمع 
تولید فــوالد بــه روش ریخته گری 
مداوم، »پودر قالــب« به دلیل نقش 
مهمی کــه در تولید یــک محصول 
خوب برعهــده دارد از جایــگاه ویژه 
ای برخــوردار اســت. ایــن وظایف 
عبارتنــد از محافظت ســطح مذاب 
از اکسیداســیون، ایجــاد یک الیه 
محافظ حرارتی در سطح مذاب برای 
جلوگیری از انجماد ســطح فوالد و  
جذب ناخالصی های مضر موجود در 
مذاب مانند اکسید آلومینویم، اکسید 
تیتانیوم در سرباره، روغنکاری پوسته 
فوالدی تشییع شده در سطح مشترک 
پوســته فوالدی و قالب ایجاد انتقال 
حرارت یکسان در ســطح مشترک 
پوسته فوالدی و قالب که برای تامین 
هرچه بیشــتر این وظایف پودر قالب 
می بایست در یک محدوده حرارتی 

مناسب ذوب شــده و یک فاز مناسب 
هم وزن و یک دســت ایجاد کند؛ در 
غیر این صورت به یک توده ای از مواد 
در ســطح توده مذاب فــوالد تبدیل 

خواهد شد.
ســلیمی بیــان داشــت: مذاب 
تشییع شده از پودر قالب می بایست 
از ویســکوزیته مناسب جهت اهداف 
روغــن کاری برخوردار باشــد، این 
ویسکوزیته همچنین بر میزان نفوذ 
پودر قالب بین سطح مشترک پوسته 
فوالد و قالب تاثیرگذار اســت. مذاب 
تشکیل شده از پودر قالب می بایست 
از توانایی ترک کردن یکنواخت مذاب 
فوالد را داشته باشــد، زمانی که پودر 
مذاب به عنوان عامــل روغن کاری 
کننده به سطح مشترک پوسته فوالد 
و قالــب نفوذ می کند، نمی بایســت 
تمایلی به تشکیل حلقه های سرباره 
در محل تماس با دیواره قالب داشته 
باشــد و همچنین مذاب پودر قالب 
نباید هیچ تمایلی به کریستالیزاسیون 
مجدد در طی انجماد داشــته باشد؛ 
چرا که این امر خطر پارگی شمش را 
در تولید محصول در اثر چسبیدن به 

قالب افزایش می دهد.
وی افزود: عملکرد نامناسب پودر 
در هر کدام از موارد ذیل شده می تواند 
باعث ایجاد عیوبی در محصول نهایی 
و یا پارگی خط و توقف تولید می شود. 
در واقع پودر قالــب به عنوان ماده ای 
سرامیکی با خواص عایق کاری نسبتا 
خوب امکان انجماد آهسته و یکنواخت 
مذاب را فراهم می کند و به این ترتیب 
از ایجاد عیوبی همچون ترک سطحی 

و زیرسطحی جلوگیری می کند.
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 

گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به اینکه در این میان عواملی 
همچون ویســکوزیته مذاب پودر و 
نحوه جریان یابــی آن در فضای بین 
پوســته فوالدی و دیواره قالب دمای 
کریستالیزاسیون و چگونگی انتقال 
حرارت نقش بسیار مهمی درتشکیل 
یا عدم تشکیل عیوب محصول بازی 
می کند، گفــت: عایق کاری حرارتی 
مناســب و کنترل ضخامت فوالدی 
مناسب می تواند از تشکیل ترک های 
طولی اجتناب کند و ترک های طولی 
بیشــتر در فوالدهای کربن متوسط 
حاوی فازهــای مختلفــی از جمله 
فازهای آستنیتی و سمتنتیتی خود 

را نشان می دهد.
وی افزود: نقــش »پودر قالب« در 
کاهش ایــن عیب از طریــق کنترل 
انتقال حرارت بسیار مهم است. از دیگر 
عیوب رایج در محصــوالت فوالدی 
عیب اثر اســیاتو اســت. این عیب 
فرو رفتگی های افقی هســتند که در 
فواصل منظم در امتداد سطح  پوسته 
فوالدی رخ می دهد. دلیل تشکیل اثر 
اسیاتو نوســان های قالب است که 
باعث نوسان های قالب است که باعث 
حرکت پوسته فوالدی به باال و پایین 
و شکل گیری شکاف در سطح پوسته 

می شود.
سلیمی گفت: با عایق کاری مناسب 
به کمک »پودر قالب« می توان عمق 
این شــکاف ها را پر کرد و یا حتی به 
نحوی از تشکیل آنها جلوگیری کرد. 
ازطرف دیگر ســرد شــدن و انجماد 
غیریکنواخت پوســته فوالدی باعث 
تشــکیل فرورفتگی های طولی در 
پوسته خواهد شد که انتقال حرارت 

یکنواخت ناشــی از عملکرد مناسب 
پودر می تواند از بــروز آن جلوگیری 

کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از عیوب 
رایج در ریخته گری پیوسته چسبیدن 
پوســته فوالدی در نقاطی به دیواره 
قالب اســت در وقوع این عیب رابطه 
مســتقیمی با عملکرد پــودر قالب 
دارد، به گونه ای کــه افزایش میزان 
انتقال حرارت و کاهش دمای سطح 
پوسته فوالدی باعث کاهش این عیب 
می شــود. عاوه بر این روان سازی و 
روغن کاری مناسب پودر قالب نقش 
 اساسی برای جلوگیری از چسبندگی 

ایفا می کند.
مهمترین دلیل استفاده از پودر 
در فرایند ریخته گری پیوسته 

روغن کاری آن است
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 
گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه با 
اشــاره به یکی دیگر از وظایف »پودر 
قالب« که روغن کاری ســطح است، 
گفــت: درواقــع از مهمترین دالیل 
استفاده از پودر در فرایند ریخته گری 
پیوسته روغن کاری آن است و برای 
رسیدن به شرایط مناسب روغن کاری 
باید ویسکوزیته را به نحوی طراحی 
کرد که مذاب پودر همواره در مسیر 
انجماد در جریان باشــد؛ در صورتی 
که ویسکوزیته باال باشد طبیعی است 
که مذاب پودر جریان یابی خوبی بین 
دیواره قالب و پوسته فوالدی نخواهد 
داشت و در نتیجه عیوب متعددی به 
وجود خواهد آورد. در نتیجه طراحی 
ویسکوزیته پودر قالب نیز از اهمیت 
بسزایی در جلوگیری از تشکیل عیوب 
در ریخته گری پیوسته دارد و باید با 
توجه به شرایط کاری و تجهیزاتی از 

مقدار بهینه ای برخوردار باشد.
بــر  ه  و عــا  : د و فــز ا ی  و
تمامــی پارامترهــای ذکــر شــده 
کریستالیزاسیون و شیشه ای شدن 
الیه مذاب »پودر قالب« هم در فضای 
بین پوسته و دیواره قالب نیز به دلیل 
تاثیر بر میزان انتقال حرارت و پارامتر 
های روغن کاری و در نتیجه تشکیل 
عیوب بســیار مهــم در ریخته گری 
پیوسته برخوردار اســت. عامل مهم 
در کنترل کریستالیزاســیون »پودر 
قالب« واسیزیته پودر است، به گونه 
ای که با افزایش این نســبت میزان 
کریستالیزاسیون افزایش می یابد و 
در نتیجه عامل موثری جهت کنترل 

کریستالیزاسیون پودر خواهد بود.
وی افزود: در شرکت فوالد مبارکه 
در حال حاضر ۷ میلیون تن تختال در 
گریدهای مختلف فوق کم کربن، کم 
کربن، کربن متوسط و کربن باال تولید 

می شــود که بیش از ۴ هزار تن پودر 
قالب در گریدهــای مختلف مصرف 

می شود.
سلیمی به این مهم که در سالهای 
گذشته »پودر قالب« از شرکت های 
خارجی تامین می شــد، اشاره کرد و 
گفت: با توجه به اینکه کنترل و کیفیت 
پودر، در دسترس بودن تامین کننده 
و عدم نگرانی دربحــث تامین »پودر 
قالب« مهم است؛ پروژه ای در زمینه 
بومی سازی گریدهای مختلف پودر 
قالب با توجه به تنوع گریدهای فوالدی 
تولیــدی درمجتمع فــوالد مبارکه 
تعریف و با همکاری دو شرکت دانش 

بنیان پروژه مذکور اغاز شد.

بومی سازی پودر قالب 
ریخته گری توسط دو شرکت 

دانش بنیان
وی افزود: با اســتفاده از دانش و 
تجربیات متخصصــان فوالد مبارکه 
این دو شــرکت دانــش بنیان موفق 
به تولیــد پودر قالب شــدند که پس 
از طی کــردن آزمایشــات مختلف 
پــودر تولیــدی و اخــذ تاییدهای 
الزم از نظــر خــواص فیزیکــی و 
شــیمیایی پودرهای بومی ســازی 
شــده جایگزین پودرهای خارجی 
در مجتمــع فــوالد شــد و در حال 
 حاضر بیــش از ۸۰ درصد از مصرف 
»پودر قالــب« در فــوالد مبارکه از 
پودرهای قالب بومی سازی شده است 
که با توجه به کیفیت باالی پودرهای 
قالبی تولیــد در داخــل، در آینده 
پودرهای داخلی بــه طور صددرصد 
جایگزین پودرهای خارجی می شود.

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 
گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان 
داشــت: با توجه به اینکه گریدهای 
مختلف فــوالدی در شــرکت فوالد 
مبارکه گسترش می یابد و این واحد 
صنعتی به ســمت تولید گریدهای 
خاص برای مصارف خــاص از جمله 
گریدهــای مورد نیــاز صنایع نفت و 
گاز خودرو مــی رود؛ نیاز بــه تولید 
پودرهــای قالب مخصــوص جهت 
تولید گریدهای فوالد ویژه اســت که 
شرکت های دانش بنیان این توانایی 
را خواهند داشت که بتوانند گریدهای 

مخصوص را تولید کنند.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت مطرح کرد:

اهمیت بومی سازی »پودرقالب« برای فوالد مبارکه


