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 شكستن ركورد تولید روزانه 
آهن اسفنجی در فوالد مباركه

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: 
ثبت رکورد جدید تولید 25 هــزار و 125 تن آهن 
اسفنجی در ناحیه آهن ســازی یکی از برنامه های 
فوالد مبارکه در راســتای دستیابی به هدف تولید 

7.2میلیون تن تختال در سال 1400 است.
عباس اکبری محمدی اظهــار کرد: در بخش 
آهن سازی فوالد مبارکه دو واحد احیا مسقتیم یک 
و دو )شهید خرازی( وجود دارد. در تاریخ دوازدهم 
فروردین ماه سال جاری هم واحد شماره دو موفق 
به ثبت رکورد جدید 9 هزار و 50 تن  شده و هم در 
مجموع، تولید دو واحد با 25 هزار و 125 تن در روز 
رکورد 24 هزار و 782 تن تولید روزانه این واحد که 
در 22 فروردین 99 به ثبت رسیده بود، شکسته شد.

وی با بیان اینکه آهن اسفنجی اصلی ترین ماده 
اولیه فوالدسازی است، گفت: عمده آهن اسفنجی 
مورد نیاز فوالد مبارکــه در داخلی این مجموعه و 
در واحدهای احیا مستقیم یک و دو تولید می شود 
و بخشی از آن نیز به دلیل کمبود ظرفیت تولید، از 

خارج از مجموعه خریداری می گردد.
وی افزود: آهن اسفنجی تولید شده در مجموعه 
فوالد مبارکه به دلیل متالیزاسیون )درصد فلزی 
بودن آهن اسفنجی( و مقدار ریزانه کیفیت باالیی 
دارد. بدیهی است هرچه میزان تولید باالیی در این 
بخش داشته باشیم، تولید بیشتر و باکیفیت تری در 

بخش تختال خواهیم داشت.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به برنامه تولید 7.2 میلیون تختال در سال 1400، 
اظهار کرد: یکی از برنامه ها برای دســتیابی به این 
هدف، دستیابی به حداکثر تولید داخلی باکیفیت 
در واحدهای پایین دســتی به ویژه گندله سازی و 
احیا مستقیم است. تمام تمهیدایات دیده شده از 
نظر تعمیرات و تامین مواد اولیه و زیرساخت های 
الزم به همراه انگیزه باالی پرسنل فوالد مبارکه برای 

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آماده است.
    

هوشمندسازی سیستم ها در واحد 
احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا

در راستای هوشمندسازی سیستمها در حوزه 
تحول دیجیتال در فوالد مبارکه، فاز نخست انتقال 
داده ها از شــبکه داخلی اتوماسیون احیا مستقیم 
مجتمع فوالد سبا به سیســتم EIS با همکاری 
تیم فنی احیا مستقیم و شرکت ایریسا با موفقیت 

انجام شد.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا با بیان اینکه 
پروژه هوشمندســازی در دو فاز تعریف شده است 
ادامه داد: در فاز اول دیتاهــای الزم از طریق نصب 
سرور  و  لینک شدن آن به سوییچ اصلی اتوماسیون 
این اجــازه را به کاربران تعریف شــده می دهد که 
اطالعات محدودی شــامل کنتورهــای تولید و 
مصرف و دیتاهای اصلی فرایند در اختیار ایشــان 
قرار گیرد. در این فاز اطالعــات کنتورهای اصلی 
تولید و مصرف در سیستم EIS بدون دخالت اپراتور 
ثبت می شوند. همچنین قسمتی از این اطالعات به 
پروژه هوشمندسازی فوالدسازی مجتمع فوالد سبا 
متصل شده و باعث مدیریت مصرف مواد اولیه و آهن 

اسفنجی آن واحد بر اساس کیفیت آن ها می شود.
رجبی گفت: در فاز دوم تمامی اطالعات فرایندی 
و تجهیزاتــی که روی سیســتم های HMI احیا 
مستقیم مجتمع فوالد سباســت از طریق شبکه 
داخلی در اختیار کارشناسان و کاربران آن ها قرار 

خواهد گرفت.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا یکی از فواید 
مهم اجرای فاز دوم را نظارت لحظه ای بر تجهیزات 
و ترند کردن اطالعــات مربوط به آن ها توســط 
کارشناسان آن تجهیز و کارشناسان فرایندی خارج 

از اتاق کنترل برشمرد.
  وی از حمایت های مدیریت مجتمع فوالد سبا 
و تالش همکاران، پیمانکاران، شــرکای تجاری و 
ذی نفعان که در این اجرای این پروژه یاری رساندند، 

تشکر و قدردانی کرد.
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اخبار فوالد

فوالد مبارکه در راستای لبیک به 
منویات مقام معظم رهبری و پاسخ 
به تقاضای داخلی و خارجی، موفق 
شــد در 75 روز پایانی سال 1۳99، 
تنها 14 رکورد در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم به ثبت رساند و 
از این حیث رکورد تــازه ای را ثبت 

کند.
کاربرد گسترده فوالد در صنایع 
مختلف و افزایــش جمعیت باعث 
شــده تا تقاضا برای ایــن محصول 
کلیــدی هر ســاله افزایــش یابد. 
بنابراین الزم است تولیدکنندگان 
نیز گام به گام در راستای تامین این 
حجم تقاضا بکوشــند. این مسئله 
در شــرایط سیاســی-اقتصادی 
ایران کــه از تحریم های بین المللی 
گسترده رنج می برد، اهمیت ویژه ای 
دارد. عالوه بر آن بــا توجه به حجم 
واردات محصوالت فوالدی و خروج 
ارز از کشــور، تقویت فوالدســازان 
داخلی قدرتمند بــه ویژه حمایت 
از طرح های توســعه ای  شــرکت 

فوالد مبارکه نقــش قابل توجهی 
 در جلوگیری از خروج ارز از کشــور 

خواهد داشت.
این شرکت با بررســی تقاضای 
داخلــی و خارجی در حــوزه فوالد 
کوشیده تا علی رغم همه تحریم ها 
و دشــواری های تولید در کشــور، 
فرآیند توسعه ای پیوســته خود را 
به پیــش برد و نقــش پررنگی را در 
بخش های مختلــف از جمله تولید 
فوالد خــام )تختــال( و در نهایت 

ورق های فوالدی ایفا کند.
کسب رکوردها؛ پاسخی به 
نیازهای داخلی و صادرات

در حقیقت فوالد مبارکه با تهیه 
برنامه های تولیدی مختلف و کسب 
رکوردهای متعدد در تالش است تا 
عالوه بر قدرت نمایی در عرصه تولید 
فوالد کشــور، ضمن پاسخ کامل به 
نیازهای داخلی بخشــی از تقاضای 
بین المللی را نیــز تامین کند. ثبت 
14 رکورد مختلــف در کمتر از 75 
روز پایانی ســال 1۳99 تنها توسط 

ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه، مهر تائیدی بر 
قدرت این شــرکت در عرصه تولید 

خام است.
در همین راستا عباس محمدی، 
مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکــه، در گفت وگو بــا خبرنگار 
فوالد درباره جزئیــات رکوردهای 
پی در پــی این بخش اظهــار کرد: 
فوالد مبارکه در ســال گذشته و به 
ترتیب در تاریخ ۳0 بهمن ماه رکورد 
1۳5 ذوب روزانه، 17 اســفندماه 
رکورد 1۳8 ذوب و 18 اســفندماه 
)کمتر از 24 ساعت نسبت به رکورد 
پیشــین( نیز رکورد 140 ذوب در 
واحد فوالدســازی به ثبت رساند. 
همچنین در مجمــوع رکورد تولید 
ماهیانه تختال در اســفندماه سال 
گذشته از 600 هزار تن عبور کرده 
و بــه 660 هزار تن رســید که خود 

رکورد جدیدی محسوب می شود.
وی افزود: عــالوه بــر این، 18 

اســفندماه 99 بیش از ۳1 هزار تن 
متریال شامل آهن اسفنجی، آهک، 
دولومیــت و... بــه کوره های قوس 
الکترویکی وارد شــده کــه رکورد 
دیگــری در ایــن ناحیه به شــمار 

می رود.
مدیــر تولیــد فــوالد ناحیــه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکــه ادامه داد: 
همچنین رکــورد کمترین مصرف 
انرژی برای یکــی از کوره ها )512 
کیلووات ســاعت بر تن مذاب ( در 
این تاریخ هم به ثبت رسیده است. 
این مقــدار به طور متوســط 546 
کیلووات ســاعت بر تن مذاب برای 
ســایر کوره ها بود. عالوه بر این در 
24 اســفندماه 99 نیز رکورد حمل 
۳120 تن هــات بریکــت )نوعی 
متریال ورودی بــه کوره های قوس 
الکتریکی و مشابه با آهن اسفنجی( 

طی 24 ساعت به ثبت رسید.
محمدی ادامــه داد: همچنین 
رکورد انتقال 1586 تن آهک در 18 

اسفندماه، انتقال 991 تن دولومیت 
در 20 اســفندماه ســال گذشته و 
رکورد حمل 70 سبد 50 تنی قراضه 
نیز در 16 بهمن ماه نیز محقق شده 

است.
وی اظهار کرد: فارغ از رکوردهای 
فوق، در 19 دی ماه سال قبل موفق 
به ثبت رکورد 22 ذوب با یک کوره 
)شــماره یک( شــدیم. برای درک 
بهتر ایــن رکورد باید خاطرنشــان 
کرد متوســط هر کــوره تقریبا 15 
ذوب است. بسیاری از فوالدسازان 
خارجی هزینه هــای هنگفتی برای 
افزایش ظرفیت کوره ها به 21 ذوب 
در روز انجام می دهند در حالی که ما 
به راحتی و با برنامه ریزی دقیق از 21 

ذوب در روز نیز فراتر رفتیم.
فوالد مبارکه برخی فوالدسازان 
جهانی را به چالش کشیده است

همچنیــن مدیر تولیــد فوالد 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
مجموعه فوالد مبارکه، مجموعه ای 
پویا با کارکنان با انگیزه و همچنین 
توانایی و همت باال اســت که تحت 
یک سیســتم مدیریتی هشــیار، 
توانمند و خبره توانســته خود را در 
سطح بزرگترین فوالدسازان جهان 
نشان دهد و حتی شــاخص های و 
پارامترهای تولید فوالد آن بعضی از 
فوالدسازان را به چالش بکشاند. این 
تنها در صورتی رخ می دهد که یک 

مجموعه توانمند باشد.
محمدی بــا بیــان اینکه بخش 
فوالدسازی شــرکت فوالد مبارکه 
بر اســاس تولید ماهیانه 600 هزار 
تن اسلب طراحی شده است، گفت: 
این در حالی است که در اسفندماه 
سال 99 از ظرفیت اسمی تولید 600 
هزار تن در ماه پیشی گرفته و به 660 

هزار تن رسیده دست یافتیم.
بهبود نقاط گلوگاهی؛ راز افزایش 

تعداد ذوب در فوالد مبارکه
مدیــر تولیــد فــوالد ناحیــه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه درباره نحوه 
دستیابی این شرکت به رکوردهای 

پیاپی تصریح کرد: با پیشــنهاداتی 
کــه از طریق مجموعــه عملیاتی و 
پشتیبانی ســازمان دریافت شد، با 
بهبود نقاط گلوگاهی ســعی شد تا 
زمان خواب تجهیــز )زمان بین دو 
ذوب؛ )power off time کاهش 
یابد. با این روش موفق شدیم تعداد 
ذوب در روز کوره ها را افزایش دهیم.
ثبت رکورد تولید 7 میلیون تن 

فوالد خام در سال
قاسم خوشــدل پور، مدیر واحد 
ریخته گری مداوم و تولید اســلب 
فوالد مبارکه، نیز درباره رکوردهای 
این بخش در سال گذشــته اظهار 
کــرد: بــا برنامه ریزی هــای انجام 
شده شــرکت فوالد مبارکه با ثبت 
رکورد تولید 660 هزار تن تختال در 
اسفندماه به رکورد تولید 7 میلیون 
تن تختال در سال 99 دست یافت که 
رکورد قابل توجهی برای این شرکت 

به شمار می رود.
تولید تختال 250 و 300 
میلی متر در فوالد مبارکه

وی افــزود: از نیمــه دوم دی 
ماه ســال 99 تــا پایان این ســال، 
رکوردهای متعددی به ثبت رسیده 
است که فارغ از ســه رکورد 1۳5، 
1۳8 و 140 ذوب، می توان به تولید 
تختال 250 )در ماشین شماره 2( 
در 18 دی مــاه و تولید تختال ۳00 

در 28 دی ماه اشاره کرد.
مدیر واحــد ریخته گری مداوم 
و تولید اســلب فوالد مبارکه درباره 
اهمیت تولیــد تختال های ضخیم 
گفت: اهمیت مسئله در تولید ورق 
های خاص با گریدهای API است. 
شاید نتوان این تختال ها را در فوالد 
مبارکه نورد کرد اما شــرکت های 
فوالدی دیگری هستند که می توانند 
این نوع تختال ها را نیز نورد کرده و 
به ورق های مورد استفاده در صنایع 
نفــت و گاز و بــه طــور کل صنیع 
دریایی تبدیل کنند. این تختال ها 
خوراک نوردهایی در ســطح کشور 
بوده و باعث رونق اقتصادی ســایر 
فوالدسازهای کشــور و همچنین 

مانع خروج ارز از ایران می شود.

با ثبت ۱۴ رکورد تاریخی در 75 روز؛

ركورد »ركوردها« در فوالد مباركه شكسته شد

خبر

قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه 
با بیان اینکه عزم جدی بــرای اجرای ابرپروژه نورد گرم2 
وجود دارد، گفت: امیدواریم در نوروز 140۳ شــاهد ارائه 

گزارشی از بهره برداری این ابرپروژه باشیم.
مختار بخشــیان قائم مقام مجری طــرح نورد گرم2 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: محصــوالت فوالدی 
ازنظر شــکلی شــامل دو نوع محصوالت بلند )میلگرد، 
تیرآهــن و نبشــی( و محصــوالت تخــت )ورق هــای 
فوالدی( هســتند. شــرکت فوالد مبارکه تولیدکننده 
محصوالت تخت یعنــی انواع ورق های فوالدی اســت 
که شــامل ورق های گرم، روغنی و پوشــش دار اســت. 
ضخامت ورق هــای تولیــدی ایــن شــرکت از 1.6 تا 
 16میلی متــر بوده کــه در آینده تــا 25.4 میلی متر نیز 

افزایش می یابد.
 مشتریان فوالد مبارکه 

صنایع و کارخانه های تولیدی هستند
وی افزود: معموال مشتریان مستقیم محصوالت بلند 
مردم هستند درحالی که مشــتریان محصوالت تخت را 
صنایع و کارخانه های تولیدی تشــکیل می دهند؛ یعنی 
خودروســازان، تولیدکنندگان لوازم خانگــی، پروفیل 
ســازان، صنایع نفــت و گاز، صنایــع ســاختمانی و ... 

مصرف کننده این محصوالت تخت هستند.
قائم مقــام مجری طرح نــورد گرم 2 شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: در سال 1۳70 که شرکت فوالد مبارکه به 
بهره برداری رسید، شرکتی بسیار مدرن و به روز به شمار 

می آمد که قادر به تولید انواع ورق های روز دنیا بود.
بخشــیان ادامــه داد: از آن زمــان تاکنــون به مرور 
مصرف کنندگان عمدتا به ســمت مصــرف فوالدهای 
ســبک تر اما مســتحکم تر و عریض تــر روی آورده اند. 
برای عنــوان مثــال وزن خودروها در مصــرف انرژی، 

آالیندگــی زیســت محیطی و بهــای تمام شــده آن 
بســیار مؤثر اســت. بنابرایــن وجود ورق های ســبک، 
 عرض و مســتحکم از اهمیــت باالیی در ایــن صنعت

 برخوردار است.
تنوع در کیفیت ورق های فوالدی دنیا

وی خاطرنشان کرد: سه دهه قبل در دنیا 8 نوع کیفیت 
فوالدی در خودرو استفاده می شد درحالی که اکنون این 
تعداد به بیش از ۳0 نوع افزایش یافته است در صنایع دیگر 

هم به همین شکل است.
 تدبیر فوالد مبارکه با طرح 

شهید خرازی
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: طرح شهید خرازی طرحی بود که در دهه 80 
به منظور افزایش ظرفیت و پر کردن این شــکاف تعریف 
شد. این طرح سه بخش داشته است که بر اساس آن باید 
در بخش اول ظرفیت آهن سازی کامل می شد؛ در بخش 
دوم باید ظرفیت فوالدســازی و تولید شــمش فوالدی 
کامل می شد و در بخش ســوم بخش نورد کامل می شد 
 که ما بتوانیم شــمش را به ورق های موردنظــر و به روز 

تبدیل کنیم.
 سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی 
در دو بخش اول طرح شهید خرازی

بخشیان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در دو بخش 
اول بیش از یک میلیارد یورو یعنی معادل ۳0 هزار میلیارد 
تومان هزینه کرده و آن ها را به بهره برداری رسانده است. 
از اویل دهه 90 نیز بخش نورد گرم 2 عمال کلید خورده و 
دو بار تا مرحله امضای قرارداد پیش رفته ایم؛ حتی یک بار 
قرارداد نیز به امضا رسید اما اجرای آن به دلیل تحریم ها 
متوقف شد. اخیرا پروژه با یک طرف چینی منعقدشده که 

امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

نورد گرم 2؛ بی نیازی از واردات و جلوگیری از 
خروج سالیانه 900 میلیون یورو

وی درباره تأثیرات اقتصادی این پروژه نیز اظهار کرد: 
اجرای این پروژه کشور را در تولید این نوع فوالد توانمند 
می کند و تقریبا نیازهای کشور را در این حوزه به صورت 
کامل برطرف می کند. اکنون ســاالنه دو میلیون تن ورق 
فوالدی به کشور وارد می شود که با اجرای این پروژه نه تنها 
جلوی این حجم از واردات گرفته می شــود بلکه توانایی 
صادرات نیز به وجــود می آید. درواقع عــالوه بر اینکه از 
خروج ســاالنه 900 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
می شود بلکه با صادرات محصوالت این بخش، بخشی از 

ارز موردنیاز کشور نیز تأمین می شود.
 اشتغال مستقیم هزار نفر و ۱0 هزار 

اشتغال غیرمستقیم
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه 
گفت: عالوه بر این از زمانی که عملیات اجرایی این پروژه 
آغاز شــود، حدود یک هزار نفر به صورت مســتقیم و 10 
هزار نفر به صورت غیرمســتقیم در اجرای آن مشارکت 
خواهند داشــت. همچنین پس از بهره برداری نیز حدود 
یک هزار نفر به صورت مســتقیم و 10 هزار نفر به صورت 

 غیرمستقیم به واسطه این ابرپروژه مشــغول به فعالیت 
خواهند شد.

اثرات زیست محیطی ابرپروژه  نورد گرم 2
بخشــیان با بیان اینکه نورد گرم جزو بخش های تمیز 
فوالدسازی محسوب می شود و آالیندگی آن صفر است، 
اظهار کرد: از این نظر نورد گرم 2 جزو پروژه های ســبز به 
شــمار می رود و نگرانی بابت آالیندگی زیست محیطی 

وجود ندارد.
تأمین مالی پروژه بدون نیاز  به منابع خارجی

وی خاطرنشــان کرد: فاکتورهــای الزم برای اجرای 
پروژه نورد گرم 2 اکنون فراهم اســت. اولین فاکتور عزم 
جدی مدیرعامــل فوالد مبارکه اســت. منابع مالی الزم 
برای اجرای این پروژه بدون نیاز به منابع خارجی اکنون 

فراهم است. 
همه فعاالن بازار صنعت فــوالد ازجمله وزارت صمت 
اکنون لزوم تأســیس این پروژه را صحه گذاری می کنند. 
به عالوه فضای فنی کشــور فراهم بوده و عــزم پیمانکار 
خارجی نیز فراهم اســت. به امید خدا امیدواریم در نوروز 
140۳ در برنامه ای مشابه شاهد گزارشی از بهره برداری 

این پروژه باشیم.

قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 فوالد مبارکه عنوان کرد؛

عزم جدی برای اجرای اَبرپروژه نورد گرم ۲
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