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اخبار فوالد

مدیر متالــورژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
کیفیــت محصوالت تولیدشــده را در 
اولویت کاری خود قرار داده و به همین 
دلیل توانســته محصوالت خوبی را به 
کشورهای پیشــرفته دنیا صادر کند 
و البته بنا را بر آن گذاشــته اســت که 
گریدهای خاصی را در آینده صادر نماید.
مولــوی زاده مدیــر متالــورژی و 
روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با رادیوم فوالد در خصوص 
وظایف و عملکــرد امور تحت مدیریت 

خود این چنین گفت:
واحد متالــورژی و روش های تولید 
فوالد مبارکه تمامی امور متالورژیکی و 
روش های تولید مناسب را در این شرکت 
به عهده دارد. واحد »تروپروســس« و 
»کنترل اســتاندارد و مقادیر فنی« دو 
واحد زیرمجموعه اســت. تروپروسس 
درواقــع دفتر فنی بهره بــرداری تلقی 
می شود و فعالیت های متعددی در این 
واحد انجام می شــود کــه در رأس آن 
طراحی و توســعه محصوالت جدید، 
متناســب با نیازهای بازار و ســفارش 

مشتریان است.
وظیفه پذیرش و پیرایش سفارش ها 
نیز بر عهده این واحد است. در این مرحله 
درخواست مشتریان با استانداردهای 
فوالد مبارکه مطابقت داده می شود و ثبت 
ســفارش انجام می گردد. عالوه بر این، 
پیرایش سفارش یعنی تبدیل و تکمیل 
پارامترهای درخواستی مشتری به زبان 
قابل درک برای خطوط تولید از وظایف 

دیگر این واحد است.

ایــن واحــد، به خصــوص در 
مأموریت هــای کاری، متالــورژی 
و روش های تولید، بــا نواحی مختلف 
تولیدی ارتبــاط گســترده ای دارد و 
یکی از رســالت هایش تولید با بهترین 
روش و کیفیت اســت. عالوه بر این، در 
طرح های توسعه ای نیز به دنبال آن است 
که میزان مصــارف انرژی، به کارگیری 

تکنولوژی های روز برای تولید محصوالت 
جدیــد و دیگر پارامترها با شناســایی 
 تکنولوژی هــای جدیــد به درســتی 

انجام شود.

بررسی ۱۱ هزار استاندارد پایه برای 
تولید محصول در فوالد مبارکه

این واحد همچنین از بروز هرگونه 
اختالل در نواحــی مختلف که ممکن 
اســت به دلیل تنوع دستورالعمل های 

کاری به وجود آید پیشگیری می کند. در 
این واحد ۳۰ نفر از کارشناسان مجرب 
در حال فعالیت هســتند که ۱۱ هزار 
استاندارد پایه را برای تولید محصول در 
فوالد مبارکه بررسی می کنند. همچنین 
سیستم کنترل مدارک و سیستم تعیین 
ظرفیت عملیاتی تولید نیز در این واحد 
وجــود دارد. در این زمینه فعالیت های 

مهمی ازجمله محاسبه قیمت تمام شده 
محصوالت نیز انجام می شود.

تولید ۴۰۰ هزار تن تختال
 برای جلوگیری از خروج ارز

کار شــبکه ای یکی از نکات مهمی 
اســت که توانمندی فــوالد مبارکه را 
افزایش می دهد. به طور مثال، در موضوع 
تولید لوله های موردنیــاز در خط لوله 
انتقال نفت و گاز تــرش که خورندگی 
باالیی دارد، فــوالد مبارکه با همکاری 
شرکت های دیگر موفق شد ۴۰۰ هزار 
تن تختال ویژه تولید کند و به شــرکت 
اکسین تحویل دهد. این پروژه به دلیل 
حساســیت های آن، یکی از پروژه های 
مهم انجام شــده در فوالد مبارکه است 
که پس از تست های صورت گرفته مورد 
تأیید شــرکت نفت قرار گرفت. اجرای 
پروژه تولید لوله هــای ویژه خط انتقال 
نفت از گوره به جاسک که فوالد مبارکه 
در آن همکاری داشــت، به ازای هر تن 
ورق، ۱۲۰۰ دالر صرفه جویــی ارزی 
حاصل کرد که این موضوع دســتاورد 

بزرگی برای کشور است.
توجه داشته باشــیم که مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه نیز همیشه بر این 
موضوع تأکید دارد که از توانمندی کل 
صنعت کشور برای چنین پروژه هایی 
استفاده شــود تا فوالد مبارکه بتواند به 
تولید محصوالتی با ظرفیت خاص و ویژه 

بپردازد و در نهایت این موضوع به افزایش 
کمی و کیفی محصــوالت فوالدی در 
کشور منجر شود. با همکاری شرکت ورق 
خودرو در این سال ها توانسته ایم بسیاری 
از گریدهای موردنظر خودروســازان را 
روانه بازار کنیم که با توجه به تجربیات 
این سال ها، همکاری خوبی با استفاده 
از ظرفیت فوالد کشور برای رفع نیاز بازار 

انجام می شود.

تولید؛
 همگام با استانداردهای بین المللی

در زمینه صــادرات، موضوع انتقال 
تختال به کشــورهای اروپایی یکی از 
نکات مهم در سال های اخیر بوده است 
که البته محصوالت صادرشده تنها به 
تختال محدود نیســت و شامل کالف 
گرم، گالوانیزه و... نیز می شود. با توجه 
به اینکه مأموریت فوالد مبارکه رفع نیاز 
داخلی است، صادرات کالف گرم و سرد 
همواره محدودیت های زیادی داشته، 
ولی محصوالت صادرشده به کشورهای 
اروپایی که دارای کیفیت باالیی است، از 
سوی این خریداران مورد استقبال قرار 

گرفته است.
فوالد مبارکــه کیفیت محصوالت 
تولیدشده را در اولویت کاری خود قرار 
داده و به همین دلیل توانسته محصوالت 
خوبی را به کشورهای پیشرفته دنیا صادر 
کند و البته بنا را بر آن گذاشــته است 

که گریدهای خاصــی را در آینده صادر 
نماید. این موضوع به دلیل این اســت 
که فوالد مبارکه تولیــد خود را مطابق 
 din،  با اســتانداردهای روز دنیا یعنی

astm، en، gis  ... انجام می دهد.

تضمین کیفیت
به جای کنترل کیفیت

فوالد مبارکه بســیار چابک است، 
چراکه پس از ثبت درخواســت توسط 
مشتریان، فورا جلسات هماهنگی برای 
مشخص شدن نیاز دقیق مشتری برگزار 
شده و در کوتاه ترین زمان ممکن، این 
محصوالت با استفاده از تجهیزات مربوطه 
تولید می شــود. عالوه بر استانداردها 
که حداقل های موردنظر را مشــخص 
می کند، شرکت به سمت شخصی سازی 
محصــوالت ســفارش داده شــده در 
حال حرکت اســت. به طــور مثال، در 
ورق های تولیدشده برای خودروسازان 
و در بسیاری از موارد پس از تست های 
موردنیاز از سوی مشــتری، در حضور 

کارشناسان محصوالت تأیید می شوند.
به طورکلی دیدگاه در فوالد مبارکه 
منحصر به کنترل کیفی نیست و اولویت 
تضمین کیفیت اســت؛ چراکه کنترل 
کیفیت به دنبال رفع نقایص موجود در 
محصول است، ولی تضمین کیفیت به 
بهبود فرایندها کمک می کند. به همین 
دلیل است که جلسات کیفیت و دیگر 

جلسات حتی در ســطح مدیران ارشد 
سازمان برگزار می شــود تا مهم ترین 
موضوعات در حوزه کیفیت مورد بررسی 
قرار گیرد و محصول تولیدشده مطابق با 

باالترین استانداردها باشد.

دستاوردهای قابل توجه فوالد 
مبارکه در تولید گریدهای جدید

موانــع زیــادی در حــوزه تولید 
محصوالت جدید وجــود دارد که از آن 
جمله می توان به توســعه متــوازن در 
زنجیره فوالد اشــاره کرد. عالوه بر این 
مشتریان باید بتوانند فرایندهای موجود 
در تولید را کنترل کنند تا بتوانند نسبت 

به کیفیت محصوالت مطمئن شوند.
در ســال ۱۴۰۰، تعداد ۸ محصول 
جدید در فوالد مبارکه طراحی شد که 
در زمینه های مختلف اســتفاده شد. 
گرید مقاوم به خستگی 5۲ST، گرید 
YD۲۲۰HX برای تولید خودرو تارا، 
گرید D۴۴5HE مطابق با استاندارد 
پژو که حاوی میکروآلیاژهای مختلف 
اســت، گرید YC55۰S با استاندارد 
پوســکو، ۸۰APIX بــرای انتقــال 
نفت و گاز شــیرین، تولید تسمه های 
بسته بندی، گرید 6۰۰DP که دوفازی 
است و به دلیل استحکام زیاد در صنعت 
خودرو استفاده می شــود، گوشه ای از 

دستاوردهای فوالد مبارکه است.

طراحی محصوالت
با محوریت کاهش مصرف انرژی

فوالد مبارکه برای تولید محصوالت 
فوالدی با انرژی کمتــر، فرایندهایی را 
تعریف کرده تا بتوانــد در مصرف انرژی 
صرفه جویی کند. تولید فوالد سبز یا تولید 
گریدهای سبک تر با استحکام باالتر در 
صنعت خودرو، هم در افزایش استحکام 
بدنه خودرو و هم کاهش مصرف انرژی 
تأثیر دارد. در ســال ۱۴۰۱ که سالی با 
محوریت فعالیت های دانش بنیان است 
نیز امیدواریم ۸ گرید جدید را تولید کنیم.

فوالد مبارکه، سازمانی 
دغدغه مند در حوزه بومی سازی

فوالد مبارکه برای بومی سازی از همه 
ظرفیت های موجود نظیر مشــاوران، 
دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و... 
استفاده کرده تا بتواند از توانمندی های 
کل کشور و دنیا استفاده کند و کشور را در 
زمینه تولید محصوالت فوالدی به نقطه 
خوبی برساند. عالوه بر این محصوالت 
را با استفاده از شبیه سازی یا تست های 
آزمایشــی در مقیــاس کوچک تولید 
می کند تا ازنظر اقتصادی به صرفه باشد. 
خاطرنشان می سازد امروز همکاران ما در 
فوالد مبارکه دست در دست هم داده اند 
تا بتوانند علی رغم تحریم های ظالمانه، 
نیازهای کشــور در حوزه محصوالت 

فوالدی را تأمین کنند.

مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد؛

تولید محصول باکیفیت، اولویت شرکت فوالد مبارکه
 مدیر فرآوری مواد معدنی 

شرکت فوالد مبارکه؛
تامین مواد اولیه صنعت فوالد، 

نیازمند نگرش مّلی است

مدیر فرآوری مواد معدنی شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: امروز تامین مواد اولیه و زیر ساخت های مورد نیاز 
صنعت فوالد باید با نگاه ملّی مورد توجه و تصمیم گیری 
واقع شود، زیرا مربوط به یک کارخانه فوالدسازی در 
منطقه ای خاص نیست، بلکه مساله ای در سطح کالن 

ملّی، با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است.
به گزارش توســعه ایرانی، به نقل از دنیای معدن، 
روانفر، مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: در حال حاضر با چالش تامین مواد اولیه برای 
فوالدسازان کشور و تشدید این بحران برای طرح های 
توســعه ای در حال اجرا برای آینده روبه رو هستیم و 
علی رغم آگاهی نسبی که از این مساله در کشور به وجود 
آمده، همچنان گام چشم گیری برای حل مشکالت 

موجود و قریب الوقوع در پیش رو وجود ندارد.
وی افزود: سرعت و شتاب توسعه صنعت فوالد در 
دهه ۹۰، منجر به افزایش توان تولید فوالد خام، توسعه 
صادرات و ایجاد برخی زیرساخت ها شد اما به دالیلی 
ازجمله اجرای نامناسب سیاســت واگذاری اجرای 
زنجیره صنعت فوالد توسط دولت به سرمایه گذاران و 
تسلّط نگاه بخشی، به جای نگاه ملّی در توسعه ها، تضاد 
منافع به وجود آمد و مشکل تامین مواد اولیه و تهدید 

سرمایه های ملّی زنجیره فوالد را در پی داشت.
به گفته مدیر فرآوری مواد معدنی شــرکت فوالد 
مبارکه، عارضه چالش  تامین مــواد اولیه کماکان رو 
به تشدید است و به نظر می رسد همزمان با بررسی و 
بازبینی دالیل عوارض یادشده، باید رصدخانه ای غیر 
سیاسی، با ثبات و با نگاه ملّی برای حفاظت از داشته ها 
و دستاوردها در هر بُعدی برای اصالح مسیر در پیش رو 

تشکیل و آغاز به کار کند.
وی با اشاره به توســعه فناوری ها در حوزه معدن 
و صنایع معدنی در دنیای امروز، بر این باور اســت که 
باوجود چالش مواد اولیه برای تولید فوالد، کشورمان 
مقدار قابل توجهی منابع آهنی دارد که برای به کارگیری 
و مصرف اقتصادی آن در زنجیــره ارزش فوالد، باید 
توان فنی و تکنولوژیک خود را در حوزه های اکتشاف، 
اســتخراج و بهره برداری از این ذخایر و فرآوری آن ها 
به کار برده و ضمن اعمال تغییراتی در خطوط تولید، 
امکان تامین و مصرف مــواد اولیه مورد نیاز صنعت را 

فراهم کنیم.
    

صرفه جویی روزانه ۴۰ هزار لیتر آب 
با اجرای عملیات پتاس پاشی 
در شرکت فوالدسنگ مبارکه

کارشــناس بهداشــت و محیط زیست شرکت 
فوالدسنگ مبارکه گفت: بهره گیری از محلول پتاس 
)۴۰۰SSR( در شرکت فوالدسنگ مبارکه منجر به 
مصرف بهینه روزانه ۴۰ هزار لیتر آب است که با اجرای 
مستمر عملیات پتاس پاشی مانع از پراکنش گردوغبار 

در اثر تردد کامیونها خواهیم بود.
مقدم کارشناس بهداشت و محیط زیست شرکت 
فوالدسنگ مبارکه از پتاس پاشی 5 کیلومتر از معابر 
خاکی در محوطه خط خردایش و آهک سازی در این 

شرکت خبر داد.
وی با اشــاره به عملیات پتاس پاشــی با ۴5 هزار 
کیلوگرم محلول پتــاس مایــع )۴۰۰SSR( در روز 
۱۸ تیرماه، اظهار داشــت: محلول پتاس مایع ماده ای 
کامالً طبیعی، بی بو و بی رنگ است که ترکیبی از کلرید 
کلسیم و کلرید منیزیم محسوب می شود و به صورت 

جامد هم قابل عرضه است.
مقدم با اشاره به اجرای عملیات مستمر پتاس پاشی 
در سنوات گذشته در شــرکت فوالدسنگ مبارکه، 
تصریح کرد: محلول پتاس )۴۰۰SSR( برای کنترل 
گردوغبار و تثبیت جاده های خاکی مورد استفاده قرار 
می گیرد و کاهش چشمگیری بر هزینه های تعمیر و 

نگهداری جاده دارد.
وی افزود: از دیگر مزایای استفاده از محلول پتاس 
)۴۰۰SSR( حذف فرایند آب پاشی جاده های خاکی 
به منظور جلوگیــری از گردوغبار اســت که همواره 
مورد تاکید شرکت فوالدسنگ مبارکه است تا عالوه 
بر کاهش مصرف آب منجر به افزایــش دید اففی در 

جاده های خاکی و کاهش تصادفات شود.
کارشــناس بهداشــت و محیط زیست شرکت 
فوالدسنگ مبارکه تاکید کرد: بهره گیری از محلول 
پتاس )۴۰۰SSR( در شــرکت فوالدسنگ مبارکه 
منجر به مصرف بهینه روزانه ۴۰ هزار لیتر آب است که 
با اجرای مستمر عملیات پتاس پاشی مانع از پراکنش 

گردوغبار در اثر تردد کامیونها خواهیم بود.

برای اولین بار در کشور عمِر کاری یکی از قالب های ریخته گری فوالد مبارکه در 
قالب دو سرویس کاری به رکورد بی سابقه ۱6۷ هزار و ۴۰۰ تن رسید.

بیرانوند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در توضیح اهمیت و 
چگونگی کسب این موفقیت به سؤاالت خبرنگار ایراسین این چنین گفت:

به عنوان اولین سؤال، بفرمایید اهمیت طوالنی تر شدن عمِر کاری 
این قالب در چیست؟

امروزه در صنعت تولید فوالد به روش ریخته گــری مداوم، جهت جلوگیری 
از تخریب زودهنگام صفحات و تیوب های مســی قالب های ریخته گری مداوم 
از پوشــش های متنوعی که بر روی این صفحات مسی با تیوب ها اعمال می شود 
استفاده می کنند. هرچه صفحات مسی دیرتر خراب شوند، بالطبع قالب نیز دیرتر 
نیاز به تعویض پیــدا می کند؛ بنابراین توقفات ناخواســته کمتری به خط تولید 
تحمیل می گردد. ضمن اینکه این امر به لحاظ صرفه های اقتصادی، در هزینه ها 
و قیمت تمام شده محصول و همچنین بسیاری از پارامترهای دیگر تأثیر بسزایی 

دارد.

نقش صفحات مسی در این قالب ها چیست؟
همان گونه که می دانید صفحات مســی در قالب هــای ریخته گری باهدف 
فرم دهی به مواد مذاب و تولید تختال به طور مســتقیم با مواد مذاب در تماس 
هســتند. فلز مس به خاطر ماهیت خود که فلزی نرم و ضعیف اســت، در حین 
ریخته گری مداوم مقاطع فوالدی، خیلی زود دچار ســایش و خراش و خزش 
و عیوب مختلف می شــود و به ناچار باید قالب را تعویض کرد؛ چراکه محصول 

تولیدشده نیز معیوب خواهد شد.

تعویض قالب ها چه مشکلی ایجاد می کند؟
افزایش تعویض قالب ها به معنای افزایش توقفات و کاهش بهره وری ماشین 
ریخته گری و کاهش در دسترس بودن خط ریخته گری اســت. ازاین رو اعمال 
پوشش بر روی صفحات مســی یا تیوب های مســی، مانع بروز خش و سایش و 
خزش بر روی این قطعات مســی می شــود که عالوه بر کاهش مصرف صفحات 
بسیار استراتژیک مسی، موجب افزایش بهره وری ماشین ریخته گری و ارتقای 
قابل مالحظه کیفیت محصول تولیدی و در نهایت بی نیازی از تعویض ناخواسته 

صفحات مسی می گردد.

به طور دقیق به چه دستاوردی دست یافته اید؟
پس از سال ها بررســی و تحقیق و آزمون های ســرد و گرم و میدانی، فرایند 
پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم برای اولین بار در کشور، 
در سال ۱۳۹۸ فوالد مبارکه با همکاری با شرکت دانش بنیان پارس پالسما پوشش 
به روش HVOF را آغاز کرد. طی این سال ها با توسعه های مختلفی که در فرایند 
پوشش دهی انجام شده ، امروزه شاهد نتایج بسیار چشمگیر هستیم، به نحوی که 
قالب شماره ۴۳ ماشین های ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در تاریخ ۲۲ فروردین 
۱۴۰۱ بر روی خط یک ماشین دو نصب شد و به صورت پیوسته و بدون هیچ گونه 
توقفی به مدت ۴۰ روز در حال بهره برداری بود و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
به علت خرابی فوت ُرول پس از تولید ۱۱۹ هزار و ۲5۰ تن تعویض شــد. پس از 
تعمیرات الزم بر روی قوت رُول، مجددا همیــن قالب در تاریخ ۱۳ خرداد بر روی 
خط یک ماشین ۴ نصب شــد که پس از ۳۱ روز بهره برداری مجدد، در تاریخ ۱۳ 
تیرماه ۱۴۰۱ با تناژ ۴۸ هزار و ۱5۰ تن تختال تعویض شد؛ بنابراین درمجموع عمر 
کاری این قالب در دو سرویس کاری به ۱6۷ هزار و ۴۰۰ تن تختال رسید که این 

عمر کاری بدون تردید عددی بسیار خیره کننده است و به یقین می توان ادعا کرد 
بسیار بیشتر از عمر کاری قالب های سایر رقبای جهانی است.

بیشترین عمر کاری صفحات مسی چقدر بوده است؟
به عنوان مثال بر روی همیــن قالب ها زمانی که از پوشــش الکتروپلیتینگ 
آلمانی استفاده می شــد، باالترین رکورد عمر کاری که به دست آمد ۱۲۱ هزار 
و 5۰۰ تن تختال بود و صفحات پوشــش آلمانی هیچ گاه از این عدد فراتر نرفت و 
 همین مورد مصداق بارز برتری کمی و کیفی پوشش ایرانی در مقایسه با نمونه های 

اروپایی است.

سخن پایانی؟
ضمن ســپاس و تقدیر از تمــام همــکاران و واحدهایی که در کســب این 
موفقیت سهیم بوده اند امیدواریم در ســالی که با نام سال »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« مزین شده است بتوانیم همچنان شاهد موفقیت های پی درپی در 

گروه فوالد مبارکه و سایر صنایع کشور باشیم.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

افزایش طول عمر قالب های ریخته گری فوالد مبارکه

گفت و گو


