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به دنبال جابه جایی ركورد ماهانه 
آهن اسفنجی هستیم

مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به ثبت رکورد تولید 25 هزار و 125 تن آهن 
اســفنجی در روز گفت: با تولید این حجم از آهن 
اسفنجی در تالشــیم تا با عبور از حجم 715 هزار 
تن آهن اسفنجی در ماه، رکورد ماهانه این بخش 
را نیز جابه جا کنیم. داریوش رشیدی مدیر ناحیه 
آهن سازی شــرکت فوالد مبارکه درباره آخرین 
رکورد شــرکت فوالد مبارکه در بخش تولید آهن 
اســفنجی، اظهار کرد: واحدهای احیای مستقیم 
فوالد مبارکه در آخرین ساعات، 12 فروردین ماه، 
تولید 25 هزار و 125 تن آهن اســفنجی را به ثبت 
رساندند که رکورد جدیدی برای این بخش محسوب 
می شود. وی افزود: آهن اســفنجی تولید شده از 
کیفیت مناسبی به ویژه از نظر درجه فلزی و کربن 
مورد نیاز فوالدسازی برخوردار است. آخرین رکورد 
ثبت شده در این بخش مربوط به 22 فروردین 99 با 
24 هزار و 782 تن بود که خوشبختانه با ثبت رکورد 
جدید در واحد احیا مستقیم شهید خرازی )9 هزار 
و 50 تن(، رکورد 25 هزار و 125 تن به ثبت رسید. 
شایان ذکر است رکورد پیشین واحد شهید خرازی 
مربوط به یکم فروردین ماه ســال جاری به میزان 
8890 تن در روز بوده است. مدیر ناحیه آهن سازی 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم به همت و 
تالش پرسنل ناحیه آهن سازی، با عبور از مرز 715 
هزار تن، رکورد ماهانه تولید آهن اسفنجی را جا به 
جا کنیم. رکورد پیشین تولید ماهانه آهن اسفنجی 
مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته با تولید 715 
هزار تن بوده است. داریوش رشیدی خاطرنشان کرد: 
شرایط تولید معموال در فروردین و اردیبهشت ماه از 
نظر منابع تولید آهن اسفنجی مهیاتر است بنابراین 
تصمیم بر این گرفته شد تا حجم تولید در این دو ماه 
افزایش یابد. وی با  بیان اینکه برای تولید این حجم 
آهن اسفنجی حدود 35 هزار تن گندله مناسب به 
منظور شارژ واحدهای احیا مستقیم استفاده شده، 
گفت: آهن اسفنجی ماده اولیه تولید مذاب در بخش 
فوالدسازی است. این مقدار تولید آهن اسفنجی در 
روز، زمینه ساز تولید تقریبا 23 هزار تن تختال در 

واحد فوالدسازی خواهد بود.
    

 اهدای ۵۰۰ بسته معیشتی 
به  اقشار آسیب پذیر شهر مجلسی 

توسط فوالد مباركه

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی  شرکت 
فوالدمبارکه، با حضور نماینده مردم شهرســتان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی، نماینده مدیر 
عامل فــوالد مبارکه و جانشــین فرمانده ســپاه 
شهرستان مبارکه، تعداد 500 بسته معیشتی در 
بین نیازمندان و قشر آســیب پذیر شهر مجلسی 
توزیع شــد. هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی 
فوالد مبارکه در این زمینه گفت: در جریان برگزاری 
جلســات کاری خوبی که با مسئولین شهرستان 
مبارکه داشتیم توجه بیشتر به افراد نیازمند منطقه و 
به ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی و همچنین نیازمندان ساکن شهر 
مجلسی در اولویت قرار گرفت به همین منظور با نظر 
مساعد مدیرعامل شرکت، بودجه مورد نیاز تامین 
شد و پس از اقدامات الزم برای خرید، اقالم مورد نظر، 
با همکاری مسئولین مربوطه و حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه بین نیازمندان 
توزیع شد. هادی نباتی نژاد ارزش این تعداد بسته 
حمایتی را 200 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: 
همچنان که این اقدام، اولین گام شرکت در این راستا 
نبوده است، به یقین آخرین اقدام نیز نخواهد بود و 
مدیریت شرکت همچنان در راستای توسعه متوازن 
در این خصوص برنامه ریزی و اقدامات شایسته تری 
خواهد داشت. در همین خصوص سرهنگ اکبری 
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید موحدیان 
فوالد مبارکه نیز با بیان اینکه این عمل خیر در ادامه 
اقدامات ارزشمند این شرکت در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت، تصریح کرد: 
فوالد مبارکه پیش از این نیز در اجرای طرح رزمایش 
کمک مومنانه با ســرمایه گذاری های مناسبی به 
یاری افراد نیازمند و اقشار آسیب پذیر شتافته است.

اخبار فوالد
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صنعــت و محیــط  زیســت از 
محورهای اصلی توســعه ی پایدار 
هر کشور است. از ســویی صنعتی 
شــدن باعث ایجاد اشــتغال، رشد 
اقتصادی، امکانات مدرن برای مردم 
شده و از سوی دیگر می توان امکان 
حیات و اســتفاده از محیط زیست 
سالم را از بشر سلب کند. اما همواره 
منافع صنعــت با محیط زیســت 
در تضــاد نیســت. در این خصوص 
می توانــد به بنگاه هــای صنعتی از 
جمله شــرکت فوالد مبارکه اشاره 
کرد. یکی از اهداف  کالن  شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهــان همزمان با 
توسعه  کمی در ظرفیت ها و افزایش 
تنوع و کیفیت محصــوالت،  بهبود 
مســتمر وضعیت زیست محیطی 
شرکت است. امروزه جهت دستیابی 
به اهداف توســعه پایــدار، رعایت 
مالحظات زیست محیطی به عنوان 
یک الزام در کشــور مطرح اســت. 
فوالد مبارکه در این راستا از ابتدای 
راه اندازی موضوع محیط  زیست را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار داده، 
به گونه ای که به موازات تولید فوالد 
در این شرکت، سه مولفه آب، خاک 
و هوا همواره مورد توجه این شرکت 

بوده است.
از مهمتریــن اقدامــات فوالد 
مبارکــه در جهت حفــظ محیط 
زیست می توان به نصب بیش از 200 
مدل تجهیزات کنترل آلودگی هوا 
در ابتداری بهره بــرداری، طراحی، 
برنامه ریــزی و انجام پــروژه های 
متعدد محیط زیســتی بــه مبلغی 
بالغ  بر 500 میلیــارد تومان  و 18 
میلیون یورو اشــاره کــرد. در این 

راستا از مهمترین پروژه های محیط 
زیســتی فوالد مبارکه می توان به 
بهره برداری از پروژه عظیم بازیافت 
حرارت از نیروگاه گازی که موجب 
کاهش مصرف 12000 متر مکعب 
گاز طبیعی در ســاعت شــده و از 
انتشــار180 هزار تن دی اکســید 
کربن به هوا به طور ساالنه جلوگیری 
می کد، طراحی و ســاخت بیش از 
21 غبارگیر مدرن بــا ارزش بیش 
از 318 میلیــارد ریــال در ناحیه 
آهن سازی، ســاخت مخازن عظیم 
ذخیره آهک به مبلــغ 34 میلیارد 
ریال ، بهینه سازی سیستم پاشش 
آب بــر روی پایلهای کنســانتره  و 
گندله پارک های انباشت و برداشت 
مواد خام با بودجــه ای بالغ بر 100 
میلیارد ریال ، نصب سیســتم های 
پایش آنالیــن متعــدد در نواحی 
مختلف بــا ارزش 50 میلیارد ریال، 
عملیات ساخت ســالن های مدرن 
سند بالســت  و رنگ آمیزی ناحیه 
فوالدســاز ی  و ریخته گری مداوم 
با ارزش بیــش از 96 میلیارد ریال، 
خرید و نصب دســتگاه پیشــرفته 
برش قراضه و خرســک بــا ارزش 
بیش از 400 میلیارد ریال، بهبود  و 
تضمین عملکرد واحد بازیابی اسید 
1 با هدف کاهش انتشــار گازهای 
اســیدی، افزایش طول کوره های 
پیشــگرم 3  و 4 و تعویض رکوپراتو 
رکوره های 3  و 4 پیشگرم به ارزش 
170 میلیارد ریــال در ناحیه نورد 
گرم ، تعویــض رکوپراتور کوره های 
1  و 2 پیشگرم نورد گرم به ارزش 20 
میلیارد ریال اشاره کرد. همچنین در 
این راستا اقداماتی همچون: نصب و 

راه اندازی بزرگترین سامانه تصفیه 
پســاب به روش اولترا فیلتراسیون 
و اســمز معکوس در کشــور جهت 
تصفیه پیشرفته پساب های تولیدی 
درشرکت و کاهش مصرف آ ، توسعه 
تصفیه خانــه بهداشــتی جدید با 
ارزش 69 میلیــارد ریــال، خرید 
پساب شــهرهای اطراف به ارزش 
228 میلیارد ریــال، خطوط انتقال 
پســاب به فوالد مبارکــه به ارزش 
300 میلیون ریال، ســاخت الگون 
های جدید برای تصفیــه خانه آب 
به ارزش 40 میلیــارد ریال، احداث 
سایت مدرن تحویل گیری، امحا و 
مدیریت کلیه پسماندهای تولیدی 
به ارزش83 میلیــارد ریال، تهیه  و 
نصب پوشــشGCL   برا ی دو ال 
گون سایت پســماند به ارزش 29 
میلیارد ریال، امحای پســماندهای 
ویژه آســکارل به هزینه بالغ بر 50 
میلیارد ریــال امحــای لجن های 
صنعتی با هزینه بالغ بر 220 میلیارد 
ریال، نگاهداشت بهینه فضای سبز با 
هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریا ل 

انجام شده است.
از جملــه عملکــرد موفق فوالد 
مبارکه در بخش محیط زیست می 
توان به کاهش مصرف آب اشــاره 
کرد. به طوری که برداشــت آب از 
رودخانــه از 29 میلیون مترمکعب 
به 17 میلیــون مترمکعب علیرغم 
افزایــش تولیــد کاهش داشــته 
اســت. بر این مبنا فــوالد مبارکه 
قهرمان کاهــش مصــرف آب در 
بین فوالد ســازان جهان  )مصرف 
3/5 مترمکعب آب بــه ازای هر تن 
فوالد تولیدشــده( اســت و اولین 

شرکت بزرگ کشور بوده که موفق 
به دریافت گواهینامه نظام مدیریت 
محیــط زیســت 14001 ســال 
1376 شد.  شــرکت فوالد مبارکه 
با تکمیل تصفیه خانه های پســاب 
صنعتی آب صنعتــی را بازچرخانی 
می کند. همچنین قســمتی از آب 
خام مورد نیــاز شــرکت از طریق 
جمع آوری، انتقال و تصفیه پساب 
شهرســتان های پیرامونــی تامین 
می شود. این شــرکت با بکارگیری 
روش احیا مســتقیم جهت تبدیل 
کنسانتره به آهن خالص که از پاک 
ترین روش های احیای آهن است، 

استفاده می کند.
همچنین در این خصوص معاون 
فنــی اداره کل حفاظــت محیــط 
زیست استان اصفهان معتقد است:  
شرکت فوالد مبارکه در پروژه های 
تعریف شــده در کاهش مصرف آب 
و همچنین استفاده مجدد از پساب 
و فاضالب شــهرهای زرین شهر و 
مبارکه و در پیشبرد اهداف زیست 
محیطی شهرستان و استان بسیار 
خوب عمل کرده است به نحوی که 
این موضوع کمک شــایانی به عدم 
تخلیه پساب و فاضالب در رودخانه 

داشته است .
حمیرا صفی قلــی در خصوص 
عملکرد شــرکت فوالد مبارکه در 
حوزه مدیریت پســماند و آلودگی 
معتقد است: در بخش های مدیریت 
پسماندهای عادی و صنعتی و ویژه 
بر اساس پیگیری های به عمل آمده 
اقدامات مناســب صورت پذیرفته 
و همچنان در حال انجام اســت. در 
حوزه آلودگی هوا پروژه های متعدد 

و متنوعی در اکثــر بخش هایی که 
دارای مشکالت زیســت محیطی 
است، تعریف و نسبت به ارائه برنامه 
زمان بندی به اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان مبارکه اقدام 
کرده اند که بخشــی از این پروژه ها 
به بهره برداری و بخش دیگر در حال 
اجرا و قسمت دیگر در حال رایزنی و 
انعقاد قرارداد با پیمانکاران خارجی 
است، بدیهی است در صورت اجرای 
کلیه پروژه های تعریف شــده و به 
بهره بــرداری رســیدن آن ها می 
تواند بخش عمــده ای از آلودگی ها 

مدیریت گردند.
همچنین مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی فوالد مبارکه در این خصوص 
عنوان کرد: معموال اغلب شــرکت ها، 
سال ها پس از راه اندازی به فکر توجه 
به موضوعات زیست محیطی و پساب 
می افتند، ولی در این زمینه شــرکت 
فوالد مبارکه اولین شــرکتی بوده که 
همزمان با راه انــدازی خطوط تولید، 
تصفیه پساب صنعتی را نیز آغاز کرد 
و واحد تصفیه پساب صنعتی همزمان 
با راه اندازی خطوط تولید در مدار قرار 
گرفت و این بدین معناست که شرکت 
فوالد مبارکه حتی یک روز نیز پساب 
تصفیه نشــده خــودش را به محیط 
پیرامون خود نفرســتاده تا جایی که 
پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای 
سبز 1600 هکتاری نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اســت و در این راستا عمال 
واحدهای تصفیه ما از سال 72 در مدار 

فعالیت قرار گرفتند.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و 
پشــتیبانی فوالد مبارکــه با تاکید 
بر اینکه فــوالد مبارکه به مســئله 
ضرورت آلوده نشــدن آب، خاک و 
هوا اهتمام ویژه داشته است، افزود: 
ازجمله اقدامات مهم و بسیار موثری 
کــه در خطوط تولید این شــرکت 
مورد توجه قرار گرفته و از سال های 
گذشته اجرایی شــده است نصب 
دســتگاه های غبارگیر در خطوط 
تولید بوده که در بهداشت و سالمت 
محیــط کارکنان فــوالد مبارکه و 
همچنین در بهبود شــرایط زیست 
محیطی منطقه نقش و تاثیر داشته 
و این ناشــی از این اســت که فوالد 
مبارکه بحث محیط زیست را یکی از 
الزامات و مسئولیت های اجتماعی 
خــود می دانــد و آن را بــا مباحث 

اقتصادی گره نمی زند.
وی با اشــاره به اینکه در شرکت 
فوالد مبارکه ســرمایه گذاری های 
بسیاری در زمینه مســائل زیست 
محیطــی صــورت گرفته اســت، 
بیان کرد: در تصمیــم گیری های 

سرمایه گذاری فوالد مبارکه، زمانی 
که به مباحــث زیســت محیطی 
می رسیم،  ارزش و توجیه اقتصادی 
برای ما موضوعیتی نــدارد، یعنی 
زمانی که پروژه ای زیست محیطی 
تعریف می شــود، ما دیگر به دنبال 
بازگشت سرمایه نیستیم و این بدان 
معناست که موضوع محیط زیست 

از مباحث مهم فوالد مبارکه است.
نیلی در ادامه گفت: از جمله دیگر 
موضوعاتــی کــه در زمینه کاهش 
آلودگی اتمســفر فــوالد مبارکه 
موثر است مســئله احداث سیستم  
HRSG در نیــروگاه گازی فوالد 
مبارکه بود که این پروژه هم اکنون 
در پایان مرحله نصب و در شرف راه 
اندازی است که با اجرای این پروژه 
ســاالنه در حدود 140 هزار تن گاز 
گلخانــه ای کمتر در اتمســفر رها 
خواهد شــد، به گونه ای که با بهره 
بــرداری از این سیســتم راندمان 
نیروگاه بیــن 5 تا 8 درصــد ارتقا 
می یابد، یعنــی در حوزه واحدهای 
بخار 8 درصد و در حوزه کل نیروگاه 
در حدود 5 درصــد ارتقا روند کار را 
شــاهد خواهیم بود که این مسئله 
در کاهــش گازهــای گلخانه ای و 
همچنین کاهش هزینه های شرکت 

کمک شایانی خواهد کرد.
مدیــر ارشــد خدمــات فنی و 
پشــتیبانی فوالد مبارکه در ادامه 
سخنان خود گفت: موضوع دیگری 
که برای فوالد مبارکه مهم اســت 
موضوع آب از لحاظ اســتراتژیک  و 
از لحاظ هم جوار بــودن با رودخانه 
زاینده رود است که این مسئله برای 
فــوالد مبارکه و منطقــه از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: وضعیت پساب 
در منطقه در ســال های گذشته به 
گونه ای بوده که شهرهای همجوار 
شــرکت فــوالد مبارکه پســاب 
شــهری خود را در داخل رودخانه 
رها می کردند و عمــاًل وضعیت آب 
رودخانه در پایین دســت وضعیت 
غیر مطمئنی برای مصارف مختلف 
بوده است که در همین راستا، فوالد 
مبارکه بــه عنوان اولین شــرکت 
بزرگ، تصفیــه خانه های فاضالب 
را در منطقــه و شــهرهای اطراف 
احداث کــرد و با ســرمایه گذاری، 
کمک بســیاری به احداث و ایجاد 
شبکه های جمع آوری پساب شهری 
در ایــن مناطق کرد کــه در نهایت 
با ایــن قبیل اقدامات توانســتیم از 
آلودگی رودخانــه جلوگیری کرده 
و بهداشــت عمومی منطقه را ارتقا 

بخشیم.

ایلناگزارشمیدهد؛

هدف فوالد مبارکه بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی است

خبر

مدیر اجــرای پــروژه هــای نواحی آهن ســازی و 
فوالدســازی از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز دو عدد 
درایر گاز سیل مدولهای E و D واحد احیا مستقیم 1 در 
اسفندماه سال جاری با رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.

خادم کیمیائی افزود: آهن اسفنجی تولیـــدشده به 
دلیـــل داشـــتن قـــــابلیت واکنـــش ســــریع با 
اکسیژن و رطوبت، نیازمند شرایط نگهداری خاصی است. 
به همین دلیل جهت ذخیره و نگهــداری آن، در مخازن 
مربوطه گاز سیل خشک تزریق می گردد تا مانع ترکیب 

آن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا شود.
 به علت عمر بــاال و قدیمی بــودن درایرهای موجود، 
راندمــان تجهیزات فــوق بــه نحــو قابل مالحظه ای 

کاهش یافته بود.
وی هــدف از انجام این پــروژه را افزایــش ظرفیت و 
بهینه ســازی درایرهای گاز ســیل و ایجاد مسیر جدید 
ارسال گاز ســیل تا مخازن ذخیره برشــمرد و گفت: در 
این پروژه درایرهای تبریدی جدیــد با ظرفیت طراحی 
3900 مترمکعب بر ساعت به ازای هر دستگاه، جایگزین 

درایرهای قبلی می شود.

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
بابیان اینکــه در درایرهــای جدید از کمپرســورهای 
SemiHermetic رفت و برگشــتی چندمرحله ای با 
مبرد R404a  استفاده شده است، گفت: این نوع درایر از 
به روزترین فناوری های دنیا برخوردار است، به نحوی که 
ظرفیت کمپرســورها متناســب با دمای گاز خروجی، 

قابل کنترل است.

خادم کیمیائــی در ادامه دیگر مزایای ایــن پروژه را 
امکان مانیتورینگ کامل سیکل درایرها و عیب یابی سریع 
کامپوننت ها، کاهش استهالک قطعات و افزایش قابلیت 
آماده به کاری تجهیزات و نگهــداری و تعمیرات راحت تر 
نام برد و گفت: با توجه به گاز ســیل ارسالی، مصرف گاز 
نیتروژن دریافتی از ناحیه انرژی و ســیاالت به واحد احیا 
مستقیم 1 تا حد قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت که 

این امر متعاقبا ســبب کاهش احتمال خودسوزی آهن 
اسفنجی می شود.

وی در خصــوص اجرای این پروژه خاطرنشــان کرد: 
از ماه های گذشــته جلســات منظم و برنامه ریزی دقیق 
جهت نصب و راه اندازی تجهیزات بــا حضور نمایندگان 
اجرای پروژه هــا، نظارت، بهره بــرداری، ایمنی و مجری 
فعالیت برگزار شــد و نهایتا برنامــه زمان بندی واقعی و 
دســتورالعمل های اجرایــی پروژه اســتخراج و نصب و 
راه اندازی دو عدد درایــر گاز ســیل در مدول های D و 
E واحد احیا مســتقیم 1 در فاز اول با همکاری مناسب 
تیم های اجرا و بهره برداری در اســفندماه سال جاری با 

موفقیت اجرا شد.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
یادآور شــد: پس از اخــذ بازخورد مناســب عملکردی 
تجهیزات جدیــد از بهره برداری آهن ســازی در فاز دوم 
برای نصب و راه اندازی ســایر درایرهای جدید گاز سیل 
 در مدول هــای A و B و C واحد احیا مســتقیم 1 اقدام 

خواهد شد.
خــادم کیمیائی از زحمــات کارکنــان واحد اجرای 
پروژه های ناحیه، دســتگاه نظارت، مدیریت و کارکنان 
بهره برداری آهن ســازی و همکارانی که در برنامه ریزی، 
اجرا و راه اندازی این پروژه مشــارکت داشته اند تشکر و 

قدردانی کرد.

مدیراجرایپروژههاینواحیآهنسازیوفوالدسازیفوالدمبارکهخبرداد:

نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم 1


