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در پروژه های بهبود  ناحیه آهن سازی 
عملیاتی شد؛

بهره مندی از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان در فوالد مبارکه

در راستای دست یابی به اهداف کالن شرکت فوالد 
مبارکه، اســتفاده روزافزون از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان در پروژه های بهبود ناحیه آهن در دستور 

کار قرار گرفته است.
رئیس گروه فنی ناحیه آهن سازی با بیان مطلب فوق 
و با تأکید بر اینکه ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی همواره 
یکی از برنامه های راهبردی فوالد مبارکه بوده اســت، 
ادامه داد: با عنایت به نام گذاری ســال ۱۴۰۱ به عنوان 
»تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« پروژه های 
دانش بنیانی که راهگشــای حل مشــکالت صنعت و 
خطوط تولید است در همه بخش های سازمان مخصوصا 

ناحیه آهن سازی در دستور کار قرار گرفته است.
نیک اقبال پروژه های دانش بنیان در دست اجرای 

ناحیه آهن سازی را این چنین تشریح کرد:
به روزرسانی سیستم آنالیز تصویری

 دانه بندی گندله خام و پالت کار
این پروژه به منظور به روزرســانی سیســتم آنالیز 
تصویری جهت کنترل دانه بندی گندله خام و کاهش 
میزان برگشتی از دیسک های گندله سازی و افزایش 
میزان دانه بندی مطلوب تولید دیسک های گندله سازی 
تعریف شده است؛ ضمن اینکه این سیستم برای کنترل 
پالت کارهای حمــل گندله در کوره گندله ســازی و 
مشخص کردن پالت کارهای معیوب استفاده می تواند 

کارگشا باشد.
مطالعه و بررسی استفاده از گازهای احیایی

)H2( از منابع غیر ریفرمینگ متان 
فوالد مبارکه با توجه به رویکرد جهانی در مورد تولید 
فوالد سبز برای همگامی با تکنولوژی های روز دنیا پروژه 
بررســی و تحقیقات درخصوص تولید گاز ریفرمینگ 
را که در مدول های احیا مستقیم جهت احیای گندله 

استفاده می گردد در دستور کار قرار داده است.

ساخت و نصب پایلوت پلنت جدید 
و به روز واحد گندله سازی

همواره شناخت رفتار کنســانتره های مختلف در 
حین فرایند گندله ســازی برای کنترل پارامترهای 
فرایندی و دست یابی به کیفیت و کمیت مورد انتظار 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی این رفتار ابتدا 
باید در پایلوت پلنت انجام شود؛ بنابراین به روزرسانی 
پایلوت پلنت متناسب با ظرفیت واحد گندله سازی و 
در نظر گرفتن تنوع کنسانتره های ورودی از ضروریات 

خط است.
نصب آناالیزر گازها در واحد آهک سازی

کنترل استانداردهای زیســت محیطی همواره از 
اهداف فوالد بوده اســت. در واحد آهک سازی با توجه 
به خروج گازهای فرایندی و احتراق، کنترل فرایند از 

ضروریات است.
ساخت کوره پایلوت کلسیناسیون آهک

با توجه به تکنولوژی های مختلفی که در مجموعه 
فوالد مبارکه برای پخت آهک وجود دارد، تعیین شرایط 
کلسیناسیون که در پایلوت آهک سازی به دست می آید، 

می تواند در بهبود فرایند مؤثر باشد.
اجرای پروژه ۶ سیگما در راستای کنترل کربن 

و متالیزاسیون آهن اسفنجی
در راستای کنترل کیفیت آهن اسفنجی ارسالی به 
فوالدسازی پروژه 6 سیگما جهت شناسایی و کنترل 
پارامترهای مؤثر بر کیفیت تولید در دســتور کار قرار 

گرفته است.
پروژه مطالعاتی و امکان سنجی
 احداث کارخانه پرعیارسازی

با توجه بــه افت کیفیت کنســانتره های ورودی و 
محدودیت های ایجادشــده به جهت ارتقای شرایط 
کمی و کیفی تولید، انجام مطالعات و امکان ســنجی 
احداث کارخانه پرعیارســازی بــرای ارتقای کیفیت 
کنسانتره های ورودی و افزایش عیار آهن در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به اهمیت 
کاهش هرچه بیشتر مصارف انرژی و کنترل هزینه ها 
اشاره و تصریح کرد: در این زمینه نیز پروژه های افزایش 
ظرفیت تولید مدول C، نصب سیستم سولفور زدا در 
احیا یک، بازیافت انرژی با استفاده از سیکل ORC در 
مدول های احیا مســتقیم، جایگزینی کولینگ تاورها 
با سیستم کولینگ هیبریدی و امکان سنجی سیستم 
کنترلی گاز و مشعل کوره های آهک سازی )BMS( در 

نظر گرفته شده است.
رئیس گروه فنی ناحیه آهن سازی اظهار امیدواری 
کرد با انجام پروژه های مذکــور و همچنین با افزایش 
قابلیت های سازمانی، اهداف کالن شرکت محقق گردد.

اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه از تولید 
کالف سرد با عرض نامتقارن در واحد 
اســلیتر خط نهایی نورد سرد برای 

نخستین بار در شرکت خبر داد.
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
به همراه جمعی از معاونان و مدیران 
شرکت، ضمن حضور در ناحیه نورد 
سرد، پس از دیدار با مدیران و کارکنان 
این ناحیــه از نزدیــک فرایند تولید 
در این خط را مــورد بازدید قرار داد و 
تصریح کرد: همان گونه که پیش ازاین 
تأکید شــده بــود، بایــد از تمامی 
ظرفیت های موجود اســتفاده کنیم 
که خوشــبختانه امروز با راه اندازی 
مجدد این خط، گام دیگری در مسیر 
پاسخ گویی هرچه بهتر و بیشتر به نیاز 

بازار و مشتریان برداشته شد.

وی با بیان اینکه خط اســلیتر با 
همت کارکنان، مجددا در مدار تولید 
قرار گرفته است گفت: یکی از اهداف 
ترسیم شده در رویکرد جدید مدیریت 
فوالد مبارکه اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود است. در کشور 
ما و به طور مشخص در فوالد مبارکه، 
ظرفیت ها و زیرســاخت های خیلی 
خوبی ایجاد شــده، ولی متأسفانه به 
نحو مطلوب از این ظرفیت ها استفاده 

نمی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در کنار 
برنامه های توسعه جدی، بلندپروازانه 
و ارزشمندی که در فوالد مبارکه آغاز 
کرده ایــم، در حوزه های مختلف اعم 
از خطوط زنجیره تولید و حوزه های 
زیرســاختی و توســعه ها، استفاده 

حداکثری از ظرفیت ها را مورد مطالبه 
و تأکید قرار داده ایم.

وی وارد مدار شــدن این خط را 
مصداق بارز این رویکرد دانســت و 
گفــت: واحد مذکــور بــا زحمات 
شبانه روزی همکاران داخلی، پس از 
اینکه چندین سال متوقف بوده، بار 
دیگر با استفاده از تجارب همکاران و 

با قوت مورد بهره برداری قرار گرفت.
بنابر اظهــارات مدیرعامل فوالد 
مبارکه با بهره برداری از این خط تولید، 
عالوه بر اینکه بهره وری تجهیزات و 
نیروی انسانی ارتقا یافته است، شاهد 
این خواهیم بود کــه ورق موردنیاز 
مشــتریان در عرض هــای پایین و 
ترکیبــی و به طورکلــی محصوالت 
مورد سفارش مشــتریان و نیاز بازار 

را با سهولت و کیفیت بهتری تولید و 
عرضه خواهیم کرد.

 طیب نیا اظهار امیدواری کرد سایر 
برنامه های شرکت برای رضایتمندی 
هرچه بیشتر مشــتریان یکی پس از 
دیگری با همت همکاران به ثمر برسد 
تا هرچه زودتر به طور کامل کشور از 
واردت ورق های فوالدی بی نیاز گردد.
در پــی کســب ایــن موفقیت 
ارزشمند، خبرنگار فوالد نظر برخی 
مدیران و دست اندرکاران این ناحیه 
را جویا شده اســت که ماحصل این 

گفت وگوها را در ادامه می خوانید.

بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد
با عنایت به تأکید مدیریت ارشد 
سازمان مبنی بر اســتفاده بهینه از 

ظرفیت های موجود در زنجیره تولید 
فوالد مبارکه و پاسخ گویی حداکثری 
به نیاز بازار و کشــور، پروژه ای تحت 
عنــوان تولید کالف ســرد با عرض 
نامتقارن در واحد اســلیتر خطوط 
نهایی نورد سرد، تعریف شد. در حال 
حاضــر، جهت تولیــد محصوالت با 
عرض پایین که موردنیاز مشــتریان 
فوالد مبارکه است، الزم است از ابتدای 
زنجیره تولیــد در واحد ریخته گری، 
تختال با عرض پایین تولید شــود و 
سپس با همین عرض پایین سیکل 
تولید را در ناحیه نورد گرم و به دنبال 
آن در ناحیه نورد ســرد طی کند. با 
کســب این موفقیت می توان ضمن 
کاهش هزینه هــا، افزایش بهره وری 
و با سرعت بیشــتر به طور هم زمان، 
محصوالت متنــوع و کیفی تری را به 
مشتریان تحویل داد. نکته قابل توجه 
در ایــن زمینه این اســت که تمامی 
اقدامــات الزم برای راه انــدازی این 
خط تولید با اتکا به توان فنی موجود 
و همــکاری همکاران گــروه فنی و 
پشتیبانی شامل تعمیرات و تعمیرگاه 
مرکزی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات 
فنی ناحیه نورد سرد انجام  شده است.

زارع، مدیر محصوالت 
پوشش دار و نهایی

با توجه به اینکه تولید محصوالت 
با عرض پاییــن منجر بــه کاهش 
بهــره وری کل ســیکل تولید فوالد 
مبارکه می شود، پروژه مزبور طوری 
تعریف شد که از ابتدای سیکل تولید 
فوالد در واحد ریخته گری، تختال با 
عرض باال تولید شود و در پایان سیکل 
تولید در ناحیه نورد ســرد، در واحد 
اسلیتر خطوط نهایی، کالف موردنیاز 
مشــتری با عرض درخواستی برش 
طولی داده  شود. در این حالت عمال 
با تولید یک کالف، برای نخســتین 
بار فــوالد مبارکه قــادر خواهد بود 
در آن  واحد، پاســخگوی دو یا چند 

مشتری باشد.

آقایی، رئیس برنامه ریزی و 
کنترل تولید نورد سرد

یکــی از عواملــی کــه در طول 
فرایند تولید از فوالدســازی تا نورد 
گرم و نورد ســرد بر بهره وری تولید 
تأثیر می گــذارد، عرض محصوالت 
تولیدی است. بر این اساس همواره 
جــذب ســفارش های مذکــور با 
سخت گیری هایی همراه بوده است. 
بر اساس داده کاوی های انجام شده، 
۱۰۰ هزار تن از ســفارش ها با عرض 
کمتــر از ۱۰۰۰ میلی متر، در طول 
یک سال گذشته قابل ادغام و تولید 
با عــرض نامتقارن بوده اســت که 
با جذب تقاضاهــای بالقــوه بازار، 
امــکان افزایش آن نیز وجــود دارد. 
حتی با انجــام بازاریابی های جدید 
می توان ســفارش ها بــا عرض های 
۳۰۰ تا 6۵۰ میلی متر را نیز به سبد 
محصوالت فوالد مبارکه اضافه کرد. 
بدین ترتیــب، این پــروژه عالوه بر 
کاهش محدودیت ها در ثبت سفارش 
مشــتری و به تبع آن افزایش دامنه 
سفارش ها و توسعه سبد محصوالت 
مشتری، ارزش افزوده قابل توجهی 
را نیز به همــراه خواهد داشــت. با 
به کارگیری سیستمی که طراحی و 
پیاده سازی آن در حال انجام است، 
می توان یک کالف را برای دو یا چند 

سفارش یا مشتری تولید کرد.
با انجام و تکمیــل دیگر فازهای 
ایــن پــروژه، ضمن کاهــش زمان  
تولید ســفارش ها، افزایش کیفیت 
محصــوالت تولیــدی، کاهــش 
هزینه های فرایندی مرتبط، افزایش 
رضایت مشــتریان، کاهــش دوره 
تأخیرهــا و افزایــش راندمان کل 

زنجیره تولید محقق خواهد شد.
گفتنی اســت مدیر عامل فوالد 
مبارکه در جریان حضــور در ناحیه 
نورد ســرد ضمن دیدار با کارکنان 
تولید و تعمیرات این ناحیه از زحمات 
و مشــارکت جمعی آن ها در اجرای 

پروژه ها قدردانی کرد.

برای نخستین بار انجام شد؛

تولید کالف سرد با عرض نامتقارن در فوالد مبارکه

مدیر ناحیه حمل ونقل و پشــتیبانی فــوالد مبارکه 
گفت: ۴ پــروژه تحــول دیجیتال در حــوزه حمل ونقل 
تعریف کرده ایم کــه جزو پروژه های با اولویت ســازمان 
است. پروژه ای برای برنامه ریزی هوشمند حمل و کاهش 
مصارف پاتیل سرباره و تعداد دیگری پروژه تعریف شده 
که امیدواریم تا سال آینده نتیجه بدهد و آثار خوبی برای 

حمل پایدار در فوالد مبارکه داشته باشد.
شفیع زاده، مدیر ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی فوالد 
مبارکه از فعالیت های این واحد سخن گفت. ماحصل این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:
    

در مــورد واحد تحت مدیریــت خود توضیح 
فرمایید.

مدیریت حمل ونقل و پشتیبانی مشــتمل بر ۴ واحد 
است که کل زنجیره فوالد را پوشش می دهد و کارکنان این 
بخش به شکلی در کل فوالد مبارکه ایفای نقش می کنند و 
در واقع از مبادی تأمین مواد اولیه حضور دارند تا بتوانند در 
کل زنجیره مؤثر باشند. این مدیریت از واحدهای مختلفی 

تشکیل شده است که عبارت اند از:
واحد حمل مواد اولیه و محصوالت وظیفه حمل مواد 
اولیه از مبــادی تأمین را بر عهده دارد. ایــن کار در حال 
حاضر از بیش از ۲۰ مبدأ در سراسر کشور انجام می شود؛ 
ضمن اینکه حمل ریلی محصوالت صادراتی در این واحد 

انجام می شود. واحد بعدی پشــتیبانی است که راهبری، 
نگهداری و تعمیرات زیرمجموعه را انجام می دهد تا بتواند 
به مأموریت های آن ها کمک کنــد. این واحد حمل مواد 
اولیه و محصوالت را بین ایستگاه های داخل فوالد مبارکه 
و ایستگاه های حسن آباد که بیرون از فوالد مبارکه است 
انجام می دهد. همچنین نگهداری و تعمیر شــبکه ریلی 
داخل فوالد مبارکه بر عهده این واحد اســت. بخش دیگر 
واحد تعمیرات لوکوموتیو و نگهــداری و تعمیرات عالئم 
و ارتباطات اســت که نگهداری و تعمیرات ۱۵ دســتگاه 
لوکوموتیو مانوری که وظیفه حمل مواد و محصوالت داخل 

فوالد مبارکه را بر عهده دارند انجام می دهند.
واحد بعدی واحد حمل ســرباره اســت که کار انتقال 
ســرباره مذاب از ناحیه فوالدســازی بــه حوضچه های 
خنک کاری توســط ایــن بخــش انجام می شــود. در 
حوضچه های خنک کاری بحث خنک سازی، جداسازی 
قراضه و انتقال ســرباره ســرد به دپوی ســرباره صورت 
می گیرد. در آن قسمت بخشــی وجود دارد که نگهداری 
و تعمیرات پاتیل برهای حمل ســرباره را انجام می دهد. 
در حــال حاضر ۱۳ پاتیل بــر در این بخش فعال اســت. 
بخش دیگر واحد حمل ونقل جاده ای اســت که خدمات 
حمل صنعتی داخل فــوالد مبارکه را بر عهده دارد. بحث 
مکانیسم های باربر، باالبر، پشــتیبانی تعمیرات خطوط 
تولید، حمل مواد اولیــه در طول فراینــد تولید و حمل 

ضایعات به این واحد مرتبط اســت. در نهایت گروه فنی 
است که بازوی فنی واحدهای اجرایی است و برنامه ریزی 
و کنترل فرایندهــای راهبری و نگهــداری و تعمیرات 

مکانیسم ها را بر عهده دارند.
روزانه چه تعداد مکانیسم حمل جاده ای به فوالد 

مبارکه وارد می شوند؟
برنامه حمل ما تابع برنامه تولید، شرایط ذخیره سازی و 
منابع تأمین متغیر است. به طور متوسط بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ 

کامیون روزانه مواد اولیه را حمل می کنند.
در راســتای توســعه ناوگان حمل ونقل چه 

اقداماتی انجام شده است؟
توسعه ناوگان ریلی یکی از چالش ها فراروی دست یابی 
به ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور است. در این راستا فوالد 
مبارکه اقدام به خرید ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو از شرکت 
مپنا کرده است که ۱۳ دستگاه از این لوکوموتیوها تحویل 
شده و ۱۱ دستگاه آن در شبکه ریلی کشور سیر می کنند. 
دو دســتگاه نیز منتظر مجوز سیر هســتند. طبق برنامه 
پیش بینی شده ان شــاءاهلل تا پایان ســال آینده این ۵۰ 

دستگاه تحویل فوالد مبارکه خواهد شد.
چه رکوردهای جدیدی در زمینه حمل ونقل در 
حوزه تأمین به موقع مواد اولیه، حمل سرباره های 
فوالدسازی و پشتیبانی خطوط تولید ثبت شده 

است؟

با تالش هــای دلســوزانه و متعهدانه همــکاران ما 
رکوردهای خوبی در این واحد شــاهد بوده ایم. در حوزه 
حمل مواد اولیه رکورد ماهانه حمــل ۱۳۹۸ هزار تن در 
شهریورماه و در حمل آهن اسفنجی رکورد ۳۰6 هزار تن 
رقم خورد. در 6 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل شــاهد ۲۷ درصد رشــد حمل مواد اولیه و ۲۰ 
درصد افزایش حمل سرباره بوده ایم. یکی از شاخص هایی 
که در حمل سرباره مهم است و بر تولید تأثیر می گذارد، 
میزان توقف ناشی از حمل ســرباره به ازای هر ذوب است 
که این عدد به ۰.۰۲ دقیقه به ازای هر ذوب رسیده که عدد 
قابل تقدیری اســت. در حوزه حمل ونقل جاده ای، اجرا و 
پشتیبانی از تعمیرات اساسی خطوط تولید )هم زمان ۵ 
پروژه تعمیراتی ســاالنه( را انجام داده و تأمین مکانیسم 
برای پشتیبانی از این تعداد تعمیرات که تابه حال در فوالد 
مبارکه اتفــاق نیفتاده بود، در نوع خــود رکورد جدیدی 

محسوب می شود.
چند درصد حمل مواد اولیه به صورت جاده ای و 

چند درصد به صورت ریلی است؟
در حال حاضر ۵۰ درصد حمل به صورت جاده ای است.
در حوزه هوشمندسازی حمل ونقل چه اتفاقاتی 

قرار است رخ دهد؟
با توجه به اینکه تعداد زیــادی از همکاران ما در منابع 
تأمین که در سراسر کشور حضور دارند و اطالعات باید از 
زمانی که بار تحویل می شــود ثبت شود تا اینجا مدیریت 
صورت گیرد، طراحی یک اپلیکیشــن را در دســتور کار 
داریم و ۴ پروژه تحــول دیجیتال در حــوزه حمل ونقل 
تعریف کرده ایم کــه جزو پروژه های با اولویت ســازمان 
است. پروژه ای برای برنامه ریزی هوشمند حمل و کاهش 
مصارف پاتیل سرباره و تعداد دیگری پروژه تعریف شده 
که امیدواریم تا سال آینده نتیجه بدهد و آثار خوبی برای 

حمل پایدار در فوالد مبارکه داشته باشد.
میزان همــکاری این بخش با شــرکت های 

دانش بنیان چگونه است؟
ظرفیت هــای خوبــی در شــرکت های دانش بنیان 
وجود دارد که باید از آن ها اســتفاده شود. با چابک سازی 
فرایندهای ارتباطی و همکاری با این شــرکت ها ســعی 
کرده ایم تعامالت خوبی با این شــرکت ها داشته باشیم. 
عالوه بر پروژه هایی که تعریف می کنیم، از شرکت ها دعوت 
شده است تا از فرایندها بازدید کنند و ضمن نیازسنجی، 
پروژه های جدیدی بــرای فوالد مبارکــه تعریف کنند. 
پروژه های حمل هوشمند، کاهش مصارف پاتیل برهای 
ســرباره، کاهش مصارف الســتیک های پاتیل برها که 
اقالم هزینه بر هســتند از مواردی است که با شرکت های 

دانش بنیان طرح موضوع شده است.

مدیر ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه خبر داد؛

تعریف چهار پروژه تحول دیجیتال در حوزه حمل ونقل فوالد مبارکه

گفت وگو


