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ثبت رکورد تولید ماهانه در 
شرکت فوالد سفیددشت

کارکنان پرتالش شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری با حمایت های بی دریغ 
فوالد مبارکه در تأمین گندله، توانســتند در 
پایان هشتمین ماه از سال رونق تولید به رکورد 

دیگری در تولید آهن اسفنجی دست یابند.
رئیس واحد آهن سازی فوالد سفیددشت 
ضمن اعــالم این خبر گفت: رکــورد جدید با 

تولید 70 هزار و 303 تن آهن اسفنجی در
 30 روز کاری به دست آمد.

اکبر اسکندری با تأکید بر این که به  موازات 
این افزایش کمیت، کیفیت آهن اســفنجی 
تولید شده نیز افزایش یافته است، گفت: درصد 
فلزشدگی آهن اسفنجی در این ماه به بیش از 

93 درصد رسید.
در همین خصوص جمشــید علی بابایی، 
مدیر واحد عملیات و سرپرســت تکنولوژی 
و توسعه شــرکت نیز ضمن قدردانی از تالش 
کارکنان و پیمانکاران در دســت یابی به این 
رکورد، ابــراز امیدواری کرد بــا حمایت های 
بیشــتر فــوالد مبارکــه و ایمیــدرو، پروژه 
فوالدسازی این شرکت که تاکنون به پیشرفت 
79 درصدی رسیده اســت، در سال 1399 به 

بهره برداری برسد.
    

به سفارش فوالد مبارکه هد جوش 
لیزری در داخل تولید می شود

مدیر ناحیه نورد ســرد فوالدمبارکه گفت: 
هد لیزر ماشــین های جوش لیزری که جزو 
اقالم تحریمی و در عین حال استراتژیک است، 
با همکاری فوالدمبارکه و مرکز تحقیقات علوم 
و فنون لیزر ایران بومی سازی و به بهره برداری 

می رسد.
بهزاد بهادرانی، در تشــریح ســاخت هد 
لیزر ماشــین های جوش لیزری گفت: ما در 
خطوط اسیدشویی شــماره ۲ و خط نورد پنج 
قفسه ای پیوسته  ماشین های جوش  لیزری از 
شرکت می باخ آلمان داریم که هد لیزر آنها از 
سوی شرکت ترامپ آمریکا تامین می شود و با 
توجه به تحریم ها عمال ارتباط می باخ آلمان با 
کشــورمان به صورت کامل قطع شده است. با 
توجه به اینکه هد این لیزر یــا مغز آن برای ما 
تولید اشعه می کند امکان هیچگونه دسترسی 

وجود ندارد.
وی گفت: خطوط اسیدشــویی شماره ۲ و 
خط نورد پنج قفسه ای پیوســته  جزء ۲خط 
استراتژیک فوالد مبارکه هستند و در صورتی 
که برای هد ماشین های جوش لیزری ما در این 
۲خط مشکلی پیش  بیاید عمال تولید متوقف 

خواهد شد و ریسک استراتژی باالیی دارد.
مدیر ناحیه نورد سرد فوالدمبارکه در پاسخ 
به این سوال که همکاری فوالد مبارکه با مرکز 
تحقیقات علوم و فنون لیزر ایران در چه زمینه 
هایی بود گفت: با توجه به احتماالت خرابی و 
از کار افتادن ماشین های جوش لیزری، سال 
قبل نمایشگاه بومی سازی در برج میالد برگزار 
شد و در آنجا فوالد مبارکه با مرکز علوم و فنون 
لیزر آشنایی پیدا کرد.  در نهایت با بازدیدهایی 
متقابلی کــه صورت گرفت، ایــن مرکز برای 
ساخت هد ماشین های جوش لیزری به روش 
فیبری با توان 10 کیلــووات که مطابق با توان 

لیزر فعلی ما هست اعالم آمادگی کرد.
وی افزود: در مرحله اول این طرح به صورت 
موازی صــورت می پذیــرد و در صورتی که 
پاسخگوی نیاز ما باشــد کامال از فیبر لیزری 

استفاده خواهد شد.
بهادرانــی بــه این ســوال کــه عملکرد 
ماشین های جوش لیزری چگونه است، گفت: 
برای تولید ورق سرد و ادامه سیکل الزم است 
تا ابتدا و انتهای ورق جوش بخورد و خط تولید 
به صورت پیوسته به کار خود ادامه دهد و این 
مســتلزم جوش دقیق اســت. در صورتی که 
این اقدام صورت نگیرد عمــال تولیدی وجود 

نخواهد داشت.
بهادرانــی در پایــان گفــت: میــزان 
ســرمایه گذاری از ســوی فوالد مبارکه برای 
ساخت این هد لیزری حدود ۶ میلیارد تومان 
است و قرار اســت این محصول تا اواسط سال 

آینده به فوالد مبارکه تحویل داده شود.

اخبار فوالد

تعمیرات برنامه ریزی 1۶ روزه واحد گندله ســازی با 
آماده سازی ها و همـــاهنگی های الزم از تاریــــــخ 8 
آبان ماه سال جاری شروع و زودتر از برنامه تا ۲۲ آبان ماه با 
پیگیری های مستمر و با انجام بیش از 108 هزار نفر ساعت 
فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و کیفیت و بدون بروز 

حادثه ایمنی انجام شد.
رضا اســماعیل پور، رئیس واحد گندله سازی، ضمن 
اعالم این خبر اظهار کــرد: از نکات قــوت این عملیات 
تعمیراتی می توان به آماده بهره برداری شدن واحد زودتر 
از برنامه تدوین شــده )حدود دو روز(، اســتفاده از توان 
داخلی در بومی سازی تجهیزات، استفاده از شرکت های 
دانش بنیان و استقرار دانش به روز اتوماسیون با استفاده 
100 درصدی از توان متخصصان داخلی اشاره کرد. ضمن 
این که بســیاری از فعالیت ها برای اولین بار در این توقف 

انجام شد.
 یوسف مهاجری، 

رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی
بیش از ۲5 هزار نفر ســاعت از این حجــم فعالیت ها 
برای نخســتین بار بر روی تجهیزات انجام شد که اغلب 
قطعات یدکی آن ها ساخت داخل و بومی سازی شده بود. 
همچنین در مراحل آماده سازی و اجرای فعالیت ها بیش 
از 50 جلسه عمومی و تخصصی و بیش از 40 جلسه کنترل 

پروژه به  صورت مستمر برگزار شد.
 حمیدرضا بذار، 

رئیس تعمیرات مکانیک تعمیرات مرکزی
 اجرای تعمیرات برنامه ریزی شــده که یکی از توقفات 
تعمیراتی سنگین ازلحاظ حجم نیروی انسانی، قطعات، 
مکانیســم و ابزارآالت اســت، در واحد گندله ســازی با 
بهبود مســتمر مواجه اســت. برای اجــرای باکیفیت و 
ایمن این توقف جلســات متعدد آماده ســازی، آموزش 
دســتورالعمل ها، برنامه ریــزی فعالیت هــا و نیــروی 
 انســانی، ســازماندهی، ارزیابــی ریســک فعالیت ها 

برگزار شد.

خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد گندله سازی
تیم تولید واحد گندله ســازی با برگزاری جلســات 
تخصصی و برنامه ریزی از ســه ماه قبل و اجرای پروژه ها 
و آماده ســازی مطابق برنامه توانست در زمان 30 ساعت 
کلیه فعالیت هــا را با نظــم و انضباط و به صــورت ایمن 
به انجام برســاند و بیش از 10 ســاعت زودتــر، واحد را 
برای انجــام فعالیت های تونــل کوره پخت قــرار دهد 
 که جــزو خط بحــران همیشــگی توقفات ســرد واحد 

گندله سازی است.  
از نقاط قوت فرایند آماده سازی تولید و نظافت صنعتی 
می توان به موارد زیر اشــاره کرد: سرد کردن کوره پخت 
به  نحوی که نســوز کوره پخت دچار آسیب نشود و فقط 
فعالیت های بازسازی ساختار نسوز در این توقف تعمیراتی 

انجام شود؛ 
تخلیه پالــت کار از کــوره پخت در مــدت  زمان ۲۶ 
ســاعت و 30 دقیقــه )رکــورد قبلی 3۲ ســاعت بوده 
است(؛ کسب رکورد تخلیه تیکنر با حجم سیال 10هزار 
 مترمکعب در مــدت  زمان 18 ســاعت )رکــورد قبلی

۲0ساعت بوده است(.

محمد خدابنده، سرپرست تعمیرات برق و ابزار 
دقیق واحد گندله سازی

در این تعمیرات بزرگ نوســازی و بهینه سازی بخش 
اتوماسیون و برق و ابزار دقیق با استفاده از توان نیروهای 
واحد گندله ســازی، واحدهای پشــتیبانی  کننده با اتکا 
به دســتاوردهای تکنولوژیکی شرکت های داخلی انجام 
شــد که برخی از مهمترین آن ها عبارت انــد از: ارتقای 
نرم افزار اتوماسیون واحد گندله سازی؛ نصب و راه اندازی 
سرورهای جدید و به روز در اتوماسیون تجهیزات؛ نصب 
و راه اندازی دو عدد UPS مــوازی جهت افزایش ضریب 
ایمنی PLC؛ ارتقای سیستم کنترل هیدرولیک اتصال 
پالت کارها؛ بهینه سازی شبکه PLC بخش دیسک های 
گندله خام؛ انتقــال لوپ های ابزار دقیق از ســخت افزار 
 به سیستم اتوماســیون؛ ارتقای سیســتم درایو توزین

W09 05 مربوط به دیســک A09 05؛ ارتقای سیستم 
کنترل لجن میکسرها.

 کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک 
واحد گندله سازی

در این برنامه فعالیت های بازسازی، بومی سازی قطعات 

و آماده سازی با نظارت مؤثر بر اجرای فعالیت ها و همچنین 
با کنترل پروژه های تعریف  شــده با اولویــت ایمنی به این 
شرح انجام شــد: بومی سازی و تعویض ســاپورت دیافراگم 
خروجی و بومی سازی و تعویض ســیکلون و کیسینگ فن 
 غبارگیر آسیاب خط 1؛ نوسازی ورق های کف دیسک های 
A 08/09 05؛ بومی ســازی و تعویض دریچه کنترلی فن 
خشک کن کورۀ پخت واحد گندله ســازی؛ نوسازی کامل 
بدنه و سازه فلزی بخش تکمیل پخت کوره واحد گندله سازی 
برای بهبود شــرایط فرایند و نوسازی نســوز؛ نوسازی سازه 
فلزی 15 متر از ســقف بخش پخت کوره واحد گندله سازی 
 Headwater برای نوسازی نسوز سقف؛ تعویض و نوسازی
غبارگیر ابتدای کوره پخت؛ بومی ســازی و تعویض شــوت 
چرخان انتهای کوره پخت؛ بومی ســازی و تعویض سیستم 
 V۲1 09 شست وشوی غبار فرایند انتهای کورۀ پخت با آیتم
و بومی سازی و تعویض کیســینگ فن های غبارگیر انتهای 

کوره پخت.
 سید جواد موسوی، کارشناس مشاور ایمنی 

واحد گندله سازی
 رعایت قوانین و مقررات ایمنــی، آموزش و به کارگیری 
دستورالعمل های ایمنی فعالیت ها و نظارت مؤثر بر انجام ایمن 
آن ها از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی بود. ضمن این که با 
نوســازی تجهیزات، ضریب ایمنی افزایش و احتمال وقوع 
حوادث کاهش خواهد یافت. در پایان رئیس واحد گندله سازی 
ضمن قدردانی از حمایت معاونت بهره برداری، مدیران ناحیه 
آهن سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز و مجموعۀ 
خدمات فنی و پشتیبانی، از همکاری و تالش مجریان این 
عملیات تعمیراتی در بخش های نظافت صنعتی، شــرکت 
پیشگامان صنعت فوالد جی، شــرکت ایریسا، حمل ونقل، 
بازرسی فنی و اتوماسیون و ابزار دقیق، خرید اضطراری و امور 
خرید، بومی سازی، مهندسی معکوس، امور قراردادها، اجرای 
پروژه ها، خدمات عمومی و مدیریت شهری، انبارها، کنترل 
مواد، حراست، انتظامات و ســایر بخش های حاضر در این 

پروژه، تشکر و قدردانی کرد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات واحد گندله سازی
خبر
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با بیان اینکه شــرکت فوالد مبارک 
مولد انقالب اســالمی است، گفت: 
همزمان با انقالب اسالمی، ساخت 
شــرکت فوالد مبارکه آغاز شد. این 
شــرکت هم اکنــون 10.5 میلیون 
تن در ســال تولید می کند که این 
 میزان معادل 50 درصــد از تولید

 فوالد کشور است.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، 
حمیدرضا عظیمیان در گفت وگوی 
زنده در برنامــه »پایش« با موضوع 
تکمیل طرح شــهید خرازی نورد 
گرم ۲ با بیان اینکه از سنگ تا رنگ 
در این شــرکت وجود دارد، افزود: 
محصوالت این شرکت به 40 کشور 

دنیا صادر می شود.
وی با بیان اینکه تحریم ها شرایط 
را برای صادرات سخت کرده، افزود: 
شــرکت فوالد مبارکــه از ابتدای 
راه اندازی 8 میلیــارد دالر صادرات 
داشــته که تمامی این محصوالت 

طبــق اســتاندارهای جهانی بوده 
است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به رشــد تولید فوالد در 
ایران گفت: ســال 57 ایران با تولید 
یک میلیون تن فــوالد و واردات 4 
میلیون تــن در جایگاه 35 دنیا بود، 
این در حالی است که ایران با تولید 
۲5 میلیون تن به رتبه 10 ارتقا یافته 
و 8 میلیون تن در ســال نیز فوالد 

صادر می شود.
عظیمیان بــا بیان اینکــه تنها 
ورق های خاصی وارد می شود، گفت: 
این ورق ها برای بخش تولید خودرو 
و لوازم خانگی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد که با تکمیل طرح شــهید 
خرازی نورد گرم ۲ از واردات آن نیز 

بی نیاز خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ادامــه داد: تکمیــل طرح شــهید 
خرازی نورد گرم ۲ باعث بی نیازی 
کشــور از واردات ورق های فوالدی 

ویژه نفت و گاز خواهد شد. این طرح 
تمامی استاندارهای الزم را دارد.

وی، تولید ورق های استحکام باال 
با وزن کمتر برای تولید خودروهایی 
سبک وزن با مصرف سوخت پایین تر 
و ایمنی باالتــر، تولیــد ورق های 
فــوالدی ویژه شاســی خودروها و 
ماشین های سنگین، تولید ورق های 
فوالدی با ضخامت کمتر و استحکام 
بیشــتر برای مصارف ساختمانی و 
صنایع لوله و پروفیل را از مزایای این 

طرح دانست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
همچنیــن گفت: پس از 1۲ ســال 
بدعهــدی طرف هــای اروپایی و 
چالش های پیش رو بــرای تکمیل 
طرح شــهید خرازی نــورد گرم ۲، 
پس از برجام نیــز تالش هایی برای 
انجام این پــروژه انجام شــد که با 
کارشکنی های آمریکا و تحریم های 
جدید همه آنها ُملغی شــد. اکنون 
قرارداد نــورد گرم ۲ در راســتای 

تکمیل طرح شهید خرازی در فوالد 
مبارکه، با کشــور چین منعقد شده 
که یکی از دستاوردهای ارزنده ملی 

در دوران پساتحریم خواهد بود.
وی اظهارکــرد:  وظیفه ما پمپاژ 
نشاط برای مردم شریف ایران است 
و این امر با خودکفایی و اشتغال زایی 

حاصل خواهد شد.

عظیمیــان بــا بیــان اینکــه 
برای اجــرای ایــن طــرح 8 هزار 
میلیــارد تومــان هزینــه شــده، 
بیان کــرد: عملیــات اجرایی این 
طرح بــا مشــارکت 54 درصدی 
تأمین کننــدگان داخلــی و مابقی 
با مشارکت ســرمایه گذار خارجی 
در بخش هایــی که تــوان داخلی 
برای تأمین آن وجود نــدارد انجام 

خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی 
هزینه های این طرح از منابع داخلی 
شــرکت فوالد مبارکه خواهد بود، 
گفت: در این قرارداد عنوان شــده 
برخی هزینه ها به صــورت تحویل 
کاال به طرف خارجی باشد. در حال 
حاضر از تمــام ظرفیت های قانونی 
استفاده شــده و برای اجرای آن نیز 
وزارت صمت حمایت خود را اعالم 
کرده است. ما از نمایندگان مجلس 
می خواهیــم در اجــرای این طرح 

همراهی کنند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با بیــان اینکه تمامی مســئوالن بر 
اصل اجرای این قرارداد مهم تاکید 
دارند، افزود: طــرف چینی مجوزها 
را از دولت خود دریافــت کرده و ما 
نیز امیدوار به دریافت این مجوزها 

هستیم.
عظیمیان با بیان اینکه شــرکت 
فوالد مبارکه تمامی استانداردهای 

محیط زیســتی را رعایت می کند، 
گفت: بــا توجه بــه کمبــود آب، 
هزینه های زیادی برای بازچرخانی 
و کاهــش مصرف آب انجام شــده 
طوری کــه بــا وجــود ۲.5 برابــر 
شــدن تولید،  مصرف آب در ســال 
98 نســبت به ابتدای بهره برداری 
تغییر نکرده است. همچنین مسائل 
زیســت محیطی به طــور آنالیــن 
توسط سازمان محیط زیست پایش 

می شود. 
وی در ادامه اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه یک شــرکت فرایند 
محور است و شــبانه روزی فعالیت 
می کند. در هر لحظــه 3 هزار مواد 
مذاب در حال حرکت است. شرکت 
فوالد مبارکه تنها شــرکتی اســت 
که زیر یک ســقف 8 کــوره قوس 
کار می کند و ۲5 هــزار نیرو به طور 
مستقیم در این شرکت مشغول به 

کار هستند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به دریافت تندیس سیمین 
جایزه ملــی کیفیت ایران توســط 
فوالد مبارکــه برای اولیــن بار در 
کشور،  گفت: از این تریبون استفاده 
می کنــم و از تمامــی کارگــران،  
کارشناســان، مدیــران و... افرادی 
که در شــرکت فوالد مبارکه برای 
رشد این صنعت کار می کنند، تشکر 

می کنم.

با تکمیل طرح شهید خرازی نورد گرم ٢ ؛

کشور از واردات ورق های فوالدی بی نیاز خواهد شد


