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 حضور گروه فوالد مباركه
  در رویداد »كیش اینوكس ۲۰۲۲«
و امضای سه تفاهم نامه همكاری

رویداد »کیــش اینوکس ۲۰۲۲« متشــکل 
از چهاردهمیــن نمایشــگاه معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری کشــور و نهمیــن نمایشــگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، 
با حضور رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی، 
رئیس کل بیمه مرکزی، سرپرست شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دســتیار و مشــاور 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران 
کشــوری و سیاســت گذاران این حوزه گشایش 

یافت.
۲۵۰ ســازمان و شــرکت فعال در این حوزه 
ازجمله گروه فوالد مبارکه در بخش نمایشگاهی 
این رویداد در قالــب ۹۰ غرفه بــه ارائه آخرین 
دســتاوردها و توانمندی های خود در حوزه های 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از تاریخ ۲۵ 
تا ۲۸ مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی 

جزیره کیش پرداختند.
در جریان برپایی این نمایشــگاه، غرفه فوالد 
مبارکه شــاهد حضور پررنگ مدیران، فعاالن و 
مؤثرترین افراد در حوزه های مالی ازجمله مدیران 

بانک های ملی، ملت و کارآفرین بود.

نباید با الزام ها و اجبارهای اشتباه، 
این شرکت را دچار مشکل کرد

طغیانــی نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی ضمن بازدید از غرفه شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود 
انقالب اسالمی و پیشران حرکت در همه حوزه ها 
توانسته برای کشور و استان اصفهان نقش آفرینی 
مؤثر داشــته باشــد و نباید با الزام ها و اجبارهای 
اشتباه، این شرکت را دچار مشکل کرد؛ به عنوان 
مثال نباید با اجبارها و الزام های اشــتباه در بحث 
تقسیم سود، شــرکت را در حوزه نقدینگی دچار 
مشکل کنیم؛ چراکه از این قضیه نه تنها شرکت، 

بلکه خوِد سها داران نیز متضرر می شوند.

امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه
در حاشــیه این رویداد، شــرکت پشتیبانی، 
توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، شهرک 
علمی تحقیقاتــی اصفهان و صنــدوق پژوهش 
و فناوری اســتان اصفهــان تفاهم نامه همکاری 
 سه جانبه ای را در راســتای رفع نیازهای صنعت 
فوالد کشــور به  ویژه فــوالد مبارکــه از طریق 
شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان امضا کردند.
پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی، 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه: زیست 
 بوم فناوری کشور عالوه بر زیرساخت فیزیکی نیاز 
به زیرســاخت های مالی هم دارد که ما در فاز اول 
این همکاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار 
صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان جهت 
حمایت از شرکت های دانش  بنیان مرتبط با حوزه 

صنعت فوالد قرار بدهیم.
مهدوی رئیــس پارک فناوری شــیخ 
بهایی شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان: 
شرکت فوالد مبارکه از بنیان گذاران و مؤسسان 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است و یکی از 
مأموریت های پارک های علمی و فناوری ارتباط 
و جذب ایده در خصوص چنین صنعت پیشرانی 
است. در راستای شعار ســال که حمایت از تولید 
دانش بنیان و اشتغال آفرین است، این تفاهم نامه 
منعقد شد و بدون شک نقش بسزای فوالد مبارکه 
در همراهی و مشــارکت طرح هــای فناورانه و 
دانش بنیان در کشور و به خصوص شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان را نمی توان نادیده گرفت.
مروج االحکامــی مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری اســتان اصفهان: شرکت 
فوالد مبارکه همواره یکی از شرکت های برتر در 
زمینه تکنولوژی و حمایــت از طرح های فناورانه 
بوده اســت. از محل اعتباری که فــوالد مبارکه 
در اختیار صندوق قرار می دهد به شــرکت های 
دانش بنیان و فناور فعــال در زمینه رفع نیازهای 
صنعت فوالد کشــور که از طریق شهرک علمی 
تحقیقاتی به صندوق معرفی می شوند تسهیالت 
قرض الحســنه با دوره بازپرداخت دوساله اعطا 

می شود.

اخبار فوالد

طیب نیا، مدیرعامل فــوالد مبارکه، ضمن 
 stainless( اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن
steel( گفــت: تولید این نوع فــوالد به روش 
ریخته گری مداوم برای نخستین بار در منطقه 
غرب آسیا توســط فوالد مبارکه پس از تولید 
موفقیت آمیز فــوالد API مخصوص تولید 
لوله های انتقال نفت و سیاالت در محیط ترش و 
تولید فوالد الکتریکی موردنیاز تولید موتورهای 
الکتریکــی، ژنراتورها و ترانســفورماتورها، 
حماسه دیگری است که به دست پوالدمردان 
بلندهمت ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 

مداوم این شرکت خلق شد.

 فوالد مبارکه  تنها تولیدکننده
 فوالد زنگ نزن در منطقه غرب آسیا

وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت ایران 
به جمع معدود تولیدکنندگان فوالد زنگ نزن 
دنیا پیوست ادامه داد: هرچه تحریم ها در حوزه 
اقتصاد و صنعت در سال های اخیر بیشتر شد، 
کارکنان جهادگر فوالد مبارکه با عزمی راسخ تر 
و منسجم تر از همیشــه تالش کردند با تولید 
روزافزون انواع گریدهای خاص و محصوالت 
فوالدی تحریم ها را بی اثر کنند و اجازه ندهند 

صنایع پایین دست با مشکل مواجه شوند.
طیب نیا اظهار داشــت: علی رغــم اینکه 
طراحی اولیه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم فوالد مبارکه به منظور تولید فوالدهای 
ســاختمانی و کم آلیاژ پایه گذاری شده است، 
از ماه ها قبل با توجه به تنوع و کاربرد فوالدهای 
خاص در صنایع مختلف دنیا، شــرکت فوالد 
مبارکه اســتراتژی خــود را مبنی بــر تنوع 
حداکثری سبد محصوالت با تولید فوالدهای 
خاص و با ارزش افزوده باالتر قرار داد، به گونه ای 
که بتوان با تولید حداکثــری انواع فوالدهای 
خاص، نیاز صنایع داخلی را تأمین و از خروج ارز 

از کشور جلوگیری کرد.
مدیرعامل فــوالد مبارکــه تصریح کرد: 
همچنان که پیش ازاین نیــز تأکید کرده ایم، 
با توجه به نیاز و کشــش بازارهــای داخلی و 
جهانی، در مواقعی باید تمرکــز را بر کمیت و 
حجم حداکثری تولید و در مقاطعی بر کیفیت 
محصوالت و تولید فوالدهــای کیفی و خاص 
گذاشــت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشــور 

ارزش افزوده حاصل گردد.
وی کســب این موفقیت ارزشــمند را که 
می تواند آغاز راه تولیــد ورق های زنگ نزن در 
کشور باشــد به همه کارکنان فوالد مبارکه و 
صنعت فوالد کشور تبریک گفت و خاطرنشان 
کرد: با تغییراتــی که همکاران مــا در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم در ساختار 
خطوط تولید ایجاد کردند، تولید این نوع فوالد 
در شرکت بدون سرمایه گذاری و اضافه کردن 

تجهیزات جدید و یا ایجاد خط مخصوص میسر 
شد و این موفقیت محکی بود برای کارشناسان 
و خبــرگان ناحیه جهت برداشــتن قدم های 
بزرگ تر در تولید فوالدهای خاص، به خصوص 

فوالد زنگ نزن.

طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد 
گرید 409 نزد متخصصان داخلی شرکت

در همین زمینه غالمرضا ســلیمی معاون 
بهره بــرداری فــوالد مبارکه گفــت: ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مــداوم به عنوان 
خط مقدم تولید گریدهای خاص در سال های 
اخیر، اقدام به اصالح خطوط تولید و تجهیزات، 
کسب دانش فنی الزم و تولید گریدهای ویژه 

کرده است.
وی در تشریح چگونگی بازطراحی ماشین 
ریخته گری برای دســت یابی بــه قابلیت این 
نوع فوالد ادامــه داد: مدیران و کارشناســان 
متخصص داخلی ناحیه با تشــکیل تیم های 
کاری متخصص در قسمت های مختلف کوره، 
متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم شــرایط 
موجود و الزامات اصلی در تولید گریدهای فوالد 
زنگ نزن را بررســی و روش تولید فوالد گرید 
4۰۹ را در کوره های قوس الکتریکی، کوره های 
پاتیلی، واحــد RH و ماشــین ریخته گری 

طراحی و آماده اجرا کردند.

وی جلوگیــری از اکسیداســیون کروم و 
کنترل خصوصیات ســرباره حاصــل از ذوب 
فروکروم را یکی از چالش هــای تولید این نوع 
فوالد برشمرد و گفت: با توجه به نوع کوره های 
قوس که از نوع EBT یا تخلیه از کف اســت، با 
طراحی متناسب فرایند کوره، ذوب مذکور با 
بازدهی کروم باالتر از ۹۸ درصد در پاتیل تخلیه 
و به واحد متالورژی ثانویه ارســال شد. چالش 
بعدی بــرای تولید فوالد زنگ نــزن در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
استفاده از واحد RH جهت آماده سازی ذوب 
به جای واحد VOD است که خوشبختانه با 
تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی همکاران، 

این چالش ها به خوبی مدیریت شد.
سلیمی تصریح کرد: با کسب این موفقیت 
ارزشــمند، از این پس امکان تولید بسیاری از 
گریدهای فوالدی پرآلیاژ در فوالد مبارکه میسر 
شده و می توان به درخواست مشتریان زیادی 
که این قبیل محصوالت را سفارش می دادند، 

پاسخ مثبت داد.

نهادینه شدن دانش فنی طراحی 
ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی

قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز ضمن ابراز 
خرسندی از کسب این موفقیت ارزشمند که با 

تالش بی شائبه همکاران ناحیه به دست آمد، 
خاطرنشان کرد: در بیشتر شرکت های بزرگ 
تولیدکننده فوالدهای زنگ نزن آماده ســازی 
ذوب در واحــد VOD انجــام می پذیــرد و 
استفاده از واحد RH چالش های زیادی را در 
پی دارد، اما کارشناســان خبــره ناحیه موفق 
شدند ذوب مذکور را طبق اســتاندارد آماده و 
جهت ریخته گری به واحد ریخته گری مداوم 
ارســال کنند. وی ادامه داد: با توجه به طراحی 
و ساختار ماشــین های ریخته گری شرکت، 
ریخته گری فــوالد زنگ نزن  چالش بســیار 
بزرگی بود که بــا انجام پروژه هــای مختلف 
قبلی بر روی ماشین های ریخته گری ازجمله 
تبدیل قالــب 7۰۰ میلی متری ماشــین 4 به 
قالب ۹۰۰ میلی متــری و طراحی خنک کاری 
ثانویه تختال هــای با ضخامت هــای ۲۵۰ و 
3۰۰ میلی متری در ماشین های ریخته گری 
که همگی به دســت همــکاران متخصص و 
دانش پژوه ناحیــه اجرا گردیــد، دانش فنی 
طراحی ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی 

نیز در ناحیه نهادینه شد.
خوشــدل پور در بخش دیگری از سخنان 
خود برش فوالد زنگ نزن  تولیدی به وســیله 
مشعل برش را از دیگر معضالت تولید این نوع 
محصول دانســت و تصریح کرد: با تمهیدات 
صورت پذیرفته، روش بــرش فوالد زنگ نزن  
طراحی و تجهیزات مربوطــه نصب گردید و 
پوالدمردان ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم موفق شدند اولین فوالد زنگ نزن  را در 
منطقه غرب آسیا به روش ریخته گری مداوم 

تختال تولید کنند.
به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فــوالد مبارکه، تولیــد گریدهای دیگر 
زنگ نزن  و تولید انبوه آن ها در نقشــه راه تنوع 
و گســترش تولیــدات ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم قــرار دارد و امیدواریم این 
موارد با توکل به خداوند متعال و حمایت های 
همیشــگی تیم مدیریت عالی فوالد مبارکه و 
تالش همــکاران ناحیه و در راســتای حرکت 

به سوی ایرانی قوی، هرچه زودتر محقق گردد.
وی خاطرنشــان کــرد: پیــش از این نیز 
فوالدهای زنگ نزن به شکل مقاطع در کشور 
تولید شده است؛ اما تولید تختال زنگ نزن  به 
روش ریخته گری مداوم که امکان تولید ورق 
این محصول را امکان پذیر ساخته است، برای 
نخستین بار است که در کشــور توسط فوالد 

مبارکه انجام می شود.
وی از تالش، همدلی و همکاری واحدهای 
متالورژی و روش های تولید، ناحیه فوالد سبا، 
واحدهای خرید مصرفــی، یدکی، مواد اولیه، 
برنامه ریزی تولید و تالشــگران دانشی ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم و تیم معاونت و 
مدیریت شرکت در حمایت از اجرای این پروژه 

تشکر و قدردانی کرد.

با تولید فوالد زنگ نزن به روش ریخته گری مداوم برای نخستین بار؛

فوالد مبارکه در غرب آسیا شگفتی ساز شد

پروژه نوسازی خط گالوانیزه شــرکت فوالد مبارکه با 
هدف تولید محصوالت کیفی و باصرفــه اقتصادی از اول 
مردادماه سال جاری هم زمان با تعمیرات برنامه ریزی شده 
این خط آغاز شد و با استفاده از ظرفیت و توان شرکت های 
داخلی پس از 1۲ هزار و 3۰۰ نفــر روز تالش بی وقفه، در 
شانزدهم مهرماه با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

اختری، مدیر اجرای پروژه های نورد گرم و سرد فوالد 
مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به گذشت حدود 
۲۰ سال از شــروع بهره برداری خط گالوانیزه، پیشرفت 
تکنولوژی، تغییر نیاز مشــتریان و همچنین اســتهالک 
تجهیزات موجود موجب شد پروژه ای جهت بهینه سازی 
خط گالوانیزه مطابق با تکنولوژی روز دنیا و در جهت پاسخ 
به نیاز مشتریان و با در نظر داشتن مسائل زیست محیطی 
تعریف شود. عالوه بر این، قدیمی بودن سیستم کنترل و 
درایوها و از رده خارج بودن تجهیزات اتوماســیون، سبب 
بروز مشکالتی ازجمله عدم امکان سفارش قطعات یدکی 
و مشــکالت عیب یابی و عدم امکان اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت خط تولید می شــد که در ایــن خصوص پروژه 
دیگری نیز تحت عنــوان به روزرســانی تجهیزات برق و 

اتوماسیون تعریف شد.
در همین زمینــه، مســعود ضیائی، رئیــس اجرای 
پروژه های ناحیه نورد سرد، در تشریح این عملیات نوسازی 
بزرگ گفــت: در این خصوص، پس از عقد قرارداد با ســه 
پیمانکار، مســئولیت طراحی و تأمیــن تجهیزات برق و 
اتوماسیون پروژه به شــرکت ایریسا، مسئولیت طراحی و 
تأمین تجهیزات مکانیک جدید به شرکت تکنولوگ طرف 
قرارداد و مســئولیت نصب تجهیــزات مکانیک جدید به 
شرکت صفافوالد واگذار گردید که در نهایت با سپری شدن 
فاز طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات برق و اتوماسیون 
و تأمین تجهیزات مکانیک، اجرای پروژه در اول مردادماه 

سال جاری با شات دان خط گالوانیزه آغاز شد و با تالش و 
همکاری مثال زدنی سایر واحدهای مرتبط، پس از سپری 
کردن تســت گرم، در تاریخ 14۰1/۰7/۲۰ اولین کویل 

تأییدشده مطابق با سفارش، تولید گردید.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت با وجود چالش های 
اجرایی مختلف ازجمله ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران 
جهت اجرای هم زمان بخش اتوماسیون و مکانیک پروژه، 
فعالیت های گسترده ای صورت پذیرفت که اهم اقدامات 

انجام شده توسط هر پیمانکار به شرح ذیل است:
اهم اقدامات صورت گرفتــه در حوزه طراحی و 
به روزرســانی تجهیزات: طراحی و تأمین تجهیزات 
مکانیک جدید شامل تجهیز ناچر، تجهیزات شست وشوی 
ورق، هات بریدل، هات اســترینگ، سیســتم اسنوت و 
ایرنایف و سیســتم کروماته، لود ســل ها، تجهیز تعویض 
غلتک، سیســتم Wet N2، تأمین تابلوهای برق شامل 

درایو و PLC )مربوط به تجهیزات جدید(، تأمین قطعات 
یدکی و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات جدید.

اهم اقدامــات صورت گرفتــه در حوزه نصب 
تجهیزات جدید: دمونتاژ بیــش از 1۵۰ تن تجهیزات 
قدیم، نصب بیش از ۹۰ تن استراکچر، نصب بیش از 3۰۰ 
تن تجهیزات جدید، تأمین، مسیرســازی و اجرای حدود 
۵۵ کیلومتر کابل، دمونتاژ تابلوهــای PLC و درایوهای 
قدیمی، تأمیــن تابلوهای پاور ســنتر و تغذیــه، تأمین 
سیســتم UPS، نصب تجهیزات ابزار دقیــق و تابلوهای 
برق و اتوماسیون شــامل تابلوهای PLC، RIO، درایو و 

تابلوهای محلی.
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه به روزرسانی 
سیستم های برق و اتوماســیون: انجــام بیش از 6۵ 
کیلومتر کابل کشــی، طراحی، تأمین و ســاخت و مونتاژ 
بیش از 1۲۰ عــدد کابینت درایو )بر مبنــای به روزترین 

 PLC سیســتم های زیمنس( و تابلوهای اتوماســیون و
برمبنای جدیدترین نسل کنترل های سری 1۵۰۰ زیمنس 
با شبکه ارتباطی پروفی نت و راه اندازی آن ها، برنامه نویسی 
سیستم کنترل PLCها و سیستم مانیتورینگ، نصب 7 
دستگاه سرور و 13 دســتگاه کالینت، نصب و راه اندازی 
سیســتم دیتا الگر، ایجاد حفاظت های شبکه ای سیستم 
بر مبنــای پروتکل های امنیت فــوالد مبارکه، طراحی و 
ساخت و راه اندازی سیستم اتوماسیون سطح ۲ و ارتباط 

.EIS آن با الیه

افزایش کیفی سطح محصول و کاهش هزینه های 
تولید با کاهش میزان مصرف پوشش زینک

ضیائی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص 
مزیت های اجرای این پروژه گفت: ازجمله دستاوردهای 
اجرای این پروژه می توان به مواردی همچون افزایش کیفی 
سطح محصول، کاهش فرایندهای دستی و غیرخودکار، 
صرفه جویی های اقتصادی و کاهش هزینه های تولید نظیر 
 gr/m2 90 به gr/m2 کاهش مصرف پوشش زینک از
60، رفع مشکل اضافه ضخامت پوشش زینک در لبه های 
ورق، کاهش مشــکالت زیست محیطی ناشــی از کروم، 
کاهش مشکالت مربوط به سرباره روی در حوضچه مذاب، 
افزایش تمیزی ورق پیش از ورود به حوضچه مذاب تا ۹۹ 
درصد و در نتیجه بهبود چسبندگی زینک به ورق، افزایش 
بازه زمانی بین ســیکل های الزم تعمیــرات و نگهداری و 

درنهایت بهبود رضایت مشتری اشاره کرد.
رئیس اجرای پروژه های ناحیه نورد ســرد خاطرنشان 
کرد: انجام ایــن پروژه پرچالش در یک بــازه زمانی کامال 
فشــرده با تالش های شــبانه روزی کارکنان واحدهای 
توسعه نورد سرد، همکاری صمیمانه بهره بردار، مهندسی 
کارخانه، ترخیص، قراردادهــای خرید، حفاظت فیزیکی 
و خدمات عمومی فوالد مبارکه و همچنین با مشــارکت 
تکنولوگ، شرکت های ایریسا، صفافوالد و دستگاه نظارت 
شرکت فنی مهندسی فوالد میسر گشت که بدین وسیله 
از تمامی این دوســتان که مجاهدانه در ایــن امر خطیر 

مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می گردد.

با گذشت 20 سال از بهره برداری انجام شد؛

پایان موفقیت آمیز پروژه نوسازی خط گالوانیزه شركت فوالد مباركه

گزارش


