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كسب ركورد جدید تولید آهن 
اسفنجی در فوالد هرمزگان

شــركت فوالد هرمزگان، كســب ركورد 
جدید تولید آهن اسفنجی در این شركت را به 

همكاران محترم تبریک گفت.
بر اســاس این گزارش: ركورد تولید روزانه 
مدول A به میزان 2 هــزار 928 تن در تاریخ 
2 اسفند ماه سال جاری ثبت شد. این در حالی 
 : Aاســت كه ركورد قبلی تولید روزانه مدول
میزان 2 هزار و 911 تن در تاریخ 9 بهمن ماه 

سال جاری بود.
    

 شماره ۱۱۶۵ خبرنامه فوالد 
منتشر شد

شــماره 11۶۵ خبرنامه فوالد در تاریخ 3 
اسفند ماه ســال جاری با تیراژ 14 هزار نسخه 

منتشر شد.
بر اساس این گزارش:  برای دریافت نسخه 
اصلی شــماره 11۶۵ خبرنامه فوالد به سایت 
شــركت فوالد مباركــه اصفهان به نشــانی: 

https://www.msc.ir مراجعه فرمایید.
    

پوستری از طرح نورد گرم ۲ 
فوالد مباركه

با حمایت از كار و تولید ایرانی در طرح نورد 
گرم 2 فوالد مباركــه اصفهان، اقتصاد پایدار و 

مستحكمی خواهیم داشت.
    

قطع وابستگی كشور با راه اندازی 
نورد گرم۲ فوالد مباركه 

راه اندازی نورد گــرم2 فوالد مباركه باعث 
بی نیازی كشــور از واردات ورق های فوالدی 
ویــژه نفــت و گاز، تولید ورق هــای فوالدی 
عریض جهت تولید لوله های انتقال آب؛ تولید 
ورق های استحكام باال با وزن كمتر جهت تولید 
خودروهایی ســبک وزن با مصرف ســوخت 
پایین تر و ایمنی باالتر، تولید ورق های فوالدی 
ویژه شاسی خودروها و ماشین های سنگین؛ 
تولیــد ورق های فوالدی بــا ضخامت كمتر و 
استحكام بیشــتر جهت مصارف ساختمانی 
و صنایع لوله و پروفیــل؛ جلوگیری از عرضه 
تختال مازاد كشور بدون ارزش افزوده و افزایش 
تولید ناخالص ملی؛ ایجاد بــازار بین المللی و 
فرصت صادرات ورق گرم نوردیده شده با اتكا به 
اقتصاد درون زا و برون نگر برای توسعه صادرات 
غیر نفتی؛ تنوع بخشیدن به سبد محصوالت 
فوالد مباركــه با توجه به تقاضــای روزافزون 
صنایع داخلی و خارجی خواهد شد. بنابراین 
برای رفع این مشــكل عالوه بــر دولتمردان 
باید همه دست در دست هم دهیم؛ زیرا هدف 

دشمنان از پای در آوردن ایران است.    

اخبار فوالد

الكتروموتــور پینچ رول های كالف پیچ 
نورد گرم كه عمدتــا وارداتی و از رده خارج 

بودند، با همــكاری واحدهــای دفتر فنی 
ناحیۀ نورد گــرم، بومی  ســازی قطعات و 

تجهیزات، خرید قطعات یدكی الكتریكی، 
تعمیرگاه مركزی و شركت رشد صنعت نیرو 

بومی سازی شد.
 كارشناس بومی ســازی فوالد مباركه 
ضمن اعالم ایــن خبر گفــت: موتورهای 
DC 40۶ و 41۵ كیلــووات مربــوط بــه 
پینج رول هــای كویلر نورد گــرم و از برند 

»آنسالدو« هستند.
محســن رضایی با تأكید بر این كه این 
موتورها با توجه به هزینۀ طراحی و ساخت 
و خاص بودن آن ها هزینه های باالســری 
زیادی دارند، تصریح كــرد: در حال حاضر 
برای ساخت یک موتور DC 100 كیلووات، 
باید بیــش از دو برابر ســرمایۀ مــورد نیاز 

ســاخت الكتروموتور بومی  ســازی  شده 
سرمایه گذاری شود. این در حالی است كه 
بومی  سازی انجام  شده بیش از 32 میلیارد 
ریال برای فوالد مباركه صرفۀ اقتصادی به 

همراه داشته است.
وی با اشاره به این كه در اثر تحریم ها عمال 
امكان خرید این تجهیز از شــركت آنسالدو 
غیرممكن بــود، گفت: به همیــن منظور 
با ارســال یكی از موتورها برای تعمیرات، 
بازسازی، نوسازی و همچنین داده  برداری 
از این الكتروموتورها مهندسی معكوس آن 

در دستور كار قرار گرفت.
به گفتۀ این كارشــناس بومی  ســازی 
شركت فوالد مباركه اصفهان، این موتورها 

به دلیل این كه در زمان ورود ورق در بازوی 
پینچ رول در حدود ۵.1 برابر جریان نامی بار 
تحمل می كند، نیاز به طراحی ویژه و تقویت 
جریان ســیم  پیچ و تقویت سیستم خنک  
كننــده دارد كه این موارد بــا دقت زیاد در 

طول پروژه رعایت شده است.
 وی خاطرنشان كرد: از ردۀ تولید خارج 
بودن این الكتروموتورها و مشكالت تأمین 
و هزینه های زیاد ارزی برای الكتروموتورها 
از مهم ترین نكاتی بود كه كار بومی  سازی را 

ضروری می ساخت.
رضایی در بخش پایانی ســخنان خود از 
تمامی واحدهای مشــاركت كننده در این 

پروژه تشكر و قدردانی كرد.

صرفه جویی 3۲ میلیارد ریالی در واحد نورد گرم فوالد مباركه

با به پایان رسیدن تعمیرات برنامه ریزی شدۀ مگامدول 
B واحد شهید خرازی، این واحد با آماده به كاری بیشتر در 

مدار تولید قرار گرفت.
 در همین خصوص، با جمعی از دســت اندركاران این 
پروژۀ تعمیراتی حساس و تخصصی گفت وگو شده است 

كه ماحصل آن را در ادامه می خوانید.
 نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات احیا مستقیم

تعویض كاتالیست های ریفورمر در مگامدول ها یكی 
از سنگین ترین عملیات های تعمیرات در واحدهای احیا 
است. برای اجرای باكیفیت و ایمن این پروژه باید اقدامات و 
آماده سازی های بسیار دقیق و فراوان در زمینۀ مهندسی، 
ارزیابی ریسک ها، هماهنگی و سازماندهی نیروی انسانی 
و مكانیسم های درگیر به  دلیل تداخل های كاری صورت 
گیرد. خوشبختانه این پروژه در طی این شات دان، با تالش 
تمامی تیم های تعمیراتی شامل مكانیک و برق و نسوز و 
سایر نواحی پشــتیبانی طبق برنامه و با كیفیت مناسب 
صورت گرفت. سایر فعالیت های صورت گرفته عبارت اند 
از: تعمیرات سیســتم حمل مواد و نوار نقاله ها، تعمیرات 
تجهیزات شــارژ كوره، تعمیرات سیستم سیاالت مدول 

و اسكرابرها، تعویض كاتالیســت تانک های سولفور زدا، 
سرویس كامل كلیه تابلوها و تجهیزات اتاق برق.

محمدرضا، فتحی رئیس واحد احیا مستقیم 2
لیســت های ریفرمــر و  تا یــن توقــف كا در ا
جاذب هــای ســولفورزدای گاز فراینــد بــا موفقیت با 
 كاتالیســت و جاذب هــای بومی سازی شــدۀ ایرانــی 

جایگزین شد.
اجرای این حجم تعمیــرات نتیجۀ همكاری و همدلی 
تمامی گروه های تولید، تعمیرات، دفاتر فنی و تعمیرات 

مركزی بود. 
  یوسف مهاجری، 

رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی
 از این كه این كار تعمیراتی بزرگ با موفقیت و در كمال 
صحت و ســالمت كاركنان انجام شد بســیار خوشحالم. 
مدت زمان تعمیــرات در زمــان 22 روز و حدود 40 هزار 
نفر ســاعت بود كه طبق برنامه به پایان رســید. تعویض 
كاتالیســت 48۶ عدد تیوپ ریفرمر، تعویض نسوز 48۶ 
عدد داگ لگ تیوپ ها و تعویض دو عدد باندل از مهم ترین 

كارهای انجام شده بود.

مگا مدول B واحد شهید خرازی با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت
خبر
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برای اولین بار دستگاه عرض سنج 
لیزری با توان اندازه گیری اســلب 
داغ به دســت توانمند كارشناسان 
مكانیــک، بــرق و اتوماســیون و 
ابزار دقیق فــوالد مباركه طراحی 
و ســاخته شــده و بــا موفقیت در 
 خط نــورد گرم مــورد بهره برداری 

قرار گرفت.
 علی حاجیان نــژاد، مدیر ناحیۀ 
نــورد گرم فــوالد مباركــه ضمن 
تأیید ایــن خبر گفت: تــوان باالی 
تیم مهندسی فوالد مباركه به ویژه 
مهندسان بلندهمت نورد گرم باعث 

افتخار و غرور است.
وی افزود: ضخامت سنج مذكور 
كــه كار طراحی، ســاخت و نصب 
آن به دســت توانای كارشناســان 
داخلی انجام شد، بعد از قفسه های 

فینیشینگ نصب گردید و هم اكنون 
با موفقیت در حال بهره برداری است. 
ساخت عرض سنج لیزری كه توانایی 
اندازه گیری عرض تختال خروجی 
از كوره های پیشــگرم در دمای باال 
را دارد، نویدبخــش دســت یابی به 
موفقیت های ارزشــمندتر و باعث 
افتخار ناحیــۀ نورد گــرم و فوالد 
مباركه اســت. كارشناس تعمیرات 
سیســتم های اندازه گیــری نورد 
گرم نیــز در این خصــوص افزود: 
دستگاه های اندازه گیری نقش بسیار 
مهمی در سیســتم اتوماسیون ایفا 
می كنند. در هر قسمت از خط نورد 
گرم متناسب با مشخصات محصول، 
محاسبات انجام می شود و تجهیزات 
با این محاسبات كنترل می گردند. 

به عنــوان مثــال، فاصلــۀ بین 

فک هـــای ساید گایدها متناسب 
با عرض محصول تنظیم می شوند؛ 
لذا اندازه گیــری عرض محصول در 
چندین قســمت از خط نورد گرم 
انجام می پذیرد. طــول و ضخامت 
تختال در خط نورد گرم ثابت، ولی 
عرض متناسب با سفارش مشتری 
متغیر اســت و امــكان دارد در اثر 
اشتباهات انســانی، تختال اشتباه 
وارد خــط تولید شــود. اگر عرض 
بیشــتر از مقدار برنامه ریزی شده 
باشد، باعث گیركردن در تجهیزاتی 
مثل ساید گایدها می شود. اگر كمتر 
باشد نیز تأثیرات منفی در عملكرد 

ماشین آالت می گذارد.
حســن اصغری پور بــا تأكید بر 
این كه عرض ســنج نقش مهمی در 
افزایش دقت تولید ورق حین نورد 

دارد، ادامه داد: در خروجی كوره های 
پیشگرم و ورودی نورد مقدماتی نیاز 
اســت كه عرض و میزان انحراف از 

مركز تختال كنترل شود.
وی در تشــریح روند ساخت این 
تجهیز افــزود: پــس از این كه نیاز 

به این تجهیز محرز شــد و شركت 
سازندۀ خارجی نیز به دلیل تحریم ها 
از فروش آن ســرباز زد، بومی سازی 
آن در دســتور كار قــرار گرفت. به 
همین منظور پس از طراحی اولیه، 
تجهیزات موردنیــاز تأمین و نمونۀ 
آزمایشگاهی آن ساخته شد و مورد 
آزمایش قرار گرفت. در ادامه تجهیز 
بومی سازی شــده با همكاری واحد 
تعمیرات نورد مقدماتی و كاركنان 
تعمیرات بــرق و مكانیک تجهیز در 
خط نصب شــد و برنامۀ محاسبات 
و طراحی صفحــات HMI آن نیز 
به دست كاركنان كنترل پروسس 

انجام شد.
به گفتــۀ كارشــناس تعمیرات 
سیستم های اندازه گیری نورد گرم 
تجهیز بومی سازی شده برای مدتی 
به صورت آزمایشی و در ادامه پس از 
حصول اطمینان از عملكرد آن، برای 
استفادۀ مســتمر در اختیار تولید 
و تعمیرات كوره و نــورد مقدماتی 

قرار گرفت.
اصغــری پور خاطرنشــان كرد: 
عالوه بر مزایای یادشده با استفاده از 
اطالعات به  دست  آمده از عرض سنج 
می توان موقعیت تختال در خروجی 

كوره ها را اصالح كرد. ضمن این كه 
هدف گذاری و به ثمر رســاندن این 
قبیــل پروژه ها، نتیجــۀ همدلی و 
مشاركت افراد متعدد با تخصص های 
گوناگون است. شایســته است در 
این جــا از همۀ همــكاران، ازجمله 
همــكاران گرامــی در تعمیــرات 
سیستم های اندازه گیری نورد گرم، 
كنترل پروســس، تعمیرات و تولید 
نورد مقدماتی، كوره های پیشگرم، 
تعمیرات برق تكمیل نــورد گرم و 
تعمیرگاه مركــزی و حمایت های 

مدیریت ناحیه قدردانی كنیم.
در همیــن خصــوص غالمرضا 
خلیلی، كارشناس كنترل پروسس 
نورد گرم نیز اظهار كــرد: باال بودن 
عرض تختال نسبت  به عرض نامی 
باعث وارد شدن فشــار بیش  از حد 
به ساید گایدها و Edger می شود و 
نهایتا در صورت عبور از آن به دلیل 
كاهش عرض زیاد، سر تختال بیش 
 از حد باال می آید و به تجهیزات بعدی 
مانند رمپ های پوسته شویی آسیب 
وارد می گردد كــه باعث توقف خط 
تولید خواهد شــد و با اندازه گیری 
عرض می تــوان ازاین گونه توقفات 

جلوگیری كرد.

برای اولین بار در ایران انجام شد؛

طراحی و ساخت عرض سنج لیزری در واحد نورد گرم فوالد مبارکه
دستگاه های اندازه گیری 

نقش بسیار مهمی در 
سیستم اتوماسیون ایفا 
می کنند. در هر قسمت 

از خط نورد گرم متناسب 
با مشخصات محصول، 

محاسبات انجام می شود و 
تجهیزات با این محاسبات 

کنترل می گردند


