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رکورد عمر نسوز کوره های شافت 
و ریفورمر در مدول های واحد احیای 
مستقیم شماره یک شــرکت فوالد 

مبارکه شکسته شد.
سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت 
فوالد مبارکــه، با ابراز خرســندی از 
موفقیت حاصل شده و ثبت رکوردها در 
واحد احیا مستقیم بیان کرد: بازنگری 
در نحوه سرد و گرم کردن کوره )کرو 
حرارتی( که منجر به کاهش شــوک 
حرارتی و کمترین آســیب در هنگام 
توقفات جهت شــات دان های ساالنه 
می شود توسط تیم نسوز سایر نواحی 
برای هر شــات دان، به فراخور میزان 
تعمیرات نســوز موضعی، طراحی و 

به واحد احیا مستقیم ارائه می گردد.
وی گفت: با ابداع روش های نوین، 
تعویض ساختار آجرهای نسوز کوره 
و ریفورمر و جایگزینی و اســتفاده از 
پورت های بی اســتفاده و راکد طرح 
قدیــم و تطبیــق آن ها بــا تغییرات 
موردنیاز انجام گرفــت.  طرح جدید 
Thin Wall باعــث جلوگیــری از 
توقف بلندمدت )حداقل یک ســاله( 
مدول هــای واحد احیا مســتقیم به 
سبب عدم ارسال پورت ها و آجرهای 
نسوز خریداری شــده از شرکت های 
خارجی به جهت تحریم های ظالمانه 

شده است.
مدیر ارشد تولید شــرکت فوالد 
مبارکه افزود: عالوه بــر امکان تولید 
بیش از 3.5 میلیون تن آهن اسفنجی 
که ارزش افزوده ای معــادل 87 هزار 
و 500 میلیارد ریال )ناشــی از عدم 
توقف( داشته و ادامه روند تولید آهن 
اسفنجی با افزایش عمر نسوز کوره ها، 
فرصت بومی سازی نیز مهیا شده و به 

ثمر رسیده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: از دیگر 
نکات مهم در این راســتا بهره برداری 
مناســب از واحدهای احیا مستقیم و 
جلوگیری از آســیب به نسوز کوره ها 
با وجود تولید اسمی و حتی بیشتر از 
ظرفیت تولید بوده است؛ به طوری که 
تاکنون به خوبی از آن اســتفاده شده 
و نیاز به تعویض ســاختار نسوز وجود  
نداشته است و می توان از آن به عنوان 
مهم ترین عامل رسیدن به این رکورد 

یاد کرد.
ســلیمی بــا اشــاره بــه مزایا و 

دستاوردهای انجام این پروژه ها ابراز 
داشت: اجرای فاز اول تا چهارم پروژه 
موجب جلوگیــری از تعویض بیش 
از 1800 تن متریال نســوز خارجی 
در این 5 مــدول و جلوگیری از خروج 
ارز بــه ارزش 4.500 میلیــون یورو 
)معادل 1350 میلیارد ریال( شــده 
است. عالوه بر این، با اجرای فاز پنجم 
پروژه، شاهد کاهش تعویض 2 هزار و 
300 عدد کارتن بالنکت و 6 هزار عدد 
ست بلت و کاپ اینکونل 601 )متریال 
نســوز خارجی( در ریفورمر دو مدول 
E و F بودیم که در نتیجــه از خروج 
ارز به ارزش 233 هــزار یورو )معادل 
70 میلیارد ریال( برای شرکت فوالد 

مبارکه جلوگیری شده است.
وی تصریح کــرد: در ادامه اجرای 
فاز چهارم، تعویض آجرهای نســوز 
به صورت موضعــی )50 تن به جای 
400 تن و کاهش زمــان توقف از 40 
روز به 20 روز در 5 مــدول واحد احیا 
مستقیم شماره یک(، کاهش 60 هزار  
نفر ساعت، 30 میلیارد ریال هزینه و 
100 روز زمان توقف که به تولید آهن 
اسفنجی افزوده شده قابل توجه است. 
در نهایــت با این فعالیت هــا از خرید 
215 هزار تن آهن اســفنجی به مبلغ 
بیش از 6 هزار میلیارد ریال جلوگیری 

شده است. 
ســلیمی تأکید کرد: مهم ترین و 
بارزترین مزیت این پروژه بومی سازی 
و ترغیب شــرکت های نسوز داخلی 
توسط تیم مرکز نسوز است که نهایتا 
به ساخت ســت کامل آجرهای نسوز 
کوره شافت واحد احیا مستقیم توسط 
شــرکت فراورده های نسوز مهرگداز 
و جرم های ســبک و سنگین کم آهن 
گانینگی توســط شــرکت دیرگداز 

آتشگاه اسپادانا منجر شده است.
نقش تیم متخصص واحد احیا 
مستقیم شماره یک در کاهش 

هزینه و ثبت رکورد
داریوش رشــیدی مدیــر ناحیه 
آهن سازی شــرکت فوالد مبارکه در 
مورد دســت یابی به این رکورد اظهار 
کرد: نکتــه مهم در رســیدن به این 
رکورد بهره برداری فنی و رعایت همه 
پارامترها و کنترل های موردنیاز توسط 
تیم توانمند تولیــد و تعمیرات واحد 
احیا مستقیم شماره یک فوالد مبارکه 

اســت که با تالش خود در تحقق این 
رکورد و کاهش هزینه ها نقش اساسی 
داشته اند.وی گفت: نکته مهم در این 
زمینه بهره برداری مناسب از این واحد 
به خصوص ساختار نسوز کوره با توجه 
به تولید اسمی و حتی بیشتر از ظرفیت 
تولید است. این امر باعث شده ساختار 
نســوز  نیاز به تعویض نداشته باشد؛ 
درحالی که معموال عمر استاندارد نسوز 
کوره های احیا مستقیم 10 تا 12 سال 
است و پس از ســپری شدن این طول 

عمر باید تعویض شود.
رشــیدی ادامه داد: خوشبختانه 
با درایــت و بهره برداری مناســب از 
تجهیزات و به خصوص رعایت اصول 
فرایندی، این امکان فراهم شــده که 
نسوز کوره مدول F با گذشت بیش از 
15 ســال نیاز به تعویض و جایگزینی 
نداشته باشــد که این امر  یک رکورد 

جهانی محسوب می شود. 
 اجرای دقیق شات دان های 

 ساالنه باعث رسیدن 
به این موفقیت شده است

فتحی مدیر واحد احیا مســتقیم 
شــماره یک در مورد کســب رکورد 
جدید اســتفاده از نســوز اظهار کرد: 
مدول F واحد احیا مستقیم در انتهای 
ســال 1385 به بهره برداری رسید. 
ظرفیت تولید طراحی شده برای این 
مدول 800 هزار تن در ســال است؛ 
بنابراین طی یک دوره ده ســاله )عمر 
استاندارد( باید 8 میلیون تن تولید آهن 
اسفنجی کند و ســپس کل ساختار 
نســوز آن که معادل 400 تن متریال 

نسوز است تعویض گردد.
وی گفت: با انجام عملیات ترمیم 
نســوز ناحیه کمربندی باستل کوره 
توسط تیم توانمند نسوز سایر نواحی 
در هر شات دان ساالنه، تولید بیش از 
12 میلیون تن محقق شــده که این 
مقدار 4 میلیون تــن فراتر از ظرفیت 

تولید اسمی بوده است. 
فتحی افزود: همچنین در سال های 
گذشــته برنامه ریزی مناسبی برای 
افزایش ظرفیت واحد انجام گرفته که 
در صورت تکمیل مراحل طراحی، این 
افزایش ظرفیت انجام خواهد شــد و 
امکان تعویض نســوز کوره با متریال 
نسوز بومی سازی شــده در آن زمان 

وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در شات دان 
اخیر این مدول در ســال جاری، عمر 
ساختار نسوز  به رکورد 15 سال رسیده 
و این در حالی است که کوره این مدول 
هم اکنون در حال تولید است و تا توقف 
بعدی در ســال آینده بــه این رکورد 

افزوده خواهد شد.
 کاهش هزینه تولید

  با افزایش عمر نسوز کوره 
زمانــی، رئیس تعمیرات نســوز 
سایر نواحی شــرکت فوالد مبارکه، 
در مورد شکسته شــدن رکورد عمر 
نسوز کوره های شــافت و ریفورمر در 
مدول هــای واحد احیای مســتقیم 
شماره یک این شــرکت اظهار کرد: 
در روزهای گذشــته، با بهینه سازی 
ساختار نسوز باســتل پورت های گاز 
CO در محل الین باســتل متصل به 
کوره و کنترل و بهره بــرداری فنی و 
مناسب توســط تیم تولید این واحد، 
رکوردی به میزان 15 سال در زمینه 
عمر نسوز کوره شــافت و ریفورمر در 
مدول هــای واحد احیای مســتقیم 
شماره یک شــرکت فوالد مبارکه به 
دست آمد که برای اولین بار و فراتر از 

استانداردهای جهانی است.
وی گفت: ایــن پــروژه در قالب 
بهینه ســازی  در 6 فاز انجام شــده و 
باعث کاهش مصرف ســاختار نسوز 
در مدول F واحد احیا مستقیم شماره 
یک گردیده اســت. این امــر منجر 
به کاهــش هزینــه 1090 میلیارد 
ریالــی و جلوگیری از خــروج ارز به 

 مبلــغ 4.721.000 یورو  می شــود.
رئیس تعمیرات نسوز ســایر نواحی 
شرکت فوالد مبارکه افزود: در راستای 
تحقق بیانات مقــام معظم رهبری و 
نام گذاری ســال جدید به نام »تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، مقابله 
با تحریم های ظالمانه و رســیدن به 
خودکفایی و بومی ســازی و پیگیری 
سیاســت های مدیریت عالی شرکت 
در خصوص افزایــش تولید، کاهش 
هزینه ها و بومی ســازی، بهینه سازی 
 CO نسوز باستل پورت های عبور گاز

انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش زمان 
توقف و بهره برداری به مدت 100 روز و 
کاهش مصرف انواع نسوزهای خارجی 
به میــزان 1800 تــن در کوره های 
 F و A،C، D، E شــافت پنج مدول
واحد احیا مستقیم شماره یک، از دیگر 

دستاوردهای این اقدام مهم است.
زمانــی تصریح کرد: تالشــگران 
فوالد مبارکه از رکورد 15 ســال عمر 
نسوز کوره شــافت و ریفورمر مدول 
F واحد احیای مستقیم عبور کردند. 
این موفقیت همراه با کاهش مصرف 
نســوز به مقدار 350 تــن و کاهش 
هزینه و افزایــش راندمان تولید پس 
از شات دان های برنامه ریزی شده در 

سال 1400 است.
وی با اشــاره به اهمیت استفاده از 
طرح بهینه ســازی بلوک های نسوز 
منطقــه کمربندی باســتل پورت ها 
تأکید کرد: عمر ســاختار نســوز در 
کوره های شافت مدول های واحد احیا 
مستقیم طبق استانداردهای جهانی 
با آجرهای نسوز شرکت های خارجی 
)اروپایی( 10 سال برآورد شده که پس 
از سپری شدن این زمان، کل ساختار 
نســوز آن که چیزی حدود 400 تن 

است تعویض می گردد.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی 
شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: برای 
تعویض نســوز کوره و ریفورمر نیاز به 
توقفی 40روزه است؛ به همین منظور، 
تیم مرکــز تعمیرات نســوز و تولید و 
تعمیرات واحد احیا مستقیم شماره یک 
فوالد مبارکه اقدام به افزایش عمر نسوز 
این کوره هــا و ریفورمر آن ها به منظور 
کاهش هزینه های تمام شــده تولید و 
تعمیرات و فرصت بومی سازی نمود. در 
این میان، بیشترین عمر ساختار نسوز 

مربوط به مدول F بوده است.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی 
شــرکت فوالد مبارکه یادآور شد: با 

افزایش عمر نســوز کوره و در نتیجه 
افزایش راندمان بهره برداری و فرصت 
بومی سازی این نسوزها، موفق شدیم 
هزینه های تولید را با ابداع روشی نوین 
کاهش دهیم تا بتوانیم  پورت های گاز 
را در منطقه کمربندی باستل کوره در 
شات دان های ساالنه ترمیم کنیم. با 
به کارگیری این روش ها، عمر نســوز 

کوره  5 سال افزایش می یابد.
وی اظهار کــرد: همچنین با روش 
جدیدی که متخصصین نســوز سایر 
نواحی در نســوزکاری ریفورمر ابداع 
کردند، موفق به کاهش 50 درصدی 
مصرف بالنکت های نسوز الیه زیرین 
در دیواره های طولی و عرضی ریفورمر 
و حفظ 3  الیه زیرین از 6 الیه ساختار 
بالنکت نســوز قدیمی شدیم. این امر 
منجر به کاهش مصرف چشــمگیر 
هزینه ها، مواد نسوز و دیگر تجهیزات 

موردنیاز می شود.
رئیس نسوز سایر نواحی در پایان  
این مهم را به مدیریت عالی شــرکت، 
مدیر عامل، معاونت بهره برداری، مدیر 
ارشد تولید ، مدیر ناحیه آهن سازی و 
کلیه کارکنان تولید و تعمیرات واحد 
احیا مستقیم، مرکز نســوز )نظارت 
اجرایی و دفتر فنی نســوز  و مدیریت 
و کارکنــان شــرکت توحید صنعت 
اســپادان( و کلیه مدیران و کارکنان 
خرید، کنترل مواد، تعمیرات مرکزی 
و پیمانکاران مربوطــه، ایمنی فنی، 
حفاظت فیزیکی، خدمات عمومی و 
شرکت های نسوز مهرگداز و دیرگداز 
آتشــگاه اســپادانا صمیمانه تبریک 

گفت.
نوروزی سرپرســت تولیــد احیا 
مســتقیم در گفت وگو بــا خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: طی چندین ســال 
بهره برداری، معموال تعمیرات سالیانه 
انجام گرفته که شــامل فعالیت های 
سرویس و ترمیم نقاط مختلف واحد، 
ازجمله خطوط سیاالت و تجهیزات 
داخلی کوره )مکانیکی، نسوز و….( 
اســت و با توجه به استهالک طبیعی 
در فرایند تولید، الزم شمرده می شود.

وی افزود: پس از هــر بار توقف در 
سال های گذشــته جهت تعمیرات 
ساالنه )مکانیکی و ســیاالت و...( این 
کوره ها بازرســی می شــدند، اما به 
تعویض آجرهای نسوز داخل کوره ها 
نیازی نبــوده و به صــورت موضعی 
پورت هــای گاز بــه روش ابداعــی 
تعمیرات نســوز ســایر نواحی انجام 

شده است.

فوالد مبارکه فراتر از استانداردهای جهانی؛

گذر از حد نصاب عمر نسوز كوره های مدول های احیا مستقیم فوالد مباركه

یادداشت

 رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی، 
ســال 1401 را »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« عنوان کردند. اشتغال 
آفرینی یکی از مهمترین شاخصه های 
رشــد اقتصادی است و بســیاری از 

مشکالت اجتماعی جامعه با کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار 
حل می شود. بنابراین دولتمردان و بنگاه های اقتصادی باید 

بنا به شرایط و موقعیت خود برای ایجاد اشتغال تالش کنند.
 در حال حاضــر یکی از بنگاه ها موفــق در عرصه تولید و 
اشتغال آفرینی شرکت فوالد مبارکه بوده است.  فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که از آن به عنوان 
الگوی ملی بنگاه داری یاد می شــود، درصدد تحقق اشتغال 

پایدار در کشــور اســت و این مهم را بزرگترین مسئولیت 
اجتماعی خود می داند که در همین راستا با برنامه ریزی های 
انجام شده در مرحله اول، 12 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد. فوالد مبارکه برنامه های 
متعددی برای ســرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه های 
خورشیدی نیروگاه بادی و بسیاری از موارد دیگر را در دستور 
کار خود قرار داده اســت. این اقدام برای کشور بسیار مسرت 

بخش است و باید سایر بنگاه های اقتصادی نیز در سالی که 
مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« است با الگو 
برداری از بنگاه های اقتصادی موفق عالوه بر افزایش تولید 
در راستای اشــتغال آفرینی نیز گام بردارند. این امر عالوه بر 
حل مشــکالت اقتصادی و اجتماعی باعث ایجاد انگیزه در 
جوانان و استفاده از ظرفیت های جوانان خالق خواهد شد. 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه با جذب جوانان خالق باعث 
کاهش واردات و بومی سازی بسیاری از قطعات فوالد سازی 
شده است که جا دارد مسئوالن نیز در این راستا شرکت های 
همچون فوالد مبارکه را حمایت کرده و آن را از حاشیه سازی 

دوری کنند.

گام جدید فوالد مبارکه در عرصه ایجاد اشتغال
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خط تاندم پیوسته فوالد مبارکه؛ 
خط ثبت رکوردها

مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکه از 
دست یابی به رکورد ساالنه در ســال 1400 در خط 

تاندم پیوسته این ناحیه خبر داد.
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: با همت و تالش کارکنان ناحیه نورد 
سرد، در سال 1400 با دست یابی به عدد 1.399.000 
تن، رکورد تولید سالیانه جدیدی به ثبت رسید. رکورد 
این واحد در ســال 1399 به میزان 1.393.000 تن 
بوده اســت.وی ادامه داد: عالوه بر این رکورد، تولید 
ماهیانه با گذر از عدد 130 هزار تن نیز در سال 1400 
به وقوع پیوست. این موفقیت در آبان ماه با رسیدن به 
عدد 131.132 تن به ثبت رسید. رکورد قبلی تولید 
ماهیانه این خط در ماه مرداد ســال 1399 به میزان 
127.576 تن بوده است.مدیر ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه افزود: رکورد تولید در سال 1400 در حالی 
به ثبت رسید که چالش های تولید نسبت به سال های 
گذشته بیشتر بود؛ به طور مثال می توان به افزایش تولید 
گریدهای سخت اشاره کرد که با توجه به استحکام باال، 
نیروی نورد این گریدهای فوالدی به مراتب افزایش 
می یابد و این امر موجب کاهش سرعت تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1400 رکورد تولید 
گریدهای سخت نیز شکسته شد و با رسیدن به میزان 
تولید 71 هزار تن، رکورد قبلی تولید محصوالت سخت 
که در سال 1399 به میزان 55 هزار تن محقق شده 

بود، پشت سر گذاشته شد.
بهادرانی تصریح کرد: عالوه بر ارتقای کمیت، شاهد 
افزایش کیفیت محصوالت نیز بوده ایم. تولید منطبق 
با سفارش به خصوص در گریدهای ویژه مانند سطوح 
بدنه اتومبیل و لوازم خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در این زمینه، با توجه به اینکه این محصوالت 
سال ها در معرض دید مصرف کنندگان محصوالت 
نهایی است، حساســیت های خاصی وجود دارد و در 
نتیجه، ارتقای کیفیت این محصوالت موجب ارتقای 

برند مشتریان فوالد می شود.
وی تأکیــد کرد: 
در دو ســال گذشته، 
عالوه بر افزایش تولید 
کمــی، برنامه هایی 
برای ارتقای کیفیت 
نیــز در نظــر گرفته 
شــد. در سال 1400 
برنامه ریزی ها و کنترل های به موقع، موجب ارتقای 
کیفیت شد و این مهم نیز موجب گردید عدد کیفیت 
در خط تاندم پیوسته که در ســال 1399 از 94.22 
درصد به 96.93 درصد رسیده بود، در سال 1400به 
عدد 97 برسد. البته تمرکز بر کیفیت محصوالت نورد 
سرد در سال پیش رو نیز از اولویت های مهم ناحیه نورد 
سرد است.محسن اســتکی، مدیر محصوالت سرد 
شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: تعداد تجهیزات و 
قطعات بسیار زیاد در خط نورد تاندم و سپری شدن 
زمان زیاد از تاریخ نصب و استفاده از این تجهیزات از 
یک سو و نبود دسترسی به قطعات و تکنولوژی های روز 
از سوی دیگر از چالش هایی بوده که می تواند افزایش 

تعداد و ساعات توقفات را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در این شرایط یکی از افتخارات 
ناحیه نورد سرد در سال 1400، تولید بدون توقف در 
خط تاندم در تاریخ پانزدهم و هجدهم آبان ماه 1400 
است. در این روزها این خط شیفت های بدون توقف را 
سپری کرد که این موضوع در سال های اخیر بی سابقه 

بوده است.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در زمینه اســتفاده از مواد مصرفی، 
رکورد کاهش مصرف غلتک های کاری و پشــتیبان 
نیز جابه جا شد؛ به گونه ای که رکورد مصرف مجموع 
غلتک های کاری و پشتیبان در سال 1400 با میزان 
18.24 ثبت شــد که رکورد قبلــی مصرف مجموع 
غلتک کاری و پشتیبان در سال 1392 با ثبت 22.97 
میکرومتر بر کیلومتر را شکست.وی تصریح کرد: در نرخ 
مصرف مجزا نیز به افتخاراتی در کاهش میزان مصرف 
دست پیدا کردیم. در مصرف غلتک های کاری نورد 
تاندم میل، رکورد مصرف جدیدی به میزان 15.27 
میکرومتر بر کیلومتر در سال 1400 به ثبت رسید و 
این در حالی اســت که در آخرین رکورد حاصل شده 
در سال 1392، این عدد 19.91 میکرومتر بر کیلومتر 
بوده است.استکی در مورد بومی سازی روغن نورد سرد 
در این ناحیه تأکید کرد: در موضوع بومی سازی روغن 
مصرفی گام بلندی برداشته شد و با اضافه شدن یک 
مورد روغن نورد جدید، تأمین کننده های این ماده مهم 
افزایش یافتند. توجه به این نکته خالی از لطف نیست 
که روغن نورد ازجمله مواد مصرفی استراتژیک در نورد 
سرد است.وی ادامه داد: این روغن تأثیر زیادی بر میزان 
تولید و کیفیت محصوالت نورد سرد دارد و برای خرید 
آن، سال ها از تأمین کنندگان خارجی استفاده می شد، 
ولی در ســال 1400 با هدف بومی ســازی و ارتقای 
کیفیت مواد مصرفی استراتژیک با رویکرد ایجاد رقابت 
بین تأمین کنندگان، بررســی و تست تأمین کننده 
روغن نورد در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه 

بومی سازی آن با موفقیت انجام شد.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه


