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معاون بهره برداری فوالد مبارکه:
ردپای فوالد مباركه در پشتیبانی از 
تولید و زدودن موانع مشهود است

معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد 
مبارکه گفــت: فــوالد مبارکه در راســتای 
پیــروی از منویات مقــام معظــم رهبری و 
با ســهم 5 درصدی از تولیــد ناخالص ملی، 
 پشــتیبانی همه جانبــه از تولیــد را محقق 

کرده است.
طبق فرمایشــات مقام معظــم رهبری، 
اقتصاد کشــور از چنــد بیمــاری مزمن رنج 
می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان 
این بیماری ها را برطرف کــرد، اقتصاد ایران 
حرکت جهشــی خواهد کرد: »وابســتگی به 
نفت و خام فروشــی«، »مداخــات غیرالزم 
دستگاه های حکومتی در مســائل اقتصادی 
و عدم اجرای مناســب سیاســت های اصل 
۴۴« و »تخریب فضای کســب وکار و قوانین 
 دســت وپاگیر« را ازجمله بیماری های مزمن 

اقتصاد کشور هستند.
اکبری محمدی معاون بهره برداری شرکت 
فــوالد مبارکه در ایــن خصــوص گفت: رد 
پای شــرکت فــوالد مبارکه در پشــتیبانی 
از تولیــد و زدودن موانــع در صنعت کشــور 
مشهود اســت و ســهم این شــرکت تأمین 
 5 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی در بخش 

صنعت است.
وی افزود: از ســال های گذشــته، شرکت 
فــوالد مبارکــه بــا برنامه ریزی و توســعه 
بومی سازی توانست وابســتگی به واردات را 
کاهش دهد؛ به گونــه ای که امروز بالغ بر ۱۴۴ 
هزار قطعه در این شــرکت بومی سازی شده 
است. تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه ۳ بار 
تحریم شدن را از سر گذرانده و با حمایت الهی 
و تکیه بر توان و دانش داخلی توانســت از این 

بحران ها رهایی یابد.
 فوالد مبارکه پیشران 

توسعه محصوالت جدید
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به محصوالت جدید شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز 
این شــرکت بر تولید محصوالتی اســت که 
به نیــاز صنایع داخلی کشــور پاســخ دهد. 
در ابتدای راه انــدازی تعــداد گریدهایی که 
فوالد مبارکه در زمینــه تختال تولید می کرد 
نزدیک به ۱۳۰ گرید بوده کــه این تعداد در 
 حال حاضر بــه بیــش از ۳5۰ گرید مختلف 

رسیده است.

وی ادامه داد: فوالد مبارکه در زمینه تولید 
ورق های سرد و گرم نوردشــده از ۱۳۰ گرید 
مختلف در حال حاضر بــه بیش از 5۳۰ گرید 
رســیده که نشان دهنده توســعه محصوالت 
جدید در این شرکت اســت؛ اهمیت تولید و 
تعیین شــعارهایی در این حوزه توسط مقام 
معظم رهبــری، گروه فوالد مبارکــه را بر آن 
داشــت تا با تقویت تولید، به جد در تحقق این 

شعارها بکوشد.
اکبری در گفته های خود نیروی انســانی 
را مهم ترین عامل موفقیت شــرکت ها معرفی 
کرد و افزود: مهم ترین نقش در تحقق اهداف 
و رســیدن به این رکوردها در شــرکت فوالد 
مبارکه قطعا نیروی انسانی متعهد آن است. با 
همت و تاش و انگیزه روزافزون این کارکنان و 
همچنین انسجام تیم مدیریتی و تیم عملیاتی 
شرکت این دستاوردهای مهم در شرکت رقم 

خورد.
وی خاطرنشــان کرد: در تولیــد همواره 
اولویت ما تأمین بــازار داخل و نیازمندی های 
صنایع داخلی بوده اســت. بــه همین منظور 
تولید محصــوالت ویژه برای پاســخگویی به 
بــازار داخل و در پــی آن صــادرات و حضور 
در بازارهــای خارجــی در برنامــه تولید ما 
قرار دارد. این امــر عاوه بــر ارزآوری باعث 
رتقــای جایــگاه فــوالد مبارکــه در   ا

بازار بین المللی می شود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد 
مبارکــه در پایان اذعان داشــت: در ســال 
۱۴۰۰ برنامه مدونی بــرای تولید محصوالت 
صادراتی داریم کــه امیدواریم بــا همکاری 
 دولت جدیــد و ســایر ارگان هــای ذی ربط 

محقق شود.

اخبار فوالد

بر اساس ســود برآوردی گزارش اجماع که 
نظر تعداد قابل توجهی از مدیران سرمایه گذاری 
و تحلیلگران بازار سرمایه اســت، شرکت فوالد 
مبارکه با P/ E کمتــر از 5 در جایــگاه اول قرار 
دارد و پس از آن، فوالد خوزســتان و فوالد کاوه 
جنوب و فوالد هرمزگان بــا P/ E به ترتیب 5/ 5 
و ۸/ 5 در جایگاه های بعدی قــرار دارند. بیش از 
نیمی از تولید فوالد جهانی در صنعت حمل ونقل 
و ساختمان سازی به کار می رود. بسیاری از صنایع 
بزرگ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در 
حال توسعه وابستگی باالیی به فوالد دارند؛ حتی 
بعد از صنعتی شدن نیز این تاثیر قابل ماحظه 
بر رشد تولید کشورها مشــاهده می شود. تولید 
فوالد جهان بیش از ۸/ ۱میلیارد تن است. چین 
به تنهایی بیش از نیمی از فــوالد جهان را تولید 
می کند. در حال حاضر ۹ شــرکت تولید شمش 
فوالد و مقاطع فــوالدی در بازار ســرمایه ایران 
پذیرفته شده و معامله می شوند که در این گزارش 
وضعیت سودآوری این شرکت ها در سال جاری 

بررسی شده است.
 روش های تولید فوالد در جهان

کوره  بلند-کنورتور: در روش کوره بلند برای 
تولید فوالد از ماده احیاکننده کک که از زغال سنگ 
حاصل می شود و از کوره بلند برای تولید فوالد از 
سنگ آهن استفاده می شود. درکنار فرآیندهای 
اصلی )آهن سازی و فوالدســازی(، فرآیندهای 
جانبی شامل کک ســازی برای تهیه ماده اولیه 
عملیات احیا و آگلومراسیون جهت آماده سازی 
ســنگ معدن آهن نیز وجود دارند کــه در واقع 
خوراک موردنیــاز فرآیندهای اصلی تکنولوژی 
کوره بلندـ  کنورتور را فراهــم می کنند. احیای 
مستقیمـ  کوره های قوس الکتریکی: تکنولوژی 
دیگر در تولید فوالد، احیای مســتقیم است. در 
این روش ابتدا آهن اسفنجی یا آهن قراضه وارد 
کوره می شود. این کوره از یک حمام دوار با سقف 
متحرک تشکیل شده است که سه الکترود گرافیتی 
در آن قرار دارد. سپس سقف متحرک بسته می شود 
و الکترودهــا داخل کوره قــرار می گیرند. قوس 
الکتریکی شامل عبور جریان الکتریکی از طریق 
یک فلز است. گرمای ناشــی از قوس الکتریکی 
سبب ذوب مواد می شود. برای تشکیل سرباره، مواد 

افزودنی فلوسپار و آهک را به کوره اضافه و با یکدیگر 
ترکیب می کنند. زمانی که ترکیب مورد نظر فوالد 
حاصل شد، سرباره را از کوره خارج می کنند. در 
نتیجه، فوالد موردنیاز در کوره باقی می ماند که با 
تخلیه کوره به آن دست پیدا می کنند. در مراحل 
بعدی، سرباره را هم می توان بازیافت و از آن آهن 
اســتخراج کرد. در این روش گاز طبیعی عامل 
احیای سنگ معدن آهن بوده و در کشورهایی با 
منابع غنی گاز طبیعی مانند ایران کاربرد بیشتری 
دارد و عمــده واحدهای فــوالدی در ایران با این 
تکنولوژی هستند. در این روش برای تولید فوالد 
از کوره های الکتریکی و ذوب مجدد قراضه آهن و 
فوالد استفاده می شود. فرآیند میدرکس مهم ترین 

تکنولوژی احیای مستقیم است.
فوالد مبارکه ارزنده ترین شرکت فوالدی 

ایران است
۹ شرکت تولید شمش فوالد و مقاطع فوالدی 
در بازار ســرمایه ایران پذیرفته شــده و معامله 
می شوند. بر اساس محاسبه سود ttm که محاسبه 
بر مبنای سود چهار فصل آخر است )محاسبات بر 
اساس تابستان تا زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰( 
شرکت فوالد خوزستان با P/ E ۸/ ۶واحد کمترین 
نســبت را در اختیار دارد و ارزان ترین شرکت در 
گروه فوالدی بر این اساس است. فوالد هرمزگان و 
فوالد مبارکه اصفهان و فوالد آلیاژی ایران با نسبت 
حدود ۲/ ۷ تا ۹/ ۷ واحــد در جایگاه های بعدی 
قرار دارند. غلتک سازان نیز با P/ E ۱۲واحدی در 
جایگاه گران ترین شرکت اســت. بر اساس سود 
برآوردی گزارش اجماع که نظر تعداد قابل توجهی 
از مدیران ســرمایه گذاری و تحلیلگــران بازار 
سرمایه است، جایگاه  شرکت ها به لحاظ ارزندگی 
 P/ E اندکی متفاوت است. شرکت فوالد مبارکه با
کمتر از 5 در جایگاه اول قرار دارد. پس از آن، فوالد 
خوزستان و فوالد کاوه جنوب و فوالد هرمزگان با 
P/ E به ترتیب 5/ 5 و ۸/ 5 در جایگاه های بعدی 
قرار دارند. با این حال، با توجه به اینکه قیمت ارز 
و قیمت جهانی فوالد و همچنین قیمت عوامل 
تولید از جمله کنسانتره و گندله و همچنین انرژی 
و قطعی های آن، در چند ماه اخیر دچار تغییراتی 
شده است، بنابراین به کارگیری سود ttm قابلیت 

اتکای پایینی برای تصمیم گیری دارد.

بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی فوالدسازان بورس؛

فوالد مباركه ارزنده ترین شركت فوالدی ایران است

خبر
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به همت تاشــگران و متخصصان 
شــرکت فوالد مبارکه طراحی و تولید 
گریــد ST5۲-FATIGUE مقاوم 
به خســتگی در این شرکت با موفقیت 

انجام شد.
مدیر متالــورژی و روش های تولید 
شــرکت فوالد مبارکه با اعام این خبر 
گفت: طراحی و تولید محصوالت جدید 
در راستای تکمیل سبد محصوالت در 

فوالد مبارکه صورت می گیرد.
مولوی زاده افزود: به منظور تأمین نیاز 
حوزه های مختلــف در مصارف داخلی 
فوالد مبارکه ونیز رفع نیاز مشــتریان، 
بررسی و امکان سنجی تولید گریدهای 
درخواســتی صورت می گیرد و پس از 
تعیین پارامترهای تولیدی و شــرایط 
تســت و کنترل و اطمینان از عملکرد، 

ورق ها مورد مصرف قرار می گیرند.
 ST 5۲ وی خاطرنشان کرد: گرید
مقاوم به خســتگی از خارج از کشــور 
تأمین می گردید و در برخی شرایط به 

 ST دلیل عدم امکان تأمیــن، از گرید
 5۲معمولی به جای آن استفاده می شد 
که عملکرد مطلوب را نداشت. در همین 
راســتا گرید فوق به منظور استفاده در 
قطعاتی که تحت تنــش متناوب قرار 
دارند طراحی و تولید شد. مدیر متالورژی 
و روش های تولید در ادامه از حمایت های 
معــاون بهره بــرداری و زحمات کلیه 
واحدهای درگیر در این پروژه شــامل 
نواحی فوالدسازی، نورد گرم، آزمایشگاه 
و واحد فــروش و برنامه ریزی و ســایر 
واحدهــای پشــتیبانی قدردانی کرد.  
کارشــناس متالورژی شــرکت فوالد 
مبارکه نیــز در خصــوص تولید این 
محصول جدید گفت: خستگی یکی از 
خطرناک ترین انواع شکست در فلزات 
است. در خســتگی، فلز در تنش های 
پایین تر از تنش تسلیم شکسته می شود 
و ازایــن رو پیش بینی زمان و شــرایط 
تنشی تخریب قطعه بسیار مشکل است 
و می توانــد با خســارت های زیاد و گاه 

فاجعه بار در صنعت همراه باشد. خستگی 
در فلزات هنگام وقوع تنش های متناوب 
 رخ می دهد و شامل ســه مرحله است. 
کرمی افزود: مرحله اول شــروع ترک 
است. بعد از یک تعداد سیکل مشخص 
ریزترک هــا شــروع به شــکل گیری 
می کنند. ریزترک ها در نقاطی که تمرکز 
تنش بیشتر اســت، مانند لبه های تیز، 
سطوح خش دار و اطراف ناخالصی ها و 
حفرات تشکیل می شوند. تنش الزم برای 
تشکیل این ریزترک ها به مراتب کمتر از 
استحکام نهایی و استحکام تسلیم فلز 
است. مرحله دوم رشد ریزترک ها در اثر 
ادامه تنش های سیکلی است و در نهایت 
مرحله سوم رشــد ریزترک تا جایی که 
تمرکز تنش در نوک ترک باعث انتشار 

ترک و شکست قطعه شود.
این کارشناس اظهار کرد: به منظور 
مشخص شدن استحکام خستگی فلزات 
نمونه هایی از آن ها با اشکال و سایزهای 
مشخص تحت تنش های سیکلی قرار 

گرفته و تعداد سیکل الزم برای شکست 
قطعــه در تنش های مختلــف بر روی 
نموداری تحت عنوان نمودار SN ترسیم 
می شــود. رئیس تروپرســس شرکت 
فوالد مبارکه هــم در خصوص طراحی 
و تولید این گرید گفت: پل ها، قطعات 
تعلیق اتومبیل، قالب های شکل دهی 
فلزات، سرندها و قطعات با ارتعاش باال 
مثال هایی از اجزای در معرض خستگی 
به شمار می آیند. بابک شهریاری افزود: 
برای جلوگیری از شکســت های ناشی 
از خســتگی دو راه وجــود دارد: اول باز 
طراحی قطعه شامل حذف نقاط با تمرکز 
تنش باال و لبه های تیــز و دوم با بهبود 
ریزســاختار ماده به نحوی که مقاومت 
بیشتری در برابر شــکل گیری و رشد 

ترک های خستگی داشته باشد.
وی اظهــار کرد: در شــرکت فوالد 
مبارکه با توجه به نیاز واحد احیا مستقیم 
جهت افزایش طول عمر سرندهای این 
  ST5۲- FATIGUEواحد، پــروژه
کلید خورد و با بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد با توجه به وجود بار سیکلی 
در سرندها، بحث خســتگی و سایش 
وجــود دارد. وی عنوان کــرد: در این 
پروژه با طراحی آنالیز شیمیایی و تغییر 
مکانیســم های استحکام بخشــی در 
واحد متالورژی و روش های تولید گرید 
جدیدی با تمرکز بر بهینه سازی شکل 
رســوبات و کاهش میزان ناخالصی در 
واحد فوالدســازی و ریخته گری تولید 
شد. ســپس در واحد نورد گرم با هدف 
نورد در ناحیه عدم تبلور مجدد آستنیت 
و کاهش میزان باندینگ عملیات نورد 
انجام شــد. پس از مــورد پذیرش قرار 
گرفتن تســت های خواص مکانیکی، 
نمونه هایی از این گرید و ST5۲ معمولی 

جهت انجام تســت های خســتگی به 
یکی از آزمایشــگاه های معتبر ارسال 
گردید. نمونه سازی مطابق با استاندارد 
 ASTM  E ۴۶۶انجــام و تســت در 
تنش هــای ۳5۰ و ۴۰۰ مگاپاســکال 
انجام شد. رئیس تروپرسس خاطرنشان 
 کرد: تعداد ســیکل الزم برای شکست
 ST5۲-Fat در تنش ۳5۰ مگاپاسکال 
بیش از چهاربرابر تعداد سیکل الزم برای 
شکست ST5۲ معمولی بود. همچنین 
  ST5۲-Fat،در تنش ۴۰۰ مگاپاسکال
اســتحکام حداقل دو برابر نســبت به 

ST5۲ معمولی نشان داد.
رئیس گــروه فنی فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز در 
این زمینه گفت: فرایند فوالدســازی 
و ریخته گری مداوم نقــش مهمی در 
موفقیت آمیز بودن تولید گرید مقاوم به 

خستگی ST5۲-FAT داشته است.
شــفیعی افزود: ازجمله موارد مهم، 
کنترل میزان سولفور به عنوان یک عنصر 
ناخواســته در فوالد مذاب است که با 
رعایت رژیم شارژ مناسب در کوره قوس و 
سولفورزدایی در فرایند فوالدسازی این 
مهم حاصل شده اســت. از جمله نکات 
مهم دیگر در تولید ایــن گرید کاهش 
میزان ناخالصی های غیرفلزی در تختال 
است که با اجرای دســتورالعمل های 
فوالد تمیز طــی فرایندهای متالورژی 
ثانویه و ریخته گــری مداوم، میزان این 

ناخالصی ها به حداقل رسیده است.
وی تصریح کرد: تنظیم دقیق عنصر 
نیوبیوم در فوالد مــذاب به عنوان یک 
عنصر کلیدی با توجه به محدود بودن 
رنج اســتاندارد آن و همچنین کنترل 
عیوب شکلی و ساختاری تختال با توجه 
به حساســیت زیاد روی این محصول، 

ازجمله موارد مهم دیگر بوده است که 
با تاش همکاران در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گــری مــداوم و واحدهــای 

پشتیبانی کننده حاصل شده است.
مهندس فرایند ناحیه نورد گرم نیز 
در خصوص تولید این محصول جدید 
اظهار داشت: بر اساس اهداف مبتنی بر 
تولید این محصول جدید و در راستای 
تأمین خواص ویژه به عنوان فوالد مقاوم 
به تنش های خســتگی و شکست های 
ناشــی از آن، ابتدا آنالیز و مشــخصات 
فنی این محصــول در گروه فنی ناحیه 
نورد گرم مورد بررســی و ارزیابی قرار 
گرفت و پس از شبیه سازی و اطمینان 
از امکان پذیری تولید آن، نسبت به تهیه 
دســتورالعمل و روش تولید با در نظر 
گرفتن تأمین خــواص مکانیکی مورد 
انتظار، اقــدام گردید. مانــی افزود: در 
ادامه تولید محصول بــا ابعاد ۱۲5۰* 
۸ میلی متر در دســتور کار قرار گرفت 
و نهایتا این محصول با رعایت الزاماتی 
نظیر چگونگی تأمیــن پروفیل دما در 
طول خط نورد گرم، نیروهای قفسه های 
نورد مطابق مشــخصات فنی و ســایر 
پارامترهای فرایندی، در سایه تاش و 
تجربه همکاران نورد گرم با موفقیت در 
خط نورد گرم فوالد مبارکه تولید گردید. 
در این رابطه تست های نهایی محصول 
تولیدشــده، تأمین خواص مکانیکی 
مورد انتظار را نیز به خوبی  تأیید کردند. 
وی تأکید کرد: در حــال حاضر با تولید 
موفقیت آمیز این محصــول و دریافت 
نتایج ویژگی های مورد انتظار مشتریان، 
واحد نورد گرم این امکان را دارد که سایر 
سفارشات حاوی این نوع محصول را در 
 تناژهای متناسب دریافت، برنامه ریزی 

و تولید نماید.

به همت تالشگران و متخصصان صورت گرفت؛

تولید گرید ST52-FATIGUE مقاوم به خستگی در فوالد مبارکه

 بازدید مدیرکل روابط عمومی فوالد مبارکه  و اعضای همراه از 
خبرگزاری کار ایران )ایلنا( و روزنامه توسعه ایرانی


