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با کمترین توقف در کوره های قوس الکتریکی؛
دستیابی فوالد مبارکه به رکورد بیشترین 

تعداد حمل پاتیل سرباره 

با تالش کارکنان واحــد حمل و فراوری ســرباره و 
تعمیرگاه پاتیل برها و تعامل این واحد با ناحیه فوالدسازی 
فوالد مبارکه، توقف کوره ها ناشی از تعویض پاتیل سرباره 
به رکورد کمتر از ۰.۰۲ دقیقه بر ذوب رســید تا شرایط 
دست یابی به رکوردهای فوالدسازی بیش ازپیش مهیا 

گردد.
با تالش کارکنان واحــد حمل و فراوری ســرباره و 
تعمیرگاه پاتیل برها و تعامل این واحد با ناحیه فوالدسازی، 
توقف کوره ها ناشی از تعویض پاتیل ســرباره به رکورد 
کمتر از ۰.۰۲ دقیقه بر ذوب رسید تا شرایط دست یابی به 

رکوردهای فوالدسازی بیش ازپیش مهیا گردد.
شفیع زاده، مدیر حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه، 
ضمن تأیید این خبر گفت: در شــش ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۱ شاهد رشــد بیش از ۱۲ درصدی حمل سرباره 
مذاب از ناحیه فوالدسازی نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته بودیم.
وی اظهــار امیدواری کرد با اجرای طرح توســعه در 
این واحد و اضافه شدن پاتیل برهای جدید که از ظرفیت 
بیشــتری برخوردارند و همچنین با اصالح سیســتم 
خنک کاری سرباره و تالش دلســوزانه همکاران جهت 
حمل ایمن سرباره مذاب، شاهد ثبت رکوردهای جدید 

در شش ماهه دوم سال جاری باشیم.
در همین زمینه، خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری 
ســرباره ادامه داد: با تالش و کوشــش کارکنان خدوم 
واحد حمل و فراوری ســرباره شــرکت فوالد مبارکه و 
در ادامه موفقیت های ســال های گذشــته، این واحد 
توانست در شش ماهه نخست سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« و در شرایط دشوار تحریم های ظالمانه، 
با ایجاد کمترین میزان توقفات در کوره های قوس، رکورد 

بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره را ثبت کند.
وی گفت: دستیابی به این رکورد ارزشمند در شرایطی 
محقق گردید که واحد حمل و فراوری سرباره با توجه به 
مشکالتی ازجمله عدم تناسب فضای تعمیرگاه سرباره 
با فعالیت های تعمیراتی و مستهلک شدن مکانیسم های 
پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمیــن قطعات مصرفی و یدکی 

مکانیسم های روبه رو بود.
رئیس واحــد حمل و فــراوری ســرباره در پایان از 
حمایت های همه جانبه مدیریت ســازمان و همکاری 
کارکنان واحد حمل ونقل و پشتیبانی و فوالدسازی تشکر 

و قدردانی کرد.
    

 نشست مشترک نمایندگان 
شرکت فوالد مبارکه و پارک علم و فناوری 

آذربایجان شرقی
در نشست مشترک نمایندگان شرکت فوالد مبارکه و 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، استفاده حداکثری از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان مستقر در این استان 
برای توسعه صنعت فوالد کشــور و به طور مشخص فوالد 

مبارکه در دستور کار قرار گرفت.
در نشست مشترک نمایندگان شرکت فوالد مبارکه و 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، استفاده حداکثری از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان مستقر در این استان 
برای توسعه صنعت فوالد کشــور و به طور مشخص فوالد 

مبارکه در دستور کار قرار گرفت.
در این نشســت عراقی مدیر برنامه ریزی خرید فوالد 
مبارکه که با همراهی جمعی از کارشناسان حوزه معاونت 
خرید فوالد مبارکه در این جلسه حاضر شده بود، گفت: در 
راستای اجرای عمل به منویات مقام معظم رهبری و استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و همچنین حمایت 
از ســاخت داخل، پس از ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
اســتان های اصفهان و خراســان رضوی توسط تیم های 
تخصصی متشکل از کارشناســان واحدهای برنامه ریزی 

خرید، بومی سازی و دفاتر فنی، این جلسه برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، ضمن بیان روند فعالیت معاونت 
خرید و تسهیالت شــرکت فوالد مبارکه جهت عضویت 
شرکت های دانش بنیان در فهرست تأمین کنندگان این 
شرکت، فرایند بومی سازی و ســابقه آن در شرکت فوالد 

مبارکه تشریح شد.
وی خاطرنشــان کرد: روند عضویت در فوالد مبارکه 
از دیگر موضوعاتی بود که به طور کامل برای شــرکت های 
دانش بنیان حاضر در جلســه تشــریح شــد و در ادامه، 
شــرکت های حاضر در جلســه به معرفــی محصوالت و 

توانمندی های خود پرداختند.
به گفته مدیر برنامه ریزی خرید فــوالد مبارکه توافق 
انجام گرفته جهت استفاده از ظرفیت های موجود در کارگروه 
برق و الکترونیک پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از 

دیگر دستاوردهای این جلسه بوده است.

اخبار فوالد

برای نخســتین بار در کشور ورق 
 )CORTEN A( کورتِن اســتیل
که پیش از این از محل واردات تأمین 
می شــده با اتکا به تخصص و تجربه 
کارکنان فوالد مبارکه طراحی و تولید 
و نیاز صنایع نیروگاهی کشور به این 

نوع ورق تأمین شد.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند 
که ســاالنه از خروج مقادیر بســیار 
زیادی ارز جلوگیری و امکان صادرات 
و ارزآوری برای کشور فراهم می کند، 
با متخصصان و دســت اندرکاران این 
دســتاورد غرورآفریــن درخصوص 
اهمیــت و چگونگی تولیــد این نوع 
محصول خاص گفت وگو شده است. 
ماحصل ایــن گفت وگــو را در ادامه 

می خوانید.

تأمین نیاز صنایع نیروگاهی 
کشور

بهادرانی، مدیــر ناحیه نورد 
سرد: تنوع بخشی به سبد محصوالت 
تولیــدی شــرکت از راهبردهــای 
کالن فوالد مبارکه اســت و در ناحیه 
نورد ســرد به منظور نائــل آمدن به 
این مهم، دســت یابی به دانش فنی 
تولید محصوالت متنوع، به خصوص 
گریدهای خاص بــا ارزش افزوده باال 
در سرلوحه فعالیت تمامی گروه های 
تولید، فرایند و تعمیرات قرار گرفته 

است.
پیش نیــاز اصلــی در حرکــت 
هوشــمندانه به ســوی این هدف در 
نظر گرفتن دورنمای شرایط بازارهای 
داخلی و خارجی و همچنین چشم انداز 

صنایع پایین دست در گروه محصوالت 
سرد است. بر مبنای همین مالحظات 
با همت و تالش کارکنان، کارشناسان 
و مدیریت ناحیــه و تعریف اقدامات 
کارشناســی، خوشــبختانه دانش 
 CORTEN A فنی تولید گریــد
در خطوط تاندم میــل و آنیل ناحیه 
نورد سرد به دســت آمد و اکنون در 
کشــورمان قادر به تأمین نیاز صنایع 

نیروگاهی هستیم.

دست یابی به توانایی تولید 
اقتصادی و تجاری این محصول

استکی، مدیر محصوالت سرد: 
با توجه به تحریم ها یکی از چالش ها 
در زنجیره پایین دســتی فوالد وارد 
نشدن ورق های خاص به کشور بود که 
مشکالت فراوانی مانند کاهش تولید و 
افزایش هزینه را به این صنایع تحمیل 
کرد. از آن جمله می تــوان به صنایع 
نیروگاهی اشــاره کرد که فوالدهایی 
با گرید CORTEN A جزو مصارف 
عمده و استراتژیک این صنعت است. 
از ویژگی های گرید مذکور، مقاومت 
در برابر خوردگی و اســتحکام باالی 

آن است.
تولید این محصول در خط تاندم با 
چند چالش در ماشین جوش لیزری 
و فرایند نورد مواجه بود. اســتحکام 
نامناســب نقطه جــوش در برابــر 
کشــش و نیرویی که حیــن فرایند 
نورد به آن وارد می شــود و همچنین 
افزایــش جریان موتور قفســه ها در 
محدوده ای که به تجهیز آسیب می زد 
و به تبع آن باعث کاهش سرعت خط 

و افت بهره وری تولید خط می شــد.
از دیگر محدودیت هایــی که تولید 
این گریــد در فرایند ایجــاد می کرد 
می توان به اشــباع رفتــن لوپ های 
کنترلی گپ و کشــش اشــاره کرد 
که در ایــن خصوص بایــد به نحوی 
ریداکشــن در قفسه ها توزیع می شد 
و سیستم های کنترلی وارد محدوده 
اشباع نمی شدند. در نهایت هرکدام 
از موارد یادشــده باعث می شد خط 
تاندم میل توانایی تولید این محصول 
 خــاص را در محــدوده اســتاندارد 

نداشته باشند.
با اقدامــات کارشناســی دقیق، 
مشکالت گام به گام حل و با کمترین 
هزینه ممکن، اعم از مصرف انرژی و 
با بازده کیفی مناسب، این دستاورد 
حاصل شــد. فوالد مبارکه عالوه بر 
رســیدن به دانش فنــی تولید گرید 
CORTEN A بــه توانایی تولید 
اقتصــادی و تجاری ایــن محصول 

رسیده است.

ارزش افزوده بیشتر با تنوع هرچه 
بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه

مولــوی زاده، مدیــر واحد 
متالورژی و روش هــای تولید: 
با توجه بــه محدودیت های موجود 
در زمینه تولید و توزیــع برق و لزوم 
تأمین حداکثری نیازهای صنعت برق 
کشور، بومی سازی و تأمین گریدهای 
ویژه فوالدی موردنیاز این صنعت در 
اولویت کاری فوالد مبارکه قرار دارد. 
ازجمله گریدهای فوالدی موردنیاز 
نیروگاه های بــرق حرارتی می توان 

به گرید کورتِن استیل اشاره کرد  که 
در انجام تعمیرات ساالنه مدول های 
پیشگرم )النگستروم( نیروگاهی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. در راستای 
رفع نیاز صنعت برق کشور از واردات، 
جلوگیری از خروج ارز از کشور، توسعه 
و تنوع هر چه بیشتر سبد محصوالت 
فوالد مبارکه و تولید فوالدهای خاص 
با ارزش افزوده باال، بومی سازی تولید 
گرید مذکور در فوالد مبارکه صورت 

گرفته است.

توجیه اقتصادی قابل مالحظه
اکبری، رئیس واحد تاندم میل: 
در خط تاندم میل به دلیل پیوســته 
بودن فرایند نــورد، انتهای کالف به 
ابتدای کالف بعد جوش داده می شود 
و خط جوش طی پروسه نورد با توجه 
به کاهش ضخامت اِعمالی تحت تنش 
زیادی قرار می گیــرد. از اصلی ترین 
 CORTEN دغدغه های تولید گرید
A در خط تاندم، با توجه به باال بودن 
درصد عنصر کربن در این محصول، 
کیفیت و اســتحکام مناسب جوش 
اســت. تجهیز اصلی در این موضوع 
ماشــین جوش لیزری بود که اصوال 
برای جوش دادن فوالدهایی با درصد 

کربن باال طراحی نشده بود.
بدین منظور با تعریــف و اجرای 
اقدامات کارشناســی مدون، متعدد 
و تغییــر در پارامترهــای اصلــی و 
دســتورالعمل های فرایندی و بهینه 
کردن اســتاندارد مربوط به سیستم 
خنک کاری، گپ و قدرت، درنهایت 
در تست اریکســون کیفیت جوش 

 CORTEN A قابل قبول در گرید
به دست آمد.

بــا توجــه بــه محدودیت های 
ماشین جوش لیزری تاندم در قیاس 
بــا فوالدهای با درصــد کربن پایین، 
فرایند جوش در گرید مذکور به نسبت 
با سرعت پایین تری انجام می شود. با 
توجه به ارزش افزوده باالی فوالدهای 
CORTEN A تولید این نوع گرید 
توجیه اقتصادی قابل مالحظه ای دارد.

بهینه سازی گام به گام فرایند نورد 
CORTEN A برای تولید ورق

شــریف مرادی، کارشناس 
تولید: در خطوط نورد چهارغلتکی 
در قیــاس با نــورد شــش غلتکی یا 
خوشــه ای، به دلیل باال بودن درصد 
عنصــر کربن ورق، پارامتر چالشــی 
نورد گرید CORTEN A در خط 
تاندم میل، دیفرانسیل تنشن در حین 
نورد به خصوص در قفسه های ابتدایی 
اســت که عالوه بر توقفاتی که بر اثر 
پارگی ورق حین فراینــد نورد ایجاد 
می کند، باعث خسارت و آسیب شدید 
غلتک های پشتیبان و کاری و به تبع 
آن کاهش عمر مفیــد غلتک و افت 

بازده وزنی محصول می شود.
بــا تغییــرات ایجادشــده در 
توزیع کاهــش ضخامت قفســه ۱ 
و ۲، پارامترهــای فنی امولســیون، 
همچنین دیمانســیون غلتک های 
کاری و پشتیبان و تست های متعدد، 
شــرایط خط برای تولید فوالدهای 
CORTEN A به صورت مناســب 

مهیا شد.

بی نیازی از واردات و امکان تحویل 
محصول به نیروگاه های کشور

محمدی زهرانی، کارشناس 
واحد متالــورژی و روش های 
تولید: فوالدهای مقاوم به خوردگی 
اتمسفری حاوی مقادیری از عناصر 
کروم، نیکل، مس و فسفر در ترکیب 
شیمیایی خود هســتند که موجب 
بهبــود مقاومــت بــه خوردگی در 
محیط های مرطوب و اسیدی تا چهار 
برابر در مقایسه با فوالدهای سازه ای 
معمول می گــردد. از مصارف عمده 
این نوع فوالدها می توان به ســاخت 
کانتینرهــای حمل ونقــل دریایی، 
واگن های حمل ریلــی و مدول های 
پیشــگرم هــوا در نیروگاه هــای 
 تولیــد بــرق با ســوخت فســیلی 

اشاره کرد.
 تاکنون گرید مذکــور به صورت 
کالف گــرم نوردیــده در خطــوط 
تولید ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد 
مبارکــه و مجتمع فوالد ســبا تولید 
شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته 
اســت. علی رغم نیاز کشــور به این 
محصول، به ویژه در صنایع نیروگاهی 
به صورت کالف سرد نوردیده، به علت 
چالش های فنی موجــود، تولید این 
محصول میســر نشــده بــود و نیاز 
بخش نیروگاهی کشــور به این نوع 
فوالدها از طریق واردات از کشورهایی 
 همچون ژاپن، ســوئد و چین تأمین 

می شد.
در پاسخ به نیاز مبرم نیروگاه های 
تولید برق بــه این دســته فوالدها، 
مراحــل طراحــی متالورژیکــی و 
تدوین دســتورالعمل های عملیاتی 
تولید فوالدهای مقــاوم به خوردگی 
اتمســفری در واحــد متالــورژی و 
روش های تولید و ناحیه نورد ســرد 
فــوالد مبارکــه صورت گرفــت. در 
حــال حاضر محصول تولیدشــده با 
ضخامــت ۱.۲5 میلی متر و مطابق با 
 ASTM A606 الزامات استاندارد
تولید گردیــده و تحت نــام تجاری 
 IRACORTEN A-COLD
در اختیار نیروگاه های برق کشور قرار 

خواهد گرفت.
مدیر واحد متالورژی و روش های 
تولیــد در خاتمــه از نقــش ارزنده 
کارشناســان این واحــد، مدیریت و 
کارکنان نواحی فوالدســازی و نورد 
گرم و واحدهای برنامه ریزی و کنترل 
تولید، آزمایشــگاه محصول، فروش 
و بازاریابی، کنترل کیفی، گروه فنی 
نورد گرم و کارشناســان و کارکنان 
خطوط اسیدشــویی و تانــدم میل 
نورد ســرد که در کسب این موفقیت 
 ارزشــمند ایفــای نقــش کردند، 

قدردانی کرد.

برای نخستین بار توسط فوالد مبارکه رخ داد؛

تأمین نیاز صنایع نیروگاهی كشور با تولید ورق كورِتن استیل

یادداشت

ورزشگاه ۷5 هزارنفری نقش جهان اصفهان از آن دست 
پروژه هایی است که در قالب  تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت 
اجتماعی تبلور یافت و ازجمله طرح هایی است که با همت 
و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه، پس از قریب به سه 

دهه سکون به مرحله اجرا درآمد.
»تولید« مهم ترین کلیدواژه توسعه پایدار و اقتصاد سالم 
است که عالوه بر خلق ارزش، اشتغال زایی و تأمین نیاز جامعه، خالق فرصت های 
جدید برای اجتماع و رافع مسائل و دغدغه های ملی، منطقه ای و پیرامونی است.

توجه به محیط زیست، توسعه فضای ســبز، ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، 
تفریحی و فرهنگی، مشارکت در اجرای پروژه های معوق، همکاری در اجرای 
پروژه های بهداشتی و درمانی و توسعه زیرســاخت های مواصالتی و ارتباطی 
ازجمله مزایای ایجاد کسب وکارهای بزرگ و صنایع مادر است که این خدمات در 

قالب مسئولیت های اجتماعی از جانب صنایع بزرگ ارائه می شود.
فوالد مبارکه، بزرگ ترین صنعت منطقه مرکزی ایران، همواره با گام برداشتن 
در مسیر عمل به مسئولیت های اجتماعی، کوشیده است برای جامعه پیرامون 
خود ارزش های مشــترک خلق کند و نه تنها خود را در قبال سهام داران، بلکه 
در برابر محیط انسانی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین  محیط زیست مسئول 
می داند و به عنوان یک بنگاه متعالی، توسعه پایدار همه جانبه را در دستور کار 

خود قرار داده  است. مسئولیت پذیری در گروه فوالد مبارکه فراتر از این است؛ 
این شرکت در کنار پاسخ گویی و شفافیت در برابر کلیه ذی نفعان سازمانی، توجه 
به مسئولیت های اجتماعی را به سرفصلی مهم و یکی از راهبردهای استراتژیک 
خود بدل ســاخته؛ تاآنجاکه به عنوان شرکت سرآمد کشــوری و الگوی تعالی 
 سازمانی، می توان گفت عملکرد شرکت در قبال جامعه، درخشان و چشم گیر 

بوده است.
ورزشگاه ۷5 هزارنفری نقش جهان اصفهان از آن دست پروژه هایی است که در 
قالب تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت اجتماعی تبلور یافت و ازجمله طرح هایی 
است که با همت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه، پس از قریب به سه دهه 
سکون به مرحله اجرا درآمد. طرحی ملی که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۶۸ به 
زمین زده شد و پس از رکودی طوالنی، با هماهنگی صورت گرفته از سوی وزارت 
ورزش و جوانان، در هشتم آذرماه ۱۳۹۳ به شرکت فوالد مبارکه واگذار گردید 
تا درنهایت در ۱۲ آبان ماه ۱۳۹5 به عنوان یکی از مدرن ترین ورزشــگاه های 

استاندارد ایران با گنجایش ۷5 هزار نفر افتتاح شود.
این افتخار در ادامه سایر طرح های مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی در فوالد 
مبارکه، با هدف توسعه ورزش و اماکن ورزشی کشور برنامه ریزی و عملیاتی شد 
و در کنار آن با عنایت ویژه به توسعه و تقویت ورزش های قهرمانی و ورزش های 
همگانی، استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران، در حال حاضر بیش از ۲هزار و 
5۰۰ ورزشکار در قالب ۹۱ تیم کارگری و حرفه ای زیر نظر باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان و امور ورزش شرکت، مشغول به فعالیت هستند.

ارتقای سالمت و شادابی کارکنان و کارگران فوالد مبارکه همواره موردتوجه 
شرکت قرار داشته است؛ به طوری که با تأمین زیرساخت های ورزشی در اماکن 
زیر نظر شرکت و عقد قرارداد با بسیاری از باشگاه های سطح شهرستان و استان، 
ضریب نفوذ ورزش در کارکنان و خانواده محترم آن ها به نحو چشم گیری ارتقا 
یافته است. این شرکت تأمین زیرســاخت های ورزشی و توسعه سخت افزاری 
و نرم افزاری شــبکه ورزش در میــان کارکنان و مردم شــریف پیرامون خود 
 را رســالت و دغدغه ای مهم و در جهــت عمل به مســئولیت های اجتماعی 

خود می داند.

ورزشگاه نقش جهان؛ نماد فاخر عمل به مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه
محمدجواد براتی- مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه


