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با تکیــه بــر دانــش تخصصی و 
توانمندی هــای داخلــی، گریــد 
HX220YD موردنیــاز صنایــع 
خودروســازی کشــور در شــرکت 

فوالدمبارکه طراحی و تولید شد.
مدیر متالــورژی و روش های تولید 
شــرکت فوالدمبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد از طراحی و تولید گرید 
HX220YD خبر داد و اظهار کرد: 
طراحی و تولید محصــوالت جدید از 

اهداف استراتژیک فوالدمبارکه است.
مولوی زاده با بیان اینکه در حوزه های 
مختلف، ازجمله صنایع خودروسازی 
با تعامل گسترده با مشتریان و نواحی 
تولید و پشتیبانی، طراحی محصوالت 
جدید محقق می شــوند، افزود: گرید 
HX220YD از گریدهای شکل پذیر 
و مســتحکم محسوب می شــود که 
براساس استاندارد EN10346 و نیاز 
خودروسازان طراحی و تولید شده است.

مدیر متالــورژی و روش های تولید 
شــرکت فوالدمبارکه گفت: با توجه 
به تولید موفقیت آمیــز این محصول 
و دریافــت ویژگی های مــورد انتظار 
مشــتریان امکان جذب سفارش های 
دیگر مشتریان با این گرید وجود دارد 
که الزم اســت از همکاری واحدهای 
متالــورژی و روش هــای تولیــد، 
فوالدسازی، نوردگرم، نورد سرد، شرکت 
ورق خــودرو و همچنیــن واحدهای 
برنامه ریزی، فــروش، کنترل کیفی، 
آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبان 
و نیز حمایت های معاون بهره برداری 

قدردانی کنیم.
گرید موردنیاز برای تولید مخزن 
سوخت خودرو مقاوم به خوردگی

یــد  گر ح  ا طــر رشــناس  کا
HX220YD نیــز در خصــوص 
طراحی این گرید خاطرنشــان کرد: 

شرکت ایران خودرو به دنبال طراحی و 
تولید خودروی جدید »تارا«، نیاز خود 
در مجموعه مخزن سوخت را براساس 

استاندارد و گرید فوق درخواست کرد.
ناصــری ادامــه داد: بــا بررســی 
استاندارد فوق و طراحی آنالیز مناسب، 
پارامترهای نورد گرم، اسیدشــویی و 
درصــد کاهش ضخامت مناســب در 
تاندم میل، محصــول فول هارد گرید 
فوق بــا ابعــاد 0.9*900 میلی متر  
طراحی و تولید شد و پس از آن، با ارائه 
طراحی پارامترهای مناسب در شرکت 
ورق خــودرو چهارمحــال و بختیاری 
ازجمله میزان پوشــش و دمای آنیل 
مناسب، در این شرکت کالف گالوانیزه 
HX220YD با پوشش 140 گرم بر 

مترمربع تولید گردید.
کارشــناس متالــورژی شــرکت 
فوالدمبارکه تصریح کــرد: ازآنجاکه 
محصــوالت تولیــدی با ایــن گرید 
شــکل پذیری باالیی دارند، باید کالف 
تولیدی خواص مکانیکی مناسبی داشته 
باشــد تا عالوه بر استحکام مناسب، در 
حین کشــش نیز دچار پارگی نگردد؛ 
عالوه بر این، با توجه به نیاز به مقاومت 
خوردگی، نیاز اســت پوشــش دهی 
گالوانیزه صــورت گیرد تــا مقاومت 
به خوردگی مخزن ســوخت خودرو 
تأمین شــود.وی اذعان کــرد: کالف 
تولیدی از نظــر آزمایش های خواص 
مکانیکی مورد بررســی و با استاندارد 
EN10346 مــورد ارزیابی و تطابق 
قرار گرفت و استحکام تسلیم 280-220 
مگاپاسکال، اســتحکام نهایی 340-
420 مگاپاســکال و انعطاف پذیــری 
حداقل 32 درصــد، مقدار R یا ضریب 
ناهمســان گردی حداقل 1.5 و مقدار 
ضریب کار سختی یا پارامتر n حداقل 
0.17 اســت؛ عالوه بر ایــن، محصول 

موردنظر  در برابر   ارتعاش و خوردگی نیز 
مقاوم است.

 تأمین نیاز دو شرکت 
خودروسازی کشور

رئیــس تروپروســس شــرکت 
فوالدمبارکه نیز در این خصوص تأکید 
 High Strength کرد: این گریــد
IF– است و پس از انجام آزمایش های 
آزمایشــگاهی در فوالدمبارکــه، در 
کارخانه مشــتری نیز مورد آزمایش 
عملیاتی قرار گرفت و تأییدیه الزم را اخذ 
کرد.بابک شهریاری افزود: در حال حاضر 
شرکت ایران خودرو تا پایان سال جاری، 
تولید 20 هزار خودرو »تارا« را در برنامه 
تولید خود قرار داده که در مرحله نخست 
برای باک )مخزن سوخت خودرو( از این 
محصول استفاده خواهد کرد و در مرحله 
بعدی نیز با توجه به خواص مناسب گرید 
تولیدشده، بررسی امکان جایگزینی در 
برخی قطعات دیگر خودرو با این گرید در 
دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این گرید 
عالوه بر کاربرد برای شرکت ایران خودرو 

مورد تقاضای شرکت سایپا نیز هست.
  تولید محصول باکیفیت 
رسالت مدیران فوالدی

مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گــری مــداوم فوالدمبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد به تشــریح 
ابعاد مختلف تولید گرید فوالدی جدید 
در این شــرکت پرداخت و اظهار کرد: 
گرید HX220YD یکی از گریدهای 
جدید بوده که در شرکت فوالدمبارکه با 
همکاری واحدهــای مختلف به تولید 
رسیده است؛ این گرید بیشتر در تولید 
برخی از قطعات نظیر باک خودروهای 
سواری در شــرکت های خودروساز و 

قطعه ساز استفاده می شود.
ســلیمی افزود: در تولید گریدهای 
خاص، فرایند تولید ورق ها دستخوش 

تغییراتی می شوند؛مثال در ابتدا حتما 
باید اضافه کردن برخی از مواد افزودنی 
یا قراضه در نظر گرفته شود. همچنین 
کنترل میزان کک، گوگرد و فسفر نیز 
بسیار در تولید این محصول مهم است. 
در فرایند متالورژی ثانویه نیز برخی از 
پارامترها مانند تمیزتر بودن پاتیل باید 
در نظر گرفته شود. فعال بودن سیستم 
دمش نیز یکی دیگر از پارامترهای مهم 
در این زمینه است. از طرف دیگر در تولید 
چنین گریدهایی سرعت ریخته گری، 
نازل های ریخته گری و انتخاب ماشین 
ریخته گری نیز بسیار مهم است، چراکه 
قابلیت های ماشــین های ریخته گری 
نیز متفــاوت است.ســلیمی در پایان 
خاطرنشان کرد: محاسبات فروآلیاژها 
نیز  اهمیت زیادی دارد. این محاسبات 
توسط کارشناسان ما انجام می شود و در 
نهایت نقش تعیین کننده ای در رسیدن 
ما به محصول دارد. با رعایت دقیق همه 
این مــوارد می توانیم یــک محصول با 

کیفیت تولید کنیم.
  شکل پذیری باال 
و مقاومت خوردگی

مدیــر ناحیه نــورد گرم شــرکت 
فوالدمبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهــار کرد: در راســتای تأمین 
ورق موردنیاز برای باک بنزین خودرو 
)خودروی تارا( با توجه به نیاز این قطعه 
به ورق فوالدی با خاصیت شکل پذیری 
باال و مقاومت بــاال  در برابر خوردگی، 
نوعی از ورق فوالدی بــا گرید تجاری 
HX220YD در دســتور کار تولید 

شرکت فوالدمبارکه قرار گرفت.
حاجیان نژاد افزود: در واحد نورد گرم، 
به منظور ایجاد امکان تولید این نوع ورق 
به صورت پایدار )بدون ریسک توقف( و 
با کیفیت مطلوب مورد انتظار مشتری، 
بررسی های الزم برای تولید این گرید 

صورت گرفــت و با اعمــال تنظیمات 
فنی الزم در قسمت های مختلف خط 
نورد گرم، کالف با ابعاد4X 925 تولید 
گردید.مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت 
فوالدمبارکه خاطرنشان کرد: با توجه به 
تولید موفق این محصول جدید با کیفیت 
مطلوب و دست یابی به خواص موردنظر 
مشــتری، این گرید در زمره تولیدات 
فوالدمبارکه قرار گرفــت و امکان اخذ 
سفارش های آتی و تأمین نیاز مشتریان 

مربوطه ایجاد گردید.
  تولید مخزن باک بنزین خودرو 

با استفاده از گرید جدید
مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت 
فوالدمبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد به بیان برخی از ویژگی های این 
محصول جدید و پرکاربــرد پرداخت 
و گفــت: یکی از اســتراتژی های مهم 
شرکت فوالدمبارکه تولید گریدهای 
جدید موردنیاز تولیدکنندگان داخلی 
است که در راســتای تحقق این هدف 
استراتژیک، گرید HX220YD در 
ناحیه نورد ســرد به صورت کالف خام 

تولید گردید.
بهزاد بهادرانی افزود: این گرید عمدتا 
در صنایع خودروسازی استفاده شده که 
ادامه فرایند تولید آن نیز در شرکت ورق 
خودرو انجام می شود. خاصیت این گرید 
این است که ضمن داشتن شکل پذیری 

مناسب استحکام باالیی نیز دارد.
بهادرانی بــا بیان اینکــه این ورق 
در ناحیه نورد ســرد با ضخامت 0.9 و 
عرض 900 میلی متر تولید شده است، 
خاطرنشان کرد: بعد از نورد پنج قفسه ای 
نیز با توجه به اینکه این ورق برای تولید 
مخزن باک بنزین خودرو استفاده شده و 
باید پوشش دار شود، برای ادامه فرایند 
تولید و تکمیل سیکل تولید، به شرکت 

ورق خودرو ارسال خواهد شد.

 کاربرد HX220YD در قطعات با 
شکل پذیری باال و استحکام مناسب

مدیرعامــل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحــال و بختیاری اظهــار کرد: 
شرکت ورق خودرو تولید این محصول 
را با طراحی پارامترهای کوره آنیلینگ 
و ســایر تجهیزات اثرگــذار بر خواص 
مکانیکی محصول انجام داده و کنترل 
کیفیت این محصــول را نیز منطبق با 
اســتانداردهای IATF16949  و 
ISO9001 بــرای صنایــع خودرو 

برنامه ریزی و محقق کرده است.
حمید شــجاعی خاطرنشان کرد: 
این ورق از خانواده فوالدهای استحکام 
باال با میزان کربن خیلی کم )IF( است 
 MPa که استحکام تسلیم آن در بازه
280-220 و استحکام کششی آن در 

بازه MPa 420-340 قرار می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت ورق خودرو 
چهارمحــال و بختیــاری اذعــان 
داشــت: از فوالدهای با استحکام باال 
و با میزان کربن بســیار کــم در تولید 
قطعاتی استفاده می شــود که نیاز به 
کشش پذیری و استحکام مناسب دارند.
وی تصریح کرد: خواص مکانیکی 
محصــول تولیدی مطابق بــا الزامات 
استاندارد EN10346 بوده و در حال 
حاضر این ورق در جرم پوشــش های 
275-100 گــرم بــر مترمربــع و 
 MB و MA کیفیت های ســطحی

قابل تولید و ارسال به مشتریان است.
شــجاعی عنوان داشــت: شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها 
تولیدکننده ورق گالوانیزه ویژه صنعت 
خودروسازی کشور است که توانسته 
با الگوبــرداری و رعایــت جدیدترین 
الزامــات در صنعت خودروســازی در 
سطح بین المللی به مجموعه ای پیشرو 

و سرآمد مبدل گردد.

با تکیه بر توانمندی های داخلی و همسو با نیاز صنایع خودروسازی صورت گرفت؛

طراحی و تولید گرید HX220YD در فوالد مباركه

خبر

هم زمان با توقف برنامه ریزی شــده آبان ماه 
1400 در واحــد گندله ســازی، بــرای اولین 
بار 2 بخش از مجموع 10 بخــش غبارگیر فن 
مکش دود کوره پخت، نوسازی شد و با اجرای 
نوسازی 20 درصدی غبارگیرها، بهبود شرایط 
زیست محیطی و افزایش راندمان غبارگیرهای 
فن مکــش دود واحد گندله ســازی شــرکت 

فوالدمبارکه فراهم گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی با اعالم 
این مطلب افزود: غبارگیر فن مکش دود واحد 
گندله سازی وظیفه جداســازی غبارات هوای 
خروجــی از فرایند بخش های خشــک کن و 
پیش گرم فرایند تولید گندله اکســیدی را بر 
عهده دارد. این تجهیز از ابتــدای بهره برداری 
تاکنون به صورت تمام وقت و با تعمیرات جزئی 

عملیات جداسازی غبار را انجام داده است.
وی تصریح کــرد: قســمت های داخلی و 
جداره هــای تجهیــز در اثر برخــورد غبارات 
فرســوده شــده و نیاز بود تعمیرات اساسی و 
نوســازی انجام شــود. این تجهیز برای اولین 
مرتبه پس از 28 ســال کارکرد مداوم و بدون 

استفاده از کارشناسان خارجی و با تکیه بر دانش 
کارشناســان مجموعــه فوالدمبارکه تعمیر و 

نوسازی گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی در ادامه 
در خصوص عملکــرد این غبارگیرهــا یادآور 
شــد: عملکرد این غبارگیر برمبنای استفاده از 
سیکلون بوده و با تغییر مســیر گردش حاوی 
غبار و استفاده از نیروی گریز از مرکز باعث جدا 
شدن غبار از هوای فرایند می شود. این تجهیز 
از 10 بخش تشــکیل شــده و هر بخش شامل 
256 سیکلون اســت. جریان هوای ورودی به 
هر سیکلون از طریق پره های هدایت کننده در 
ورودی ســیکلون از حالت خطی به گردبادی 
تبدیل می شود. ذرات غبارات موجود در هوا پس 
از برخورد با جداره لوله و کاهش ســرعت در اثر 
نیروی وزن به سمت پایین سقوط می کند و هوا 
تحت مکش فن با تــوان 5.5 مگاوات و از طریق 
لوله های خروجی وارد فن مکنــده و پس از آن 

وارد هوای محیط می شود.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک 
گندله ســازی نیز در خصوص این نوســازی 

در غبارگیرهــا افزود: به دلیــل ماهیت فرایند 
غبارگیــری تجهیز مولتی کولــن، پیچیدگی 
خاص و گســتردگی بیش ازحد تجهیز به علت 
اســتفاده از 2560 ســیکلون، انجام عملیات 
نوسازی تجهیز با چالش های بسیاری همراه بود. 
برای کنترل شرایط و حل چالش های پیش رو 
اجرای تعمیرات نوسازی تجهیز در 3 فاز تعریف 
گردید. فاز اول پروژه در توقف برنامه ریزی شده 
آبان ماه 1400 واحد گندله سازی اجرا شد. در 

این فاز 2 بخش از 10 بخــش و 3 دیواره اصلی 
به همراه سیکلون های معیوب نوسازی گردید.

در ادامــه امیــری کارشــناس تعمیرات 
مکانیک گندله ســازی تصریح کــرد: نظر به 
عدم استفاده از کارشناســان خارجی و تکیه بر 
دانش بومی، مجموعه جلســات متعدد جهت 
استخراج راهکارهای دمونتاژ مجموعه و تدوین 
دستورالعمل های تعمیراتی برگزار گردید. در این 
جلسات، عالوه بر راهکارهای تعویض قطعات، 

توالی فعالیت ها و تقدم و تأخــر آن ها به همراه 
تداخل کاری تیم های عملیاتی، دستورالعمل و 
برنامه زمان بندی با تأکید بر اجرای فعالیت ایمن 

استخراج گردید.
یوسفی فورمن تعمیرات مکانیک گندله سازی 
نیز در خصوص اجــرای این پــروژه تعمیراتی 
خاطرنشان کرد: قطعات دیواره و بدنه هاپرهای 
مولتی کولن پس از بررســی نقشــه با همکاری 
واحد اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی در کمترین 
زمان ممکن و بــا کیفیت قابل قبــول تأمین و 
ساخته شــد. قطعات پس از کنترل ابعادی در 
توقف برنامه ریزی شــده آبان مــاه 1400 واحد 
گندله سازی توسط پیمانکاران تعمیرات مرکزی 

با ایمنی کامل جایگزین تجهیز فرسوده گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی در پایان 
از زحمات کلیــه کارکنان تولیــد و تعمیرات 
واحد گندله ســازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیه 
آهن ســازی، نظــارت و پیمانــکار تعمیرات 
مرکزی، کارگاه اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی، 
واحد حمل ونقــل جاده ای و ســایر واحدهای 

سرویس دهنده تشکر و قدردانی کرد.

برای اولین بار صورت گرفت:

افزایش راندمان غبارگیری فن واحد گندله سازی با نوسازی 20 درصدی غبارگیرها
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وزیر صمت:
مشکل ورق فوالد کشور حل شد

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: در حوزه 
فوالد 8 میلیون تن تولیــد داخل و 10 میلیون تن 
مصرف داریم که باعث سهمیه بندی می شود، اما 

ظرفیت ها و زیرساخت هایی داریم.
فاطمی امین در یادواره هفتصد و پنجاه شهید 
اصناف و فعاالن اقتصادی استان همدان با بیان اینکه 
همدان همواره در طول تاریخ، خطه ای تاثیرگذار 
بوده اســت اظهار کرد: اســتاد همدان شهیدان 

واالمقامی را تقدیم انقالب و اسالم کرده است.
وی با بیان اینکه یاد شــهدا دو اثر شــخصی و 
اجتماعی مهم دارد افزود: یاد شهدا در بعد شخصی به 
روح انسان لطافت می بخشد و او را به افق های جدید 
راهنمایی می کند و یادواره های شهدا با این اثرگذار 

ما را از روزمرگی خارج می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه در 
بعد اجتماعی یادآور یک حرکت بزرگی اســت که 
ملت ایران برای تحقق تمدن نوین اسالمی آغاز کرد 
تمدنی که امام خمینی و امام خامنه ای ترسیم کردند 
گفت: در بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری 

بحث مفصلی در تمدن نوین اسالمی داشتند.
وی با اشاره به اینکه  تمدن نوین اسالم تنها یک 
آرمان نیست ادامه داد: مســایل ما در یک سیطره 
همه جانبه نگر حل می شود و باید به صورت وسیع 

به آن نگریست.
فاطمی امین با بیان اینکه در سال های گذشته 
کشور پیشرفت های بســیار عظیمی داشته است 
خاطرنشــان کرد: در کشور مشــکالتی در حوزه 
فرهنگی، اقتصادی و معیشتی داریم که باید حل 
کنیم اما این مسائل نباید ما را از حرکت گسترده ای 

که ملت ایران آغاز کرده است غافل کند.
وی با بیان اینکه در این حسینیه سخنان مهمی 
از سوی سردار دلها حاج قاسم سلیمانی مطرح شد، 
از حکمت این سردار بزرگ ســخن به میان آورد و 
گفت: حکمت چیزی نیســت که صرفا با مطالعه و 
بررسی حاصل شود بلکه نیاز به عمیق بودن و کسب 

تجارب دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز 
معضالتی در بخش های مختلف کشور داریم گفت: 
درست است از یک سو انسان با این مشکالت متراکم 
احساس خطر می کند اما همین تهدیدها این نوید 
را می دهد افرادی به حرکت درمی آیند و با تبدیل 
تهدید به فرصت اقدامات جــدی انجام می دهند 

مانند سردار سلیمانی.

وی بــا بیان اینکه ما مشــکالت بســیاری در 
بازار داریم که طی ســال ها انباشــته شــده است 
افزود: به عنــوان مثال در حوزه فــوالد 8 میلیون 
تن تولید داخــل و 10 میلیون تــن مصرف داریم 
که باعث سهمیه بندی می شــود، اما ظرفیت ها و 
زیرساخت هایی داریم که اگر هوشمندانه استفاده 

شود مشکالت برطرف شود.
فاطمی امین تصریح کرد: تولیدکننده عالوه بر 
تولید خودش وارد کند و در همین راستا 300 هزار 
تن عرضه شد و قیمت کاهش و سهمیه بندی نیز از 

بین رفت.
وی با بیان اینکه پیــش از این واحدها 50 تا 60 
درصد سهمیه خود را در بورس دریافت می کردند 
ادامه داد: اما اکنون 5 هزار تن بیش از سهمیه هم در 

بورس خریداری شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
کمبود ورق فــوالدی را با یک قاعــده و تنظیم 
بازار حل کردیم خاطرنشــان کــرد: هم اکنون 
نیز 2 میلیون تن ظرفیت تولیــد ورق داریم که 
بالاستفاده اســت و هماهنگ کردیم که در این 
واحد صنعتی سرمایه گذاری کنند و کمک کنند 
تا این ظرفیت با یک ســرمایه گذاری هوشمند 

فعال می شود.
وی با تاکید بر اینکه مســئولیت در جمهوری 
اسالمی بسیار خطیر است گفت: وقتی نگاه می کنیم 
که چه افراد ارزشــمندی تــالش کردند زحمت 
کشیدند شهید شدند یا جانباز شــدند و یا اسارت 
کشــیدند تا این کشــور به امروز برسد احساس 

مسولیت سنگینی می کنیم.
فاطمی امین تاکید کــرد: یک پروژه مطالعاتی 
شــروع کردیم برای همــه شهرســتان ها برنامه 
سرمایه گذاری و اشــتغال که در چهار سال آینده 
محقق شــود تدوین گــردد؛ در ایــن برنامه همه 
ظرفیت ها را در نظر خواهیم گرفت تا اهداف دولت 
سیزدهم محقق و امکانات و ثروت به طور متوازن در 

سراسر کشور توزیع شود.

اخبار فوالد


