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پایان تعمیرات و راه اندازی 
موفقیت آمیز واگن برگردان 

شماره یک
پــروژه تعمیــرات و راه انــدازی 
موفقیت آمیز واگن برگردان شــماره 
یک فوالد مبارکه طــی 7 روز با همت و 
تالش کارکنان واحد انباشت و برداشت، 
کارکنان دفتر فنی ناحیۀ آهن ســازی، 
واحدهای تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، 
حمل ونقل، بازرســی فنــی، حفاظت 
فیزیکی و ایمنی و آتش نشــانی فوالد 
مبارکه با موفقیت و در فضایی کامال ایمن 

انجام شد.
 حمیدرضا بذار، رئیس تعمیرات مرکز 
مکانیک تعمیــرات مرکزی، چگونگی 
انجام این کار بزرگ و اقدامات انجام شده 
در این فرایند را تشریح کرده است که در 

پی می خوانید.
    

 نقش و اهمیت واگن برگردان ها در 
فوالد مبارکه چیست؟

بخش عمده ای از پودر سنگ آهن مصرفی 
فوالد مبارکه با واگن از معادن داخلی گل گهر، 
چادرملــو و بافق حمل می شــود. واگن های 
ورودی توسط باسکول ریلی توزین شده و در 
ادامه به محوطه واگن برگــردان برای تخلیه 

هدایت می شوند.
حرکت دادن واگن ها به طرف واگن برگردان 
و یا لوکوموتیــو)CAR INDEXER (  و 
تنظیم موقعیت آن ها در داخل واگن برگردان 
می تواند به وســیله دســتگاه واگن گیر انجام 
شــود. واگن ها یک به یک توســط دســتگاه 
واگن برگردان تخلیه  شــده و از طریق تغذیه  
کننده های لرزشــی و نوار نقالــه به محوطه 
انباشــت )پارک ها( انتقــال می یابند. این در 
حالی است که وزن واگن خالی 30 تن و مقدار 

بار داخل واگن های فعلی 90 تن است.

 اجرای این پروژه از چه نظر اهمیت 
داشت؟

در اثر کارکرد زیاد و به  مرور زمان تجهیزات 
کاردامپــر در بســیاری از بخش هــا دچــار 
ســاییدگی، لهیدگــی و تیز شــدن گام های 
چرخ دنده ها شــده بود که می توانست منجر 
به آسیب اســتراکچر، پینیون و حتی سقوط 
تجهیز شود. همچنین ســاییدگی و لهیدگی 
ریل ها منجر بــه حرکت نامتوازن و لرزشــی 
تجهیز و دیواره بتونی نیز دچار خراشیدگی و 

آسیب شده بود. 
خرابــی چرخ هــای جلو و عقــب، خرابی 
گیربکــس و پینیــون موتورها نیــز از دیگر 
مشــکالت به  وجود  آمده بــود. ضمن این که 
اگر ایــن پروژه بیشــتر از زمان تعیین  شــده 
به طــول می انجامید، حجــم عظیمی واگن 
در خــط راه آهن شــرکت جمع می شــد و 
مشــکالتی به بار می آورد، اما بــا تالش همه  
جانبــه همــکاران در قســمت های مختلف 
 شــرکت، این پروژه تعمیراتی زودتر از موعد 

مقرر انجام شد.
 در این برنامه تعمیراتی چه کارهای 

مهم و حساسی انجام شده است؟
این پروژه از ســاعت 8 صبح روز پنج شنبه 
دوم آبان ماه آغاز شــد. در هر شیفت 20 نفر 
نیروی اجرایی به همراه فورمن، کارشــناس 
فنــی و تکنســین ایمنی حضور داشــتند. با 
توجه به ضــرورت و اهمیت خــط کاردامپر 
فعالیت به صورت شــبانه روزی انجام می شد. 
فعالیت هــای تنظیمــات ماننــد االیمنت 
و بکلش گیــری از فعالیت هــای مهمــی بود 
که به صــورت دقیــق و منظم اجرا شــد. در 
فاز آماده ســازی، جلســات مدیریتی جهت 
هماهنگی واحدهای مختلف سازمان برگزار 

شد.
 پیش از این هم چنین پروژه ای در 

فوالد مبارکه اجرا شده بود؟
بله. در سال 1391 و در بازۀ زمانی 8 روز.

 این پروژه مهم و کارآمد چه زمانی به 
پایان رسید؟

ایــن تعمیــرات برنامه ریزی شــده روز 
چهارشنبه ششم آبان ماه با حضور 4 هزار نفر 
ســاعت کار تعمیراتی و با در مدار قرار گرفتن 

کاردامپر با موفقیت انجام شد.
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اخبار فوالد

صنعت فوالد به عنــوان یکی از 
صنایع مهم در کشور، توانسته رتبه 
دهم دنیا را بــه خود اختصاص دهد 
و نقش اساســی در توســعه کشور 
ایفا کنــد. این صنعت هــم اکنون 
عالوه بــر تامین نیاز داخل، ســهم 
عمده ای در صادرات کشور دارد. با 
این وجود برخی از مانع و چالش ها 
گریبانگیر این صنعت شــده است. 
با توجه بــه کاهش فــروش نفت و 
تحریم هــا ضالمانه علیــه ایران به 
خصوص صنایع مادر همچون فوالد، 
این صنایع بیش از پیــش نیازمند 
همراهــی و همدلی بــرای کاهش 
چالش ها و دست اندازها هستند تا 
بتوانند عالوه بر کاهش وابســتگی 
به نفت، مسیر پیشــرفت اقتصادی 

کشور را هموار کنند.

به گزارش ایلنــا، در صنعت 
فوالد، با توجه به نیــاز بازار داخلی 
و خارجی بــه ورق هــای فوالدی، 
افزایش حجــم و ظرفیت تولید آن، 
یکــی از دغدغه های حــال حاضر 
کشور است که در این راستا  شرکت  
فوالد مبارکه برای نیل به این هدف 
گام برداشته و اقدام به تکمیل طرح 
شهید خرازی نورد گرم 2 کرده  است. 
این اقدام نه تنها کشــور را در مسیر 
رشد و تعالی قرار خواهد داد؛ بلکه نام 
ایران را به عنــوان یکی از بزرگترین 
تولیدکننده فوالد در جهان مطرح 

خواهد کرد.
یــن بیــن،  نه در ا متاســفا
دســت اندازی های داخلی و حضور 
برخی از افراد سودجو و دست های 
پنهان در مسیر رشد این صنعت در 
شرایطی که اقتصاد با تحریم ها دست 
و پنجه نرم می کنــد، بی انصافی در 
حق کشور است و مانع توسعه کشور 
می شود؛ چرا که طرح های توسعه ای 
همچون تکمیل طرح شهید خرازی 
نورد گرم 2 در فــوالد مبارکه عالوه 
بر اشــتغال 1000 نفــر به صورت 
مستقیم و 7 هزار نفر به صورت غیر 
مســتقیم، باعث بی نیازی کشور از 
واردات ورق های فوالدی ویژه نفت و 
گاز، تولید ورق های فوالدی عریض 
جهت تولید لوله هــای انتقال آب؛ 

تولید ورق های استحکام باال با وزن 
کمتر جهت تولید خودروهایی سبک 
وزن با مصرف ســوخت پایین تر و 
ایمنی باالتر، تولید ورق های فوالدی 
ویژه شاسی خودروها و ماشین های 
سنگین؛ تولید ورق های فوالدی با 
ضخامت کمتر و اســتحکام بیشتر 
جهت مصارف ساختمانی و صنایع 
لوله و پروفیــل؛ جلوگیری از عرضه 
تختال مازاد کشــور بــدون ارزش 
افــزوده و افزایش تولیــد ناخالص 
ملی؛ یجاد بازار بین المللی و فرصت 
صادرات ورق گرم نوردیده شــده با 
اتکا به اقتصــاد درون زا و برون نگر 
برای توسعه صادرات غیر نفتی؛ تنوع 
بخشیدن به سبد محصوالت فوالد 
مبارکه با توجه به تقاضای روزافزون 
صنایع داخلی و خارجی خواهد شد. 

بنابراین برای رفع این مشکل عالوه 
بر دولتمردان باید همه دســت در 
دست هم دهیم؛ زیرا هدف دشمنان 

از پای در آوردن ایران است. 
البته در این بین نباید کارشکنی 
طرف هــای خارجی را نیــز نادیده 
گرفت. پس از 12 ســال بدعهدی 
طرف های اروپایــی و چالش های 
پیش رو برای تکمیل طرح شــهید 
خرازی نورد گرم 2 فــوالد مبارکه، 
پس از برجام نیــز تالش هایی برای 
انجام این پروژه صورت گرفت که با 
کارشکنی های آمریکا و تحریم های 

جدید همه آنها ُملغی گردید.
تکمیل طرح شهید خرازی 
نورد گرم 2 از دستاوردهای 

ارزنده ملی است
اکنــون انعقاد قــرارداد تکمیل 
طرح شــهید خرازی نــورد گرم 2 
در راســتای تکمیل طرح شــهید 
خــرازی در فوالد مبارکــه، یکی از 
دستاوردهای ارزنده ملی در دوران 
پســاتحریم خواهد بود که عملیات 
اجرائی آن با مشارکت 50 درصدی 
تأمین کننــدگان داخلــی )و قابل 
افزایش تا 70 درصــد( و 50 درصد 
با مشارکت خارجی در بخش هایی 
که توان داخلی برای تأمین آن وجود 
ندارد انجام خواهد پذیرفت. در این 
قرارداد شیوه ای نو در مشارکت های 

خارجی در پیش گرفته شده است. به 
طوری که تأمین کنندگان خارجی 
عالوه بر تأمین قطعاتی که در داخل 
کشــور توان تولید آن نیست، اصل 
تمام نقشه ها، برنامه ها، نرم افزارها، 
شــیوه نامه  و دســتورالعمل های 
اجرایی را نیز به فوالد مبارکه تحویل 
خواهنــد داد که در واقــع به نوعی 
دانش فنــی و تکنولــوژی احداث 
خط نوردگرم توســط فوالد مبارکه 
خریداری می گــردد و البته در ازای 
این بخش نیز صرفــاً با تَهاتُر تحویل 
تولیدات فوالد مبارکــه، قرارداد و 

عملیات اجرایی آغاز می شود.
شرکت فوالد مبارکه، بزرگترین 
دستاورد صنعتی جمهوری اسالمی 
ایران اســت که در 75 کیلومتری 
جنوب غربی اصفهــان و در زمینی 
به وســعت 35 کیلومتر مربع واقع 
شــده اســت. عملیات اجرایی این 
پروژه عظیم صنعتی با شروع جنگ 
تحمیلی آغاز و اکنــون جایگاه این 
شرکت در دنیا به عنوان بزرگترین 
تولید کننده فوالد تخت )رول های 
فــوالدی( در خاورمیانه و شــمال 
آفریقاست. این شرکت تولید کننده 
محصــوالت فــوالدی از ضخامت 
0/18 تــا 16 میلیمتر بــه صورت 
کالف، ورق گرم نورد شده و سرد نورد 
شده، کالف و ورق قلع اندود، کالف 
گالوانیــزه و کالف رنگی اســت که 
عالوه بر تأمین نیاز داخلی به اکنون 
چهل کشور دنیا صادر می شود. این 
شــرکت در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی نیــز از ســرآمدان ایران 
است. ساخت ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان، تکمیــل مصلی اصفهان، 

ساخت مدارس و ... از آن جمله اند.
همچنیــن  بیــش از نیمــی از 
کارخانه یعنی حدود 1600 هکتار، 
فضای ســبز اســت که بــا آبیاری 
قطره ای و توســط پســاب تصفیه 
شده انجام می پذیرد. در جدیدترین 
طرح فناورانه فوالد مبارکه، فاضالب 
شــهرهای اطراف فــوالد مبارکه 
)شهرســتان مبارکه و شهرســتان 
زرین شــهر( با  تقبل هزینه خرید، 
انتقال و تصفیه خانه هــای متعدِد 
احداث شــده برای فاضــالب این 
شهرها طی مبلغی بالغ بر چندصد 
میلیارد تومان خریــداری گردیده 
تا در یک افق بلند مــدت تمام آب 
مورد نیــاز خطوط تولید با پســاب 
فاضالب هــای تصفیه شــده انجام 

پذیرد.
 تکمیل طرح 

 شهید خرازی نورد گرم 2 
از الزامات کشور است

اکنون با توجه بــه افزایش نیاز 
بازار داخلــی و خارجی به ورق های 
فوالدی، خط نورد گرم فعلی فوالد 

مبارکــه جوابگــوی نیــاز صنایع 
پایین دستی نیست، چرا که ظرفیت 
تولیــد کوره ها در فــوالد مبارکه 7 
میلیون تن و ظرفیت نــورد گرم با 
تمام ظرفیت های بهبــود یافته در 
ســال های اخیر حداکثر 5 میلیون 
تن در ســال اســت، که نسبت به 
ظرفیت نهایی فوالدسازی 2 میلیون 
تن کســری دارد و برای نــورد این 
2 میلیــون تن شــمش فــوالدِی 
اضافه، بایــد فکری می شــد. خط 
جدید نورد گــرم 2 فوالد مبارکه در 
راستای تکمیل طرح شهید خرازی، 
تدبیری بود که برای حل این مشکل 

اندیشیده شد.
اصلی ترین مسائلی که باعث شد 
نیاز به احداث یــک واحد نورد گرم 
جدید در کنار خط قبلی احســاس 
شــود و پس از تکمیل طرح شهید 
خرازی نورد گرم 2 برطرف می  شود 
عبارتنــد از زمان راه انــدازی خط 
موجود، بخشــی از نیازهــای بازار 
توســط این خط تولیــد و الباقی از 
خارج از کشــور تأمین می شد که با 
راه اندازی خط جدید، نیاز کشــور 
کاماًل از واردات مرتفع خواهد شد. با 
توجه به نفت خیز بودن ایران و نیاز 
بسیار زیاد صنعت نفت به لوله های 
انتقال ذخایر نفت و گاِز کشورمان، 
که عمدتاً از نوع ترش اســت، امکان 
تولیــِد رول ورق جهــت ســاخت 
لوله های با اقطــار بزرگ و ضخامت 
زیاد وجود ندارد، که نیاز این صنایع 
به تولید گریدهــای جدید فوالدی 
از قبیل API X70 است که صرفاً 
با راه اندازی ایــن خط جدید مقدور 
خواهد بود. مضاف بــر اینکه پس از 
راه اندازی این خــط، صنایع نفت و 
گاز کشــور از واردات ورق فوالدی 
جهت تولید لوله های انتقال بی نیاز 
خواهد شد. ضخامت تولیدی نورد 
فعلی از 1/5 تا 16 میلیمتر اســت، 
که پاســخگوی نیاز کشور به کالِف 
ورق، جهت استفاده در حوزه نفت، 

گاز و آب به محصــوالت با ضخامت 
باالتر نیســت و خط جدید، کالِف 
فــوالدِی با ضخامــت 1/2 تا 25/4 
میلیمتر و عرض تا 2000 میلیمتر 
را تولید می کند و  این نیاز را پوشش 
خواهد داد. نیاز گســترده صنعت 
اتومبیل ســازی به ورق های خاص 
 DP1180 اســتحکام باالِی سبک
، جهت اســتفاده در بدنه خودروها، 
که باعث سبک ســازی و استحکام 
بخشــیدن به بدنــه خــودرو و در 
نتیجه کاهش آلودگی، ایمنی باال و 
صرفه جویی هزینه های سوخت آن 
می شود با راه ا ندازی این خط مرتفع 

خواهد شد.
اکنون بیشــترین نیــاز صنایع 
لولــه و پروفیل به صــورت عمومی 
ضخامت های زیر 2 میلیمتر اســت 
که به دلیل فرسودگی خط موجود 
امکان پوشش کامل این نیاز در این 
ضخامت وجود ندارد و با احداث خط 
جدید می توان ضخامت های تا 1/2 
میلیمتر را با استحکام باال و بصورت 
سبک تولید نمود که در هزینه های 
تمام شده مشتریان ساختمانی نیز 
موثر خواهد بود. امکان تولید فوالد 
با کربن متوسط برای ماشین کاری 
در ایــران وجود نــدارد و خط نورد 
 گــرم 2 ایــن موضــوع را برطرف

 خواهد کرد.
در حال حاضر امکان تولید گرید 
پراســتحکام QSD700 جهــت 
تولید شاسی خودرو سنگین وجود 
نداشته و تولیدات خط جدید نورد 
گرم 2 می تواند این امــکان را برای 
کشــور برای اولین بار فراهم نماید. 
ارزش افزوده تبدیل ســنگ آهن به 
تختال تنها 100 تومــان و تبدیل 
تختال به ورق گرم نوردیده شــده 
1000 تومان اســت کــه در حال 
حاضر 2 میلیون تــن تختال مازاد 
بر مصرف نورد گرم موجود، در سال 
موجود اســت و ارزش افزوده ای که 
پس از تکمیل طرح شــهید خرازی 

نورد گــرم 2  حاصل خواهد شــد، 
نقش مهمــی در اقتصاد کشــور و 
تولید ناخالص ملــی ایفا می نماید. 
خط فعلی بیشتر پاســخگوی نیاز 
بخش تجاری و ســاختمانی است. 
در صورتی که نیاز صنایع کشــور به 
محصوالت مســتحکم و سبک روز 
به روز با تکمیل طرح شهید خرازی 
نورد گرم 2  بیشــتر می شود. برخی 
محصوالت مورد نیاز صنایع، صرفه 
اقتصادی تولید با خــط فعلی نورد 
را ندارند که با راه اندازی خط جدید 
این موضوع به ســهولت و با صرفه 
اقتصادی برای طرفین امکان پذیر 
خواهد بود. در خط جدید با عنایت 
به تکنولوژی پیشــرفته آن، نیاز به 
قطعات یدکی، تعمیــرات و توقف 
تولید بســیار کمتر از خط موجود 
است. عدم امکان تولید محصوالت 
 DP600 و DP800 دوفــازی
جهت اســتفاده در بدنه خودرو که 
فوالدی با ضخامت کم و اســتحکام 
بسیار باال است و تحول شگرفی در 
صنعت خودرو اتفــاق خواهد افتاد. 
این تحول از حیــث افزایش ایمنی، 
کاهش مصرف ســوخت،آلودگی 
کمتر هوا و سرعت بیشتر در خودرو 
خواهد بود. در زمان ســاخت فوالد 
مبارکه مهندسینی اقدام به پیگیری 
احداث این خط نمودنــد که اغلب 
آنان تجربــه کار در صنایع فوالدی 
را نداشــتند. با عنایت بــه اندوخته 
تجربیات بسیار باالی مهندسین و 
مدیران فوالد مبارکه در حوزه تولید 
فوالد و نورد آن و همچنین احداِث 
خطوط جدید، این خــط با درصد 
موفقیت باالیی احداث خواهد شد 
و باعث یک جهــش تکنولوژی در 
کشور خواهد شد. با توجه به وجود 
ظرفیت تولیــد ورق جهت صنایع 
لوازم خانگی با عــرض باال در واحد 
نورد سرد فوالد مبارکه، این ظرفیت 
در خط نورد گرم ایجاد نشده است 
که خط نــورد گرم 2 بــرای صنایع 
 لوزام خانگــی نیز بســیار مصرف 

خواهد داشت.
میزان اشتغال در خط نورد گرم 
1000 نفر به صورت مســتقیم و 7 
برابر آن بصورت غیرمستقیم )جمعاً 
8000 نفر( اســت که بخشی از نیاز 
کشور در بخش اشــتغال به عنوان 
یکی از معضل های بزرگ اجتماعی 
را بر طرف خواهد کــرد. تکنولوژی 
خط موجود مربــوط به دهه 1970 
میالدی اســت و تکنولــوژی خط 
جدید به روزتریــن تکنولوژی روز 

دنیا است.

ردپای کارشکنان در مسیر پیشرفت صنعت فوالد کشور
میزان اشتغال در خط نورد 

گرم 1000 نفر به صورت 
مستقیم و 7 برابر آن 

بصورت غیرمستقیم )جمعًا 
8000 نفر( است که بخشی 

از نیاز کشور در بخش 
اشتغال به عنوان یکی از 

معضل های بزرگ اجتماعی 
را بر طرف خواهد کرد
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