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اخبار فوالد
در مرکز طبخ شمارۀ یک صورت گرفت؛

افزایش  25درصدی تولید و
ذخیره آب گرم بهداشتی

با بهینه ســازی فرایند تأمین و ذخیرۀ آب
گرم بهداشتی در مرکز طبخ شمارۀ یک فوالد
مبارکه به میزان  25درصد ،بازدهی این بخش
افزایش یافت.
رئیس مرکز تعمیرات تأسیسات و لولهکشی
صنعتی فــوالد مبارکه ضمــن تائید این خبر
افزود :همۀ موتورخانههــای حرارت مرکزی
آب گرم فــوالد مبارکه تحت پوشــش مرکز
تعمیرات تأسیســات و لولهکشــی صنعتی
تعمیرات مرکزی اســت .یکی از وظایف این
مرکــز ،نگهــداری و تعمیرات پیشــگیرانه
ازجمله سرویس ،بازرسی  ،PMبهینهسازی
و حفــظ آمادهبــهکاری موتورخانهها جهت
ســرویسدهی مناســب به بهرهبــرداران و
همکاران گرامی در فوالد مبارکه است.
حسین عابد در ادامه اظهار کرد :با توجه به
کمبود ظرفیت تولید آب گرم بهداشتی ارسالی
به مرکز طبخ شــمارۀ یک و سپری شدن عمر
مفید تجهیزات مرتبط ،پروژۀ بهینهســازی
سیستم تأمین و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی برای
این مرکز تعریف شد.
وی خاطرنشان کرد :در این فرایند اقدامات
انجامشــده و دســتاوردهای بهبارنشســته
عبارتاند از:
 .1فراینــد مبــدل نــوع پوســتۀ لولــۀ
استفادهشــده و منابــع ذخیــرۀ آب گــرم
3000لیتــری بهعلــت فرســودگی و عدم
بازدهی و کارکرد مناســب ،با دو منبع کویلی
4000لیتــری جایگزین و منجــر به افزایش
25درصدی تولید و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی
شد.
 .2با توجه به عمر باالی شبکۀ لولهکشی و
فرسودگی خطوط و اتصاالت ،مسیر لولهکشی
طبق شرایط و طراحی جدید ،تعویض و اصالح
و بهمنظور صرفهجویی در مصرف انرژی ،کلیۀ
منابع و شبکۀ لولهکشی عایقکاری شد.
در همین خصوص حسین نصرتی تکنسین
تعمیرات تأسیسات و لولهکشی صنعتی افزود:
در اجرای ایــن پروژه با موانــع و چالشهایی
روبهرو بودیم ،ازجمله عدم امکان توقف تولید
و ارســال آب گرم مصرفی با توجه به شرایط
خاص بهرهبــرداری مرکز طبــخ ،عدم امکان
نقلوانتقال تجهیــزات از درب موتورخانه با
توجه به محدودیت فضا و عدم امکان قرارگیری
مکانیسم و جرثقیل در نزدیک موتورخانه .اما
در نهایت با برگزاری جلســات و هماهنگی با
مسئولین مرکز طبخ و زمانبندی مناسب کار
بهصورت ایمن در کمترین زمان بدون توقف
تولید آب گرم به بهترین شکل اجرا شد.

وی در تشــریح چگونگی اجرای این پروژه
گفت :در ابتدا پس از بررسی بار چارت اجرایی
و تعیین راهکار مناســب بــرای چالشهای
موجــود ،نحــوۀ انتقــال تجهیــزات پس از
مشــاوره باکارشناســان ایمنی ،با برداشتن
قسمتی از سقف موتورخانه انجام شد و بعد از
نقلوانتقال تجهیزات قدیمی و جدید ،جهت
تعمیرات و جابهجاییهــای آتی و همچنین
تأمین نورکافــی موتورخانه ،در محل دمونتاژ
شده در ســقف ،نورگیر ایمن ساخته و نصب
گردید .ســپس مبدل و منابع ذخیرۀ قدیمی
به همراه اســتراکچر مربوطه و لوله و اتصاالت
فرسوده دمونتاژ و توســط مکانیسم به بیرون
از موتورخانه منتقل گردید .پــس از دمونتاژ
تجهیزات ،فونداســیون منابع بــا بتنریزی
توســط مرکز ســاختمانی تعمیرات مرکزی
ایجاد گردید و پس از آماده شدن فونداسیون،
منابــع کویلی جدیــد به داخــل موتورخانه
منتقــل و در جای خود نصب شــد .پس از آن
با ســاخت کلکتورها و تکمیل لولهکشــی و
اجرای فالشــینگ ،تست شــبکه انجام و بعد
از رفع عیوب ،سیســتم آبگیــری و راهاندازی
شــد .درنهایت با اجرای عایقکاری حرارتی و
رطوبتی این پروژه به اتمام رسید.
عابد در خاتمه از همــکاری کارکنان مرکز
طبخ ،مرکز تعمیرات ســاختمانی ،پیمانکار
درگیر و واحد نظارت کــه در اجرای ایمن و با
کیفیت این پــروژه همت گماردند ،تشــکر و
قدردانی کرد.
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مدیرعامل فوالد هرمزگان

هرمزگان قطب دوم فوالد کشور خواهد شد

مدیرعامل فــوالد هرمزگان در
جلســه اقتصاد مقاومتی استان که
با حضور اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور و همتی استاندار
اســتان هرمزگان برگزار شد تاکید
کرد با توســعه های انجام شــده و
در دست انجام ،اســتان هرمزگان
به قطــب دوم فوالد کشــور تبدیل
خواهد شد.
فرزاد ارزانی در جلســه اقتصاد
مقاومتی اســتان ضمن تشــکر از
حضور معــاون اول رئیس جمهور
در جمع صنایع اســتان وقدردانی
از کمک و همکاری های اســتاندار
هرمزگان ،با اشــاره به تحریم های
ظالمانه آمریکا گفت :بیشترین حجم
این تحریم ها بعد از صنایع نفت و گاز
 ،شــرکتهای فوالدی از جمله فوالد

میارکه ،هرمــزگان و ...را هدف قرار
داد و با وجود تمــام این محدودیت
ها ایران با افزایش تولید در رده دهم
کشورهای تولید کننده فوالد جهان
قرار گرفت .
هرمزگان قطب دوم فوالد
کشور خواهد شد
ارزانی در ادامه گفت :با توجه به
برنامه توســعه فوالد کشور و تولید
 55میلیون تن فوالد در افق 1404
 ،با وجود زیرساخت های مطمئن،
مجاورت با آب هــای نیلگون خلیج
فارس و عــدم وجود مشــکل آب
در اســتان هرمزگان  ،می توان در
منطقه ویــژه اقتصــادی و صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس حداقل
 10میلیون تن فــوالد تولید نمود .
مهندس ارزانی با اشاره به تاثیر این

رویداد بر توسعه پایدار منطقه گفت
 :در حال حاضر  4میلیون تن فوالد
در منطقه ویژه تولید می شود و برای
تحقق تولید  10میلیون تن فوالد ،
نیاز است بین  6الی  7میلیون تن به
ظرفیت تولید فوالد در استان اضافه
شود و به این ترتیب استان هرمزگان
به دومین قطب صنعت فوالد کشور
تبدیل خواهد شد .
صادرات انتخاب نیست
اجبار است
ارزانی با اشــاره بــه این موضوع
که در کشــور بیــش از  30میلیون
تن فــوالد تولید می شــود و حدود
 15میلیون تن آن مصرف در داخل
کشــور دارد گفت :نیمــی از تولید
فوالد کشور بایســتی صادر گردد
وصادرات انتخاب نیست بلکه اجبار

اســت ،در غیر اینصورت واحدهای
فوالدی دچار کاهش تولید خواهند
شد.
ولی متأســفانه در پنج ماهه اول
سال  ۹۹نسبت به  ۹۸با افت حدود
 ۴۰درصدی صادرات مواجه هستیم.
وی ایجاد مشــوق های اقتصادی از
جمله تســهیالت کم بهره و غیره را
بخشــی از راه حل جهــت افزایش
صادرات و ارز آوری عنوان کرد.
 مشکلی فرسایشی
به نام رفع تعهدات ارزی
مدیرعامــل فــوالد هرمزگان
همچنین با اشــاره به عــدم وجود
زیرســاخت مناســب بین مناطق
ویژه اقتصــادی و سیســتم بانکی
کشور و عدم اتصال گمرک منطقه
ویژه بــه سیســتم بانکــی و بانک
مرکزی  ،کمــک در رفع تعهد ارزی
شــرکت های مســتقر در منطقه
ویژه اقتصادی و صنایــع معدنی و
فلزی خلیج فارس را خواستار شد و
گفت  :تعهدات ارزی در مناطق ویژه
همواره انرژی زیادی از شرکت ها به
دلیل بوروکراسی کاغذی فراوان آن
می گیرد و شــرکت های مستقر در
مناطق ویژه با مشکالت عدیده ای
در جهت رفع تعهدات ارزی مواجه
هستند .
در این رابطه ضروری است جهت
مناطق ویژه درصد پرونده های رفع
تعهــد ارزی نشــده از ٢٠درصد به
حداقل  ٤٠درصد اقزایــش یابد تا
این شرکتها بتوانندثبت سفارشات

خود را به موقع انجام دهند .بدیهی
است که این شرکتها نسبت به رفع
تعهدات ارزی خود به صورت کامل
متعهد می باشند .
صنایع معدنی و تولید کنندگان
فوالد  ،شراکت به جای رقابت
وی همچنین بــه زنجیره تامین
مواد اولیه اشــاره کــرد و گفت  :از
مهمترین مــوارد در جهت افزایش
تولیــد و تحقق اقتصــاد مقاومتی ،
تأمین به موقع و پایــدار مواد اولیه
معدنی مورد نیاز صنایع فوالد کشور
می باشد.
در این راستا ضروری است رابطه
منطقی و بــرد  -برد بیــن صنایع
معدنی و تولید کنندگان فوالد ایجاد
گردد و رقابت در بین آنها به شراکت
تبدیل شود .
 حمایت از بورس کاال،
حمایت از شفافیت
مدیرعامل فــوالد هرمزگان در
بخــش دیگری از ســخنان خود به
بورس کاال و نحــوه قیمت گذاری
محصوالت فوالدی اشــاره و اظهار
داشــت  :بورس کاال محل بســیار
مناســبی جهت کشــف قیمتهای
محصوالت فــوالدی می باشــد و
از شــفافیت الزم برخوردار اســت.
حمایت از بــورس کاال بــه منزله
حمایت از شفافیت است  .و ضروری
است بر اساس قانون عرضه وتقاضا
قیمت در بــورس کاال کشــف و بر
اساس ان قیمت های زنجیره فوالد
تعیین گردد .

حمایت دولت الزمه
تحقق طرح های توسعه ای
ارزانی با اشــاره بــه برنامه های
توســعهای فوالد هرمزگان از جمله
افزایش تولید در زیر ســقف  1،5به
 ۲میلیون تن و ایجاد یک واحد احیاء
مستقیم  ۹۰۰،۰۰۰تنی و ایجاد یک
واحد خــط ورق عریض (پلیت میل)
به ظرفیت حدود  1،2میلیون تن در
سال ،یاری و کمک دولت را در جهت
تحققاینطرحهاخواستارشد.
فوالد هرمزگان پیشرو در
مسئولیت های اجتماعی
مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان
با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این
شرکت گفت :شرکت فوالد هرمزگان
در راستای تعامالت ارزش افزا و کسب
رضایت جامعه در تمامــی حوزه های
عمرانی ،پزشکی ،آموزشی ،فرهنگی و
مذهبیوغیرهبهصورتفعالمشارکت
داشتهاستویکیاز شرکتهایپیشرو
درحوزهمسئولیتهایاجتماعیاستان
هرمزگانبهشمارمیرود.
اشتغال بیشتر
با جذب سرمایه گذاری
مهندسارزانیتاکیدکرد:بیشاز90
درصدنیروهایشاغلدرفوالدهرمزگان
بومی این استان هســتند ،وی تصریح
کرد :یکی از مهمترین اقدامات در حوزه
مسئولیتهایاجتماعیمسئلهاشتغال
زایی هست که این مهم با جذب سرمایه
گذاری های هرچه بیشتر و ایجاد طرح
های توسعه و ظرفیت های جدید تولید
امکانپذیرخواهدبود.

گفتوگو
با اتکا به توان داخلی انجام شد؛

راهاندازی دستگاه فرز نیمه سنگین تست باومن در آزمایشگاه فوالدسازی

در شــرایط تحریم ،تولید انواع محصوالت فوالدی که زمانــی از محل واردات
تأمین میشد بسیار مهم است ،اما اهمیت تأمین و تعمیر تجهیزات خطوط تولید
این محصوالت نیز کمتر از تولید محصول نیست .احمد مهمدی ،رئیس آزمایشگاه
فوالدسازی و ریختهگری مداوم ،از تعمیر و بازسازی فرز نیمهسنگین آزمایشگاه
باومن در مجموعۀ آزمایشگاه فوالدسازی که بهدلیل تحریمها و عدم سرویسدهی
از سوی شرکت سازنده از رده خارج شده بود ،میگوید.

در ابتدا در خصوص نقش این تجهیز توضیح دهید.
در آزمایشگاه فوالدسازی بهمنظور پایش و بررسی عیـوب داخلی تخــتال از
نظر جــدایش ،ترک ،آخال و ...از روشهای سولفور پریـنت (تست باومن) و ماکرو
اچ استفاده میگردد.
به این منظور پس از برش نمونهها در واحد  28فوالدســازی ،قطعاتی در ابعاد
حدود  20در  30سانتیمتر از کل عرض تختال تهیه و به آزمایشگاه ارسال میشود.
درآزمایشگاهابتداالزماستسطحایننمونههابااستفادهازدستگاهفرزنیمهسنگین
موجود پرداخت و آمادهسازی شود و در نهایت در فرایندهای جداگانه مورد تست
باومن و یا ماکرو اچ قرار گیرد که انتخاب نوع تست بستگی به گرید تختال ،میزان
سولفور موجود در آن و همچنین درخواست مشتری دارد.
نقش تست باومن در این فرایند چیست؟
در فرایند تســت باومن ،پس از آمادهسازی نمونهها با اســتفاده از دستگاه
فرز نیمهســنگین آزمایشــگاه ،صفحاتی از جنس کاغذ عکاسی سیاهوسفید،
پس از فعال شــدن در اسیدســولفوریک ،بــه مدت چند دقیقه روی ســطح
پرداخت شــده قرار میگیرد و در نهایت بر اثر فعل و انفعاالت شیمیایی ناشی
از محل تجمع برخی ترکیبات موجود در نمونه با ترکیبات حساس موجود در

کاغذ عکسهای فعالشــده ،تصویر عیوب داخلی تختــال روی این صفحات
مشخص میشود.
در فرایند تست ماکرو اچ ،پس از آمادهســازی و پرداخت نمونهها ،با استفاده از
دستگاه فرز نیمهسنگین ،بر سطح این نمونهها اسیدکلریدریک داغ با دمای بین
 70تا  80درجۀ سانتیگراد به نسبت یک به یک با آب ،به مدت چند دقیقه پاشیده
میشــود و در نهایت عیوب داخلی تختال مشخص شده و توسط دوربین عکاسی
تصویربرداری و گزارش میگردد.
اهمیت انجام این تستها در تولید محصوالت ویژه چیست؟
بسیاری از محصوالت مهم و اســتراتژیک ناحیۀ فوالدسازی مانند تختالهای
گازترشوشیرین،اغلبتختالهایصادراتیوگریدهایحساسالزماستپیشاز
ترخیصوارسالبهبیرونازشرکت،موردفرایندتستباومنیاماکرو اچقرارگیرندو
فقط در صورت اطمینان از کیفیت داخلی تختالها با استفاده از این دو تست ،امکان
ارسال تختال برای مشتری وجود دارد .بنابراین این تستها یکی از ابزارهای بسیار
مهم در فرایند تعیین کیفیت تختالهای تولیدشده است.
این دستگاهها بهطور مشــخص در چه واحدی مورد استفاده قرار
گرفتهاند؟
از ابتدای راهاندازی شــرکت فوالد مبارکه ،دو دســتگاه فرز نیمهسنگین در
آزمایشگاه باومن در مجموعۀ آزمایشگاه فوالدسازی نصب گردید که در طی این
سالها به دلیل استفادۀ زیاد از این تجهیزات ،دستگاه فرز نیمهسنگین شمارۀ  2از
مدار خارج شد و نیاز به تعمیرات اساسی و راهاندازی مجدد داشت.
با توجه به رویکرد شــرکت مبنــی بر فــروش تختال و همچنیــن افزایش
تولیــدات کیفــی در ناحیــۀ فوالدســازی و موضــوع صــادرات تختــال،
عمال تســت باومن در مجموعۀ تســتهای اســتراتژیک قرار گرفــت و تعداد

مسیر سخت پیش روی وزیر جدید صمت
مرتضی بلوکی

با برکناری رضا رحمانی ،وزیر وقت دولت دوازدهم و عدم
رای اعتماد نمایندگان مجلس به حسین مدرس خیابانی
باعثشداینوزارتخانهعریضوطویلکهمسئولیتمهمی
همچون صنعت ،معدن و تجارت را بر عهــده دارد ،دچار
مشکالت عدیدهای از جمله افزایش قیمت خودرو ،لوازم
خانگی و خام فروشــی شــود و در حال حاضر هیچ نسخه
شفابخشی برای حل مشکالت این وزارتخانه تجویز نشده و
دود آن همچنان به چشم مردم میرود.
ورقفوالدییکیازموادمهموتعیینکنندهقیمتلوازم
خانگیوخودرواست.باتوجهبههمکاریخوبفوالدسازان
در عرضه این محصول ،باید دولت نیز در تامین مواد اولیه

این فوالدسازان همکاری الزم را انجام دهد .در حال حاضر
بزرگترینمشکلاینصنعت،کمبودمواداولیهیعنیسنگ
آهن است.
با توجه به تحریم نفت ،این ماده حیاتی در اقتصاد کشور،
بخش معدن و صنایع معدنی نقش پررنگتری در ارزآوری
و چرخه اقتصاد کشور خواهد داشت .بنابراین وظیفه این
وزارتخانه ،توجه هرچه بیشتر به صنایع معدنی و جلوگیری
از خام فروشی است .در حال حاضر معضل خام فروشی در
همه حوزه ،بالی جان اقتصاد کشــور شده است؛ چنانچه
مقام معظم رهبری فرمودهاند« :یکی از مشکالت ما همین
اســت که ما موا ّد خام را بدون فراوری و بدون اینکه ارزش
افزودهاش را برای کشور خودمان ،برای سرمایهدار خودمان،
برایکارگرخودمانفراهمبکنیم،میفرستیمخارج.سنگ
معدنی قیمتی ما میرود خارج ،آنجا فــراوری و فروخته
میشود؛ گاهی هم همان ســنگی که ما خامش را دادیم

نمونههــای ارســالی در طــول یک ســال تقریبــا  10برابــر افزایــش یافت.
به همین دلیل و بهمنظور اطمینان از آمادهبهکاری مداوم آزمایشگاه فوالدسازی
در پاسخگویی به نیاز تولید ناحیۀ فوالدســازی در زمینۀ تولید تختالهای ویژه و
همچنین روند کیفیسازی محصوالت ،از ســال  97فرایند بازسازی و راهاندازی
دستگاه فرز نیمهسنگین شمارۀ 2آزمایشگاه آغاز گردید.
در خصوص چگونگی فرایند تعمیر و بازسازی و نتایج آن توضیح
دهید.
پس از آغاز مطالعات اولیه با کمک واحد مهندســی کارخانه و طی شدن روال
اداری و استعالم از شرکتهای مختلف ،در نهایت با همکاری واحد امور قراردادهای
خرید ،قرارداد بازسازی این تجهیز با یک شرکت در اصفهان منعقد شد و با توجه به
حساسیت این تجهیز و عدم امکان تأمین بسیاری قطعات از خارج در شرایط بسیار
سخت تحریم و همچنین در شرایط شیوع کرونا ،از ابتدای امسال فرایند بازسازی
توسطشرکتآغازشدوخوشبختانهباهمتوتالشهمۀهمکاراندرگیردرفرایند
و همچنین شرکت پیمانکار ،دستگاه راهاندازی ،بازسازی و بهروزرسانی شد و پس
از تستهای الزم در نهایت با موفقیت در مدار قرار گرفت.
دشواری تأمین تجهیز در شرایط تحریم ،نبود قطعات یدکی خاص ،عدم امکان
اخذسرویسهایتجهیزاتازطریقسازندههایخارجیودرنهایتاجرایپروژهدر
زمان شیوع بیماری و وضع موجود ،اهمیت این کار را دوچندان کرد.
سخن آخر
در اجرای این پروژه از مدیــران و همکاران واحدهای آزمایشــگاهها و بهویژه
آزمایشــگاه فوالدســازی ،مهندســی کارخانه ،امور قراردادهای خرید ،ناحیۀ
فوالدسازی ،واحد  28و شرکت پیمانکار که در این زمینه زحمات زیادی را متقبل
شدند ،تشکر و قدردانی میکنیم.

رفته ،دوباره با چند برابر قیمت به داخل آورده میشــود!»
این موضع ،اهمیت حوزه معــدن را دوچندان میکند .در
حال حاضر صنعت فوالد کشور به عنوان یک صنعت مادر،
نیاز شدیدی به مواد اولیه (سنگ آهن) دارد .این در حالی
است که کمبود این ماده برای فوالدسازان بزرگی همچون
شــرکت فوالد مبارکه ،چالش ایجاد کرده است .حل این
مشکل نیازمند یک کار کارشناسانه برای ایجاد تامل بیشتر
بین معدنکاران و فوالدسازان اســت .تا در ابتدا مواد اولیه
داخل ،تامین ،آنگاه مابقی آن صار شود.
فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین فوالدســاز کشــور
که بیش از نیمی از فوالد ایران را تولیــد میکند ،با وجود
اینکه چندین سال است که از ســوی آمریکا مورد تحریم
ظالمانه قرار گرفتــه ،اما همچنان بــا رکوردهای جدید،
روی پای خود ایســتاده و با بومی ســازی هزاران قطعه،
جلوی میلیاردها تومان ارزبری را گرفته اســت .هم اینک
این فوالدســاز با راهاندازی پــروژه نورد گــرم  2عالوه بر
ایجاد اشــتغال ،میتواند بــا تولید محصــوالت جدید،
مانع از واردات شــود .به ســرانجام رســیدن این پروژه

بزرگ نیازمند نگاه حمایتی از ســوی وزیر جدید اســت.
این در حالی است که عالوه بر تاثیرگذاری فوالد مبارکه بر
اقتصاد کشور ،مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز اخیرا عنوان
کرده است« :با توجه به برنامه توسعه فوالد کشور و تولید
 55میلیون تن فوالد در افق ، 1404با وجود زیرساختهای
مطمئن ،مجاورت با آبهــای نیلگون خلیج فارس و عدم
وجود مشکل آب در استان هرمزگان ،میتوان در منطقه
ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس حداقل
 10میلیون تن فوالد تولید کرد ،در حال حاضر  4میلیون
تن فوالد در منطقه ویژه تولید میشود و برای تحقق تولید
 10میلیون تن فوالد  ،نیاز است بین  6الی  7میلیون تن به
ظرفیت تولید فوالد در اســتان اضافه شود و به این ترتیب
استان هرمزگان به دومین قطب صنعت فوالد کشور تبدیل
خواهد شد»
قطعا حساسیت حوزه معدن و صنایع معدنی میطلبد
که وزیر جدید بیش از پیش به این حوزه توجه داشته باشد؛
امیدوارم در ادامه راه تا انتخابات  1400با وزیر جدید بتوان
شاهد موفقیتهای این وزارتخانه عریض و طویل باشیم.

