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طراحی و ساخت رول تانگ 
حمل كننده غلتک های پشتیبان 

اسكین و تمپر نورد سرد
 تجهیــز حمــل غلتک هــای پشــتیبان 
)Roll tong( خطوط اســکین و تمپر نورد سرد 
فوالد مبارکه با همکاری مدیریت های مهندســی 
کارخانه، نورد سرد و شرکت سازندۀ داخلی با یک سوم 
قیمت مشابه خارجی و توانمندی های مشابه نمونۀ 
وارداتی طراحی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
عبدالرحیم صادقی رئیس خطوط اســکین پاس و 
تمپرمیل ناحیۀ نورد ســرد در این خصوص گفت: 
در خطوط اسکین و تمپر برای تعویض غلتک های 
پشتیبان از شــاهین حمل غلتک استفاده می شد 
که به دلیل نیاز بــه فعالیت در منطقــۀ روبه روی 
قفسه، خطر ســقوط در چاهک را به همراه داشت 
و این موضوع همواره  به عنوان یکی از ریسک های 
شدید واحد مطرح بوده  است. این در حالی است که 
استفاده از شاهین حمل غلتک عالوه بر طوالنی شدن 
زمان تعویض، نیاز به انجام فعالیت های دستی غیر 
ارگونومی و همین طور استفاده از وسایل ناپایداری 
نظیر نردبان داشــت. وی هدف اصلــی اجرای این 
پروژه را    ارتقای ایمنی و سهولت بیشتر در جابه جایی 
غلتک ها دانســت و گفت: پروژۀ طراحی و ساخت 
رول تانگ جابه جایی غلتک های پشتیبان از طریق 
مهندسی کارخانه و توسط شرکت مهراوه آغاز شد 
و با انجام بازدیدها و جلسات متعدد، مراحل طراحی 
و ســاخت، انجام گرفت و در نهایت در تابستان 99 

تجهیز مذکور آمادۀ بهره برداری گردید.

رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیۀ 
نورد ســرد در تشــریح جزئیات این تجهیز اظهار 
کرد: رول تانگ مذکور دارای چهار فک است که در 
راســتای طولی و عرضی قابلیت جابه جایی دارد و 
توسط ریموت کنترل و بدون دخالت دست، فک ها 
به صورت اتوماتیک وارد سوراخ های جانبی چوک ها 
می شوند و پس از اتمام فعالیت جابه جایی غلتک 
نیز به صورت اتوماتیک خارج می شوند. رول تانگ 
قادر به جابه جایی غلتک بــا وزن حداکثر 63 تن و 
امکان چرخش 180 درجه ای بدون تماس فک ها 
به بدنۀ غلتک است. وی با بیان اینکه این رول تانگ، 
برای اولین بار در کشور ساخته شده و مشابه نمونه 
خارجی اســت و قابلیت جابجایــی غلتک های 
پشــتیبان خطوط اســکین و تمپر را دارد، گفت: 
ساخت رول تانگ داخلی مزایای زیر را ایجاد کرده 
است: 1-خارج شدن ریسک عملیات جابه جایی 
غلتک از حالت شــدید؛ 2-حذف فعالیت دستی 
که به دلیل شرایط ســخت ارگونومی و در نتیجه 
تهدید سالمتی کارکنان؛ 3-کاهش زمان تعویض 
غلتک پشتیبان خصوصا در زمان راه اندازی پس از 
شات دان؛ 4-قابلیت استفاده برای خطوط اسکین 
و خط تمپرمیل بــرای غلتک های با ابعاد مختلف؛ 

5-صرفه جویی اقتصادی نسبت به تأمین از خارج.
صادقی در همین خصوص از حمایت صمیمانۀ 
مدیریت های ناحیۀ نورد سرد و مهندسی کارخانه، 
همکاری گروه فنی تعمیــرات، تولید، ایمنی فنی 
ناحیه، تعمیرات تخصصی قسمت جرثقیل های نورد 
سرد و همچنین از همکاران کارگاه غلتک و دیگر 
واحدهای درگیر قدردانی کرد. احمدرضا شیرزادی، 
کارشــناس طراحی مکانیک مهندسی کارخانه 
فوالد مبارکه نیز تصریح کرد: ساخت تجهیز حمل 
غلتک های پشتیبان با یک سوم قیمت مشابه خارجی 
انجام شــد. وی با اشــاره به اینکه مکانیسم حمل 
 Roll tong غلتک های پشتیبان که به مکانیسم
معروف است در اختیار شرکت های معتبر خارجی 
 SLINGOFER و BERTOLOTTI نظیر
است و با سه برابر قیمت تمام شدۀ نمونۀ ساخته شده 
در کشور در شــرایط غیرتحریم عرضه می شود، 
گفت: مشکالت مربوط به تحریم و هزینه های باالی 
خرید این تجهیز سبب شد این پروژه با تکیه بر توان 
مهندسی داخلی آغاز شود و با یاری خداوند متعال 
سرانجام این مکانیسم با هدایت مهندسی کارخانه 
و با همکاری مدیریت و کارکنان نورد سرد در واحد 
اسکین پاس توسط سازندۀ داخلی  ساخته شود  و 
تمامی تست های بدون بار و زیر بار را با موفقیت پشت 
سر گذارد. به گفتۀ شــیرزادی به جای این تجهیز 
بومی سازی شده که هم اکنون در اختیار خط تولید 
واحد اسکین پاس نورد سرد قرارگرفته، در گذشته 
جابه جایی این غلتک ها با استفاده از سیم بکسل و 
در شرایطی ناایمن انجام می شد و استفاده از تجهیز 
یادشده این فرایند را مکانیزه، اصولی و ایمن ساخته و 
از آسیب های احتمالی به تجهیزات و کارکنان واحد 

موردنظر پیشگیری می کند.

4
اخبار فوالد

مهندس حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره 
به برنامه ها و استراتژی های فوالد 
مبارکه، از پیش بینی تقاضای بازار 
در افق پنج ساله و ترسیم نقشۀ 
راه تکنولوژی شرکت خبر داد.

در ادامه، شرح کامل این مصاحبه 
جهت آگاهی شــما خوانندگان 

محترم آمده است.
    

 شــرکت فوالد مبارکه در 
سال جاری چه برنامه هایی برای 

فروش محصوالت خود دارد؟
فوالد مبارکه با توجه به مأموریت 
خود در جهت ایفای نقش محوری 
در مدیریــت بــازار محصــوالت 
فوالدی تخت از طریق راهکارهایی 
همچــون تدوین افق چشــم انداز 

ده ســاله، پیش بینی تقاضای بازار 
در افق پنج ســاله، ترســیم نقشۀ 
راه تکنولــوژی و با در دســتور کار 
قرار دادن سند چشــم انداز توسعۀ 
1404 کشــور در بازارهای مصرف 
مختلف خــود، همچــون صنایع 
خودروسازی، نفت و گاز، ساختمان، 
لوازم خانگــی، لولــه و پروفیل و... 
توســعه ها و ســرمایه گذاری های 
خــود را برنامه ریــزی می کند و از 
این منظر، ســاالنه برنامۀ فروشی 
 منطبــق بــا ایــن اهــداف کالن 

تدوین می گردد. 
بــر این اســاس فــوالد مبارکه 
فــروش 7 میلیــون و 600 هــزار 
تن انــواع محصوالت را  که شــامل  
تختال، گرم، اسیدشــویی، سرد و 
پوشش دار  می شود،  در بازار داخل 

 و صادرات برنامه ریزی کرده است. 
شرکت تا پایان شهریورماه 3میلیون 
و 842 هــزار   و 172 تــن انــواع 
محصوالت خود را در بازار داخلی و 
جهانی به فروش رسانده که  4درصد 
بیــش از برنامه اســت. در این بین، 
در بخش بازار داخــل فوالد مبارکه 
با تحویــل 3میلیــون و 558هزار    
و    111 تــن تا پایان شــهریور ماه، 
22درصد جلوتر از برنامه است و این 
امر به دلیل همراهی با سیاست های 
کالن کشــور و به منظــور تأمیــن 
حداکثری مصرف کنندگان داخلی 
در ســال جهش تولیــد و از طریق 
کاهش ســهم صادرات بــه میزان 
63 درصد بــا اتخــاذ راهکارهای 
 ابتــکاری و مشــارکتی صــورت 

گرفته است.

 چه بخشی از تولیدات این 
مجموعه در بــازار داخلی به 

فروش می رسد؟
فوالد مبارکه براســاس رسالت 
خود در تأمین حداکثری نیاز داخل و 
با توجه به سیاست های کالن ابالغی 
در سال جهش تولید اقدام به فروش 
بخــش عمدۀ محصوالت شــرکت 
در بازار داخل، از طریق مکانیســم 
عرضه در بورس کاال کــرده و صرفا 
جهت تأمین نیــاز    ارزی خود برای 
فراهم ســاختن تجهیزات موردنیاز 
و توســعه، بخشــی از محصوالت 
خــود را، همچــون تختــال که در 
بــازار داخل با مــازاد عرضه مواجه 
اســت، در بازارهــای صادراتی به 
فروش رسانده است. فوالد مبارکه از 
طریق طرح های مشارکتی همچون 

همکاری با نوردکاران و اســتفاده از 
ظرفیت بی استفادۀ سایر شرکت ها، 
همچون آنیل محصوالت در ســایر 
شرکت ها و بازگشت مجدد به شرکت 
جهــت بهره بــرداری حداکثری از 
ظرفیت شــرکت، در جهت تأمین 
هرچه بیشــتر نیاز بازار داخل اقدام 
کرده و مجموعه این تالش ها نهایتا 
منجر به افزایش سهم فروش داخل 
و عدم تحقق برنامۀ فروش صادراتی 
شــرکت در نیمۀ نخست سال شده 

است.
 چه سهمی از مجموع تولید 
این شرکت در ســال جاری به 

صادرات اختصاص می یابد؟
از مجموع 7 میلیون و 600 هزار 
تن فــروش برنامه ریزی شــده برای 
صادرات، یک میلیــون و 500 هزار 
تن معادل 19.7 درصد برای فروش 
در بازار صادراتی در نظرگرفته شده 
بود، ولی به دلیل نیاز بــازار داخل و 
در راستای تأمین حداکثری و پاسخ 
مثبت به تصمیمــات وزارت محترم 
صمت، فروش صادراتی در شش ماهۀ 
اول کاهش 63 درصدی داشته و این 
روند در شــش ماهه دوم نیز کنترل 
خواهد شد تا مشکلی در تأمین نیاز 

بازار داخلی به وجود نیاید.
 نظر شــما دربارۀ اهمیت 
صادرات چیســت؟ توجه به 
توسعۀ صادرات چه تأثیری بر 
تداوم تولید یک مجموعه دارد؟

صــادرات محصــوالت عــالوه 
بر امــکان تأمین نیــاز ارزی جهت 
خرید بخشــی از تجهیــزات و مواد 
اولیــه غیرقابل تأمیــن در داخل و 
پرداخت اقساط تســهیالت ارزی، 
به شرکت ها این امکان را می دهد که 
در بازارهای جهانی، در مقام رقابت با 
شرکت های معظم جهانی قرار گیرند 

و نهایتا این امر منجر به افزایش توان 
رقابت پذیری، ارتقــای بهره وری، 
بهبود کیفیــت و کاهــش هزینۀ 
تمام شــده محصــوالت می گردد، 
چراکه الزمۀ حضــور در بازارهای 
جهانی اخــذ گواهینامه های معتبر 
بین المللی و گذر از انواع ممیزی ها 
و بازرسی های مدیریتی و کیفیتی 
اســت و از این نظر بــازار صادرات 
را می تــوان آزمونی بــرای حضور 
شرکت های ایرانی در فضای رقابتی 
دانست و این امر به نوعی شبیه سازی 
آیندۀ شرکت های ایرانی در هنگام 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

است.
 صادرات بخشی از تولیدات 
این شــرکت به چه میزان در 
عملکــرد ایــن مجموعه و 
سودآوری بیشتر آن مؤثر است؟

فــوالد مبارکه بــا اخــذ انواع 
اســتانداردهای مدیــرت کیفیت، 
رضایــت و شــکایات مشــتریان و 
اخذ انــواع گواهینامه هــای معتبر 
بین المللی از شرکت های بازرسی و 
 SGS، کنترل بین المللی همچون
RINA و... و همچنیــن حضور در 
جوایز معتبــر بین المللی همچون 
جایــزۀ EFQM و MAKE و 
همچنیــن جوایز معتبــر داخلی 
همچون جایزۀ ملی کیفیت و جوایز 
نوآوری، خــود را در معرض ممیزی 
و ارزیابی نخبگان صنعت در سطح 
جهانی و ملی قــرار داده و با کمک 
اســتقرار انواع نظام های مدیریت 
کیفیت، رضایت و شکایات مشتریان 
و مدل هــای تعالی معتبــر داخلی 
و خارجی، هم تراز با شــرکت های 
معتبر بین المللــی، در حال تولید 
و عرضــۀ محصــوالت در بازارهای 

صادراتی است.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

پیشبینیتقاضایبازاردرافقپنجساله

خبر

هم زمان با انجام تعمیرات برنامه ریزی شدۀ 
واحد گندله ســازی که با انجام بیش از 26 هزار 
نفرساعت فعالیــت تعمیـــــراتی انجام شد، 
مهندس حمیــدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، بــه همــراه جمعی از 
معاونان و مدیران این شرکت، با حضور در ناحیۀ 
گندله ســازی، از نزدیک از کارکنان این ناحیه 

تشکر کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ایمنی باال و رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی مربوط به بیماری 
کرونا حین این عملیات بــزرگ را از مهم ترین 
دستاوردهای این کار دانست و گفت: آماده شدن 
خط تولید و اینکه همۀ کارکنان حاضر در شات دان 
با سالمتی کامل از عهدۀ این کار برآمدند، شایستۀ 
قدردانی است. از این رو، از دقت نظر و توجه همۀ 

همکاران در این تعمیرات تشکر می کنم.
وی در همین خصوص تصریح کرد: همان گونه 
که بارها تأکید داشــته ایم برای مدیریت فوالد 
مبارکه، اهمیت حفظ سالمتی کارکنان بیش از 
اجرای  امور است. بر همین اساس با تقسیم بندی 
فعالیت های تعمیراتی و کاهش زمان اجرا  از 35 
هزار به 25 هزار نفر ســاعت، این نتایج ارزشمند 

به دست آمد.
مهندس عظیمیان خاطرنشــان کرد: نکتۀ 
مهم دیگر این است که تا وقتی در فوالد مبارکه 
تعمیرات از پیش تعیین شده انجام می شود، یعنی 
بخش مهندسی و بهره برداری کارخانه به درستی 
وظایف خود را انجام می دهــد؛ اما اینکه گاهی 
تعمیرات پیش بینی نشــده پیش می آید نشان 
می دهد در بخشــی از کار نواقصی وجود دارد. به 
عبارت دیگر، تعمیرات از پیش تعیین شدۀ ساالنه، 
فصلی یا هفتگی نشــان دهندۀ قدرت مدیریت 

بهره برداری است.
در پی انجام این عملیات بزرگ، پای صحبت 
جمعی از دســت اندرکاران این پروژۀ تعمیراتی 

نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.
 رضا اسماعیل پور، 

رئیس واحد گندله سازی
با حمایــت مدیرعامل، معاونیــن مربوطه، 

مدیریت هــای نواحی آهن ســازی، تعمیرات 
مرکزی و مجموعۀ خدمات فنی و پشــتیبانی، 
تعمیرات برنامه ریزی پنج روزۀ واحد گندله سازی 
با آماده سازی و هماهنگی منسجم از ساعت 20 
روز 99/7/29 شروع و در ساعت 3:50 بامداد روز 
99/8/4 با انجام بیش از 26 هزار نفر ساعت فعالیت 
تعمیراتی، به طور منظــم، باکیفیت و بدون بروز 

حادثه  انجام شد.
 حمیدرضا جمالی،

 رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ آهن سازی
فعالیــت تعمیراتــی دوره ای در واحــد 
گندله سازی برای حفظ آماده به کاری تجهیزات 
و به حداقل رســاندن توقفات اضطراری انجام 
می شــود. این فعالیت تعمیراتی با نفرســاعت 
ذکرشده در مدت زمان محدود با آماده سازی دقیق 
و مناسب، تدوین و به روزرسانی دستورالعمل های 
تعمیرات، تأمین به موقع قطعات یدکی و مصرفی 
باکیفیت و مهارت کارکنــان اجرایی و نظارت 
مناسب انجام شد. در مراحل آماده سازی و اجرای 
فعالیت ها هماهنگی بسیار خوبی بین مسئوالن و 
ناظران تعمیرات واحد گندله سازی و تعمیرات 
مرکزی وجود داشت و جلسات مربوطه به منظور 
جلوگیری از انتشار بیماری کرونا با حداقل نفرات و 
در بیشتر موارد به صورت غیرحضوری برگزار شد.

 حمیدرضا بذار، 
رئیس تعمیرات مکانیک تعمیرات مرکزی

توقفات برنامه ریزی شــده تعمیراتی واحد 
گندله ســازی از لحاظ حجم نیروی انســانی، 
قطعات، مکانیســم و ابــزارآالت و مدت زمان 
محدود، منحصربه فــرد و نیازمند انســجام و 
برنامه ریزی و ســازمان دهی خاص خود است. 
قبل از انجام این تعمیرات دوره ای برای اطمینان 
از جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا از کارکنان 
محترم نظارت تعمیرات مرکــزی و پیمانکاران 
زحمتکش درگیر، تســت PCR گرفته شد و از 
حضور نفرات آلوده به ویروس کووید 19 در توقف، 
جلوگیری شــد. با حمایت و کمک کارشناسان 
محترم ایمنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
نظارت شــد و فعالیت های مربوط بــه توقف، با 

کیفیت و ایمنی مطلوب، آماده سازی، برنامه ریزی، 
سازمان دهی و اجرا گردید.

به پاس این موفقیت، بر خود الزم می دانیم از 
همۀ همکاران تعمیــرات مرکزی جهت نظارت 
دقیق و مستمر، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

 خشایار پاسیار، 
رئیس تولید واحد گندله سازی

توقف پنج روزۀ واحد گندله سازی با همدلی 
و هماهنگی تیــم تولید واحد گندله ســازی، 
اعتماد و اتکا به دانش و تخصــص آنان و اجرای 
دســتورالعمل های کاری اصالح شده، مطابق 
برنامۀ توقف و راه اندازی به صــورت ایمن انجام 

پذیرفت.
تیم تولید واحد گندله ســازی بــا برگزاری 
جلســات تخصصی و برنامه ریزی و همکاری با 
تیم نظافت صنعتی و آماده سازی مطابق برنامه 
توانست کلیۀ فعالیت های تولید و نظافت صنعتی 
را با نظم و انضباط و به صورت ایمن به انجام رساند 
و خط تولید را طبق برنامه در اختیار تیم تعمیرات 

قرار دهد.
 از دیگر نقاط قوت تیم تولید واحد گندله سازی 
در این توقف می توان به این موارد اشــاره کرد: 
هماهنگی کامل تیم تولید بــا دفتر فنی تولید، 
نظافت صنعتی، برنامه ریزی تولید و   واحد انباشت 
و برداشــت؛ کاهش دمای کورۀ پخت از بیش از 
1200 تا 800 درجۀ سانتی گراد طبق منحنی 
خنک سازی و دستورالعمل های مربوطه، با ایجاد 
شرایط مناسب برای تجهیزات و نسوز کورۀ پخت 
و همچنین شرایط ایمن برای نیروهای تعمیرات 

فعالیت های داخل کورۀ پخت.
برای انجام این فعالیت تعمیراتی از کارکنان 
تولید و نظافت صنعتی و پیمانکار نظافت صنعتی 

تشکر می کنم.
 محمد خدابنده، 

رئیس تعمیرات واحد گندله سازی
انجام فعالیت های تعمیراتــی پیش بینانه 
در توقفات برنامه ریزی قبلــی امکان به حداقل 
رساندن نفرساعت این توقف را با توجه به شیوع 
بیماری کرونا تــا حد ممکن فراهم ســاخت، 

به صورتــی که حجم نفرســاعت ایــن توقف 
برنامه ریزی 30 درصــد و به میــزان 10 هزار 
نفرســاعت از توقفات برنامه ریزی مشابه کمتر 
بود. با برنامه ریزی منسجم و آماده سازی مناسب، 
فعالیت ها در تعمیرات محلی مکانیک، برق، ابزار 
دقیق و اتوماسیون واحد گندله سازی با همدلی 
و همکاری پرســنل تعمیرات و پیمانکار مقیم 
واحد با موفقیت انجام پذیرفــت. همین طور با 
برنامه ریزی ها و برگزاری جلســات آماده سازی 
بخشی از فعالیت های پروژه های توسعه در واحد 
گندله سازی که نیاز به توقف خطوط داشت اجرا 
گردید. هماهنگی های مناســب در بخش های 
تعمیرات محلــی و تعمیرات مرکــزی و دفاتر 
فنی تعمیرات و ســایر بخش های پشتیبانی در 
اجرای تعمیرات از نقاط قوت این شات دان بود. 
بر خود الزم می دانم که از زحمات همکاران در 
بخش تعمیرات محلی واحد اعــم از مکانیک، 
برق و ابزار دقیق و اتوماسیون و شرکت پیمانکار 
تعمیرات مقیم واحد گندله ســازی و دفتر فنی 
 تعمیرات ناحیه آهن ســازی صمیمانه تشــکر 

و قدردانی نمایم.
کامبیز طیبی، سرپرست تعمیرات 

مکانیک واحد گندله سازی
با آماده ســازی و نظــارت مؤثر بــر اجرای 
فعالیت ها و با اولویت ایمنــی، تعمیرات به این 
شرح انجام شــد: تعمیرات اساسی آسیاب ها، 
ترمیم چرخ دندۀ درایو آسیاب خط 2، تعمیرات 

اساســی میکســرها، تعمیرات بخش دیسک، 
تعمیــرات و تنظیمات ســرند غلتکی ورودی 
کورۀ پخــت، تعمیــرات فن های پروســس و 
تعویض ایمپلر فن 08V02، تعمیرات مکانیسم 
آب بندی کــورۀ پخت، تعمیــرات الورینگ و 
درایو کورۀ پخت و فیدرها و شوت ها، تعمیرات 
غبارگیرهای کورۀ پخت، تعمیرات ســیاالت و 

پمپ های مربوطه.
 سید جواد موسوی، کارشناس مشاور 

ایمنی واحد گندله سازی
برنامه ریزی حضــور کارکنان و فعالیت های 
توقف براســاس رعایت حداکثری پروتکل های 
بهداشــتی، رعایت قوانین و مقــررات ایمنی، 
آموزش و به کارگیری دستورالعمل های ایمنی 
فعالیت ها و نظارت مؤثر بر انجام ایمن فعالیت ها 
از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی بود. گفتنی 
اســت تعمیرات انجام شــده بر روی تجهیزات، 
ضریب ایمنی را افزایش می دهد و با کاهش حجم 
تعمیرات اضطراری، احتمال وقوع حوادث کاهش 
خواهد یافت. از همکاران ایمنی مرکز، کارشناسان 
ایمنی شرکت های پیمانکاری حاضر در شات دان 
و تعمیرات مرکزی به جهت نظارت بر اجرای ایمن 

فعالیت ها تشکر می کنم.
رضا اسماعیل پور، رئیس واحد گندله سازی، 
در خاتمه از همکاری و تالش مجریان این عملیات 
تعمیراتی در بخش های مختلف و سایر واحدهای 

مشارکت کننده تشکر و قدردانی کرد.

قدردانی مدیرعامل فوالد مباركه از مجریان تعمیرات برنامه ریزی شده ساالنه واحد گندله سازی

 شماره   652 /  پنجشنبه 15 آبان   1399  /   19 ربیع االول 1442  /  5 نوامبر   2020


