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افزایش 70 درصدی تولید 
محصوالت در واحد استراتژیك 

RH-Top فوالد مباركه
مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه از افزایش 
 تقریبا دوبرابــری تولیدات واحد اســتراتژیک

 RH-Top در ســال 99 خبر داد و گفت: عالوه 
بر رکورد تولید ســاالنه چندین رکــورد تولید 
ماهیانه این واحد نیز در ســال 99 جابه جا شــد 
که دست یابی به ســطح رکورد 80 هزارتنی در 
اســفندماه، آخرین رکورد این بخش محسوب 

می شود.
مســیب فتاح المنــان دربــاره رکوردهای 
پی درپی این واحد در سال 99 اظهار کرد: آخرین 
رکورد این واحد مربوط به شهریورماه سال قبل 
با تولید 637 هزار تن تختال در ماه بوده اســت. 
این میزان در اسفندماه به 660 هزار تن )رشد 23 
هزار تنی نسبت به شهریورماه( افزایش یافت که 

رکورد جدیدی محسوب می شود.
وی افزود: این افزایش تولید در حالی اســت 
که شهریورماه 31 روز و اسفندماه 30 روز است. 
بنابراین در این مدت معادل یک روز کاری بیشتر 
تولید کردیم. به بیان دیگر طی 30 روز به اندازه 
32 روز تختال تولید شــد. در کنار این افزایش 
تولید تختال رکوردهای روزانه هم وجود داشته 
است، برای مثال طی دو روز پیاپی به ترتیب 138 

و 140 ذوب  )17 و 18 اسفندماه( به ثبت رسید.
مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
به عالوه، در قســمت متالــورژی ثانویه واحدی 
به نام »RH-top« وجــود دارد که محصوالت 
اســتراتژیک بــرای صنایع اســتراتژیک نظیر 
صنعت نفت و گاز تولید می کند. برای مثال تولید 
محصوالت کم کربن به منظور استفاده در صنایع 
خودروسازی و محصوالت هیدروژن پایین برای 
استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر عهده 

این واحد است.
فتاح المنان افزود: در ســال 99 این واحد نیز 
شاهد یک جهش تولید بود که با توجه به شرایط 
تحریمی قابل توجه است. ســطح تولیدات این 
واحد در سال98 نزدیک به 530 هزار تن بود که 
این مقدار تا پایان ســال 99 به بیش از 900 هزار 
تن افزایش یافت. همچنین در سال قبل فارغ از 
این افزایش تقریبا دو برابری در تولید ســاالنه، 
رکوردهای دیگــری نیز به صــورت ماهیانه به 
ثبت رسید. برای مثال در اسفندماه رکورد تولید 
ذوب های خاص در واحد RH بــه 80 هزار تن 

رسید که 2 هزار تن بیش از رکورد قبلی است.

وی خاطرنشــان کــرد: رکوردهای ســال 
قبل با شــرایطی به دســت آمد که هیچ تجهیز 
جدید یــا توســعه ای در ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نداشتیم و تنها 
به واســطه افزایش بهره وری و راندمان کاری به 
رکوردهای فوق دست یافتیم. از اواخر سال 98 
بالغ بر 30 پروژه بهبود فرایند انجام شد که همه 
در دست یابی به رکوردهای فوق مؤثر بوده است.

مدیر متالــورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گــری مداوم شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: در ســال 99 شــرکت فوالد مبارکه و در 
رأس آن مدیــر عامل این شــرکت تحت تحریم 
قرار گرفت و بــه همین دلیل تأمیــن متریال از 
خارج با مشــکالت زیادی همراه بــود. بنابراین 
قطعات موردنیاز بومی ســازی شد؛ اما از آنجا که 
تأمین کنندگان داخلی از تجربه کافی برخوردار 
نبودند، عمر قطعات بومی سازی شــده در ابتدا 
کوتاه بود، ولی در اواسط سال 99 با افزایش عمر 
این قطعات، عالوه بر افزایش راندمان فرایندها، 
تأمین کنندگان داخلی نیز تقویت شده به سطح 
کیفی قابــل رقابت با کشــورهای تأمین کننده 

خارجی رسیدند.
وی درباره تأثیر کرونا بر تولید این بخش نیز 
اظهار کرد: عالوه بر مســائل فوق، در سال قبل با 
بیماری کرونا مواجه شدیم که مشکل جدیدی 
بود و نگران بودیم با تأثیر بر نیروی انسانی، سطح 
تولید را تحت تأثیر قرار دهد و حتی باعث توقف 
تولید شود؛ اما با سیاست های کالن و خوبی که در 
سطح مدیریت عالی سازمان برنامه ریزی و اجرا 
شد و همچنین پشتیبانی خوبی که برای تأمین 
ماسک و متریال بهداشتی و پروتکل های ابالغی 
به پرسنل انجام گرفت، با کمترین مشکل به این 

اهداف دست یافتیم.
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اخبار فوالد

شرکت فوالد مبارکه در راستای 
عمل به شــعار ســال و ایجاد تنوع 
بیشتر در سبد محصوالت تولیدی 
اش توانســت با تکیه بر توانایی ها و 
دانش فنی متخصصان خود طی چند 
ماه، عریض ترین تختال خاورمیانه 
و شــمال آفریقا را به عــرض 2 متر 
تولید کند تا عالوه بر بــی نیازی از 
واردات به این محصول و خروج ارز 
از کشور نشان دهد هیچ مانعی سد 
راه این شرکت نیست و همچنان در 
پشتیبانی از سایر صنایع حرف اول 
را می زند و توان رقابت در بازارهای 

جهانی را دارد.
بعد از تولید ضخیم ترین تختال 
با ضخامت 300 میلی متر توســط 
شرکت فوالد مبارکه که برای اولین 
بار در کشــور و منطقه انجام شــد، 
این بار نوبت بــه تولید عریض ترین 
تختال در کشــور با عــرض 2000 
میلی متر رســید. تولید این نوع از 
تختال امروز در حالی توسط فوالد 
مردان شرکت فوالد مبارکه محقق 
شد که تا پیش از این صنایع بزرگی 
همچون نفت، گاز و کشتی سازی و... 
برای تامین این نوع از تختال، مجبور 
به انجام واردات از دیگر کشــورها 
بودند. بنابراین باید گفت که تامین 
نیاز صنایع داخلــی و از جمله مهم 
کشور توسط شرکت فوالد مبارکه در 
جهت تحقق شعار »تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی هــا« در حال انجام 
اســت تا گامی بزرگ در جهت رشد 
صنعت و اقتصاد کشــور برداشــته 
شــده و باعث افزایش درآمد ارزی 
برای کشورمان در شرایط تحریمی 

و جنگ اقتصادی گردد.
تالش شرکت فوالد مبارکه 

برای پمپاژ امید در جامعه
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه از تولیــد عریــض ترین 
تختــال در فوالدمبارکــه خبرداد 
و افــزود: در روزهــای ابتدایــی 
ســال 1400 و در راســتای اجرای 
منویات مقــام معظــم رهبری که 
با عنــوان تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایــی ها نامگذاری شــده، 
توانســتیم یکی از موانع ســد راه 

برخــی صنایــع را برداشــته و به 
تولید اســلب بــا عــرض 2000 
 میلیمتر و ضخامــت 250میلیمتر 

دست پیدا کنیم.
حمیدرضــا عظیمیــان ضمن 
تبریک حلول ماه رمضــان از تولید 
عریض تریــن تختال توســط این 
شــرکت فوالدی خبــر داد و اظهار 
کرد: همه ما در شرکت فوالد مبارکه 
با یکدیگر هم قســم شــدیم تا در 
افزایش تولید، رکوردزنی ها و مهم تر 
از همــه تولید محصــوالت جدید 
قدم برداشــته و اخبار خوبی برای 
 مردم، صنعتگران و سهامداران خود 

داشته باشیم.
وی با بیان این مطلــب در ادامه 
افزود: شرکت فوالدمبارکه در پایان 
سال 1399 موفق شــد برای اولین 
بار از طریق ماشین شماره 5 ریخته 
گری اسلب با ضخامت 300میلیمتر 
را تولید کند؛ امــروز نیز در روزهای 
ابتدایی ســال 1400 و در راستای 
اجرای منویات مقام معظم رهبری 
که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها نامگذاری شده، توانستیم 
یکی از موانع سد راه برخی صنایع را 
برداشته و به روند تولید این صنایع 

کمک کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: این اقدام با تولید اسلب 
از عرض 2000 تــا 2025 میلیمتر 
و ضخامــت 250میلیمتر صورت 
پذیرفته اســت، چراکه این اسلب 
برای نخســتین بار در شرکت فوالد 
مبارکه تولید شــده که برای صنایع 
نفت و گاز، کشــتی ســازی کاربرد 
داشــته، همچنین یــک محصول 

صادراتی است. 
در واقع این محصــول می تواند 
برای کشورمان ارزآوری داشته باشد 
و از خروج ارز بــرای این صنایع که 
مجبور به تامین این نوع از اسلب از 
دیگر کشورها بودند، جلوگیری کند.

به گفته وی، تولید این اســلب 
نشــان می دهد کــه صنعتگران، 
مدیران، مهندســان و کارشناسان 
شــرکت فوالد مبارکه در تالشــند 
که همواره ســرآمد صنعت کشور 

باشــند و هم اینکه در جهت تامین 
نیازهای صنعتگــران گام بردارند 
و برای ســهامداران این شــرکت 
 فوالدی نیز ســودآوری بیشــتری 

ایجاد کنند.
عظیمیان ادامه داد: شرکت فوالد 
مبارکه در تالش اســت تا بتواند در 
جامعه پمپاژ امید انجــام دهد؛ در 
واقع این شــرکت فوالدی با تولید 
محصولهای جدید و کاربردی، این 
پیام را برای صنعت کشــور ارسال 
می کند که فوالدمبارکــه همواره 
به فکر صنعتگــران بوده و در تالش 
اســت تا نیازهای آنها را به بهترین 
شــکل ممکن و کمتریــن قیمت 
تمام شده در داخل کشور به تولید و 
تامین رسانده تا دیگر نیازی به دیگر 
کشورها نداشته باشند و منابع ارزی 

به مصارف بهتری برسد.
پشتیبانی از صنایع داخلی؛ 
ارزآورزی از بازارهای جهانی

معاون بهــره برداری شــرکت 
فــوالد مبارکه در خصــوص تولید 
عریض ترین تختال کشــور توسط 
شرکت فوالد مبارکه گفت: تختال با 
عرض 2000 میلی متر عریض ترین 
تختالی اســت که تاکنون در کشور 
تولید شــده و از گریدهای فوق کم 
کربن و میکرو آلیاژی است که هم به 
مصرف صنایع داخلی کشور می رسد 
و هم اینکه می توان برای صادرات آن 
برنامه ریزی انجــام داد و جنبه ارز 

آوری دارد.
عباس اکبری محمــدی با بیان 
این مطلب در ادامــه افزود: در واقع 
تولید ایــن محصول نیــاز صنایع 
داخلی کشور همچون لوله سازی، 
نفــت و گاز و پتروشــیمی را تامین 
کرده و آنها را از واردات برای تامین 
ورق های تولیدی از این نوع تختال 

بی نیاز می کند.
وی دربــاره اینکــه تولیــد این 
محصــول تا چه میزان در شــرکت 
فوالد مبارکه انجام خواهد شــد نیز 
اظهار کرد: تولیــد این نوع از تختال 
بر اساس میزان ســفارش هایی که 
دریافت می شــود، صورت خواهد 
گرفــت. در واقع هر انــدازه صنایع 

کشــور از جمله صنایــع نفت و گاز 
و پتروشیمی و لوله ســازی به این 
نوع از تختال نیاز داشــته باشــند، 
شــرکت فوالد مبارکه توان تولید و 
ارائه آن را به مصرف کنندگان دارد، 
اما عمده تولید ایــن محصول برای 
صادرات بــوده و می تواند ارزآوری 
مناسبی برای کشــور داشته باشد. 
لذا با قرارگرفتن کشــور در شرایط 
تحریم و اینکــه در جنگ اقتصادی 
به ســر می بریم اینگونه محصوالت 
در تامین ارز مورد نیاز کشــور نقش 
راهگشــایی خواهــد داشــت که 
البته ایــن موضوع نیز بــا توجه به 
میزان سفارشــی که می تــوان از 
 بازارهای خارجی جذب کرد؛ محقق 

خواهد شد.
گامی دیگر در جهت توسعه 

صنعت کشور
معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکــه ادامه داد: تا قبــل از تولید 
تختال ویژه عریض با ضخامت 2000 
میلی متر در کشور، موارد استفاده آن 
از دیگر کشورها تامین می شد و باعث 
خروج ارز از کشــور می گشــت، اما 
اکنون با تولید این محصول نیازی به 
واردات نداریم. در واقع شرکت فوالد 
مبارکه با تولید عریض ترین تختال، 
کشور را از واردات این محصول بی 
نیاز کرده و با اضافه کردن محصولی 
جدید و کاربردی به سبد محصوالت 
خود گام دیگری در جهت توســعه 

صنعت کشور برداشته است.
محصولی 100 درصد ایرانی با 

کیفیتی مشابه محصوالت خارجی
اکبــری محمــدی در خصوص 
اینکــه آیا تختال تولید شــده توان 
رقابت با نمونه مشابه خارجی خود 
را دارد و بر اساس اســتانداردهای 
بین المللی تولید شده نیز گفت: این 
محصول تولید شده برای صادرات به 
بازارهای خارجی نیز بوده است، که 
این بازارها کیفیت در اولویت برای 
آنهاست و کیفیت تولید قابل رقابت 

با مشابه محصوالت خارجی است.
معاون بهــره برداری شــرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: تولید این 
محصول توسط نیروهای متخصص 
فوالد مبارکــه، برنامه ریزی و انجام 
شده و کلیه مراحل تولید آن توسط 
کارشناســان و کارکنــان متبحر 
شــرکت فوالد مبارکه انجام شده و 
به صورت 100 درصد داخلی  بوده 

است.
 شکستن انحصار و امکان 
تولید تختال های عریض تر

مدیــر ناحیــه فوالد ســازی و 
ریخته گری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکــه نیــز در خصــوص تولید 
تختــال با عــرض 2000 میلی متر 
در این شــرکت به خبرنــگار فوالد 
گفت: ماشین شماره 5 ریخته گری 
ناحیه فوالد ســازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه پیش تر 
تختالی با عرض 1980 میلی متر را 
تولید کرده بود اما تولید تختال ویژه 
با عرض 2000 میلی متر برای اولین 

بار رخ داده است.
غالمرضا سلیمی افزود: افزایش 
ابعاد تختال بســیار پیچیده بوده و 
نیازمند بررسی دقیق در حوزه های 
مکانیک، خنک سازی، متالوژیکی و 
هیدرولیکی اســت، زیرا در صورتی 
که نتیجه این محاســبات اشــتباه 
باشــد، می تواند به از دســت رفتن 
ماشین ریخته گری نیز منجر شود. 
بنابرایــن ایــن مســئله از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
مدیــر ناحیــه فــوالد ســازی 
و ریخته گــری مــداوم شــرکت 
فــوالد مبارکه گفت: پــس از آنکه 
درخواســتی مبنی بر تولید تختال 
عریــض 2000 میلی  متر توســط 
شــرکت فوالد مبارکه دریافت شد؛ 

بررســی های الزم جهــت امکان 
ســنجی فرآینــد تولیــد، انجام و 
تولید صفــر تا صــد ایــن تختال 
عریض توســط کارشناسان داخلی 
شــرکت فوالد مبارکه انجام شد و 
باید بگویم عالوه بــر تولید تختال 
عریــض 2000 میلی متــر، امکان 
 تولیــد تختال هــای عریض تر نیز 

وجود دارد.
توانایی تولید بیش از دو میلیون 

تن تختال عریض 2 متری
ســلیمی ادامه داد: این تختال 
پیش تر توسط شــرکت های فوالد 
سازی بنام و معتبر اروپایی یا چینی 
تولید شــده، اما اکنون دانش فنی 
تولید این نوع تختال ویژه در شرکت 
فــوالد مبارکه نیز وجــود دارد. در 
صورتی کــه سفارشــات متعددی 
وجود داشته باشــد، توانایی تولید 
بیش از دو میلیون تن تختال عریض 
2000 میلی متر وجود دارد. البته در 
آینده با اضافه شــدن یک پلنت گاز 
زدایی جدید در اواخر ســال جاری 
یا اوایل ســال آینده، توانایی تولید 
بیش از دو میلیون تن تختال عریض 
و ویژه 2000  میلی متــر نیز وجود 

خواهد داشت.
وی درباره کاربــرد این محصول 
جدید نیز گفت: تختال های عریض 
عمدتاً برای صنایع لوله سازی برای 
تولید پلیت های ضخیــم و صنایع 

کشتی سازی استفاده می کنند.
 تختال کامال صادراتی؛

 اولین مقصد اروپا
مدیر واحــد ریخته گری مداوم 
و تولید اســلب فوالد مبارکه نیز با 
اشــاره به دســتاورد جدید شرکت 
فوالد مبارکه در تولید تختال عریض 
2000 میلی متر بــه خبرنگار فوالد 
گفت: این تختال ویــژه برای اولین 
بار در منطقه MENA)خاورمیانه 
و شمال آفریقا( توسط شرکت فوالد 

مبارکه تولید شده است.
قاســم خوشــدل پــور اظهار 
کرد: پس از تولیــد تختال ضخیم 
300 میلــی متر در شــرکت فوالد 
مبارکه توسط ماشــین شماره پنج 
ریخته گری، درخواســت های برای 
تولیــد تختال های عریــض نیز به 

شرکت ارائه شد. 
پس از انجام بررســی های الزم 
برنامه ریزی الزم برای تولید تختال 
2000 میلی متر انجــام و در نهایت 
این تختال ویژه بــرای اولین بار در 

کشور تولید شد.
وی افزود: پیشتر تختال دو هزار 
میلی متر با دو ضخامت 200 و 250 
در شرکت فوالد هرمزگان تولید شده 
بود اما آنچه تختال تولیدی شرکت 
فــوالد مبارکه را متمایــز می کند، 
نوع گرید این تختال اســت. به بیان 
دیگر این تختال از ســیکل RH و 
هیدروژن زدایی عبور کرده و عریض 
ترین تختال ویژه کشــور محسوب 

می شود.
مدیرریخته گری مــداوم فوالد 
مبارکه تصریح کــرد: نکته مهم در 
این میان این است که توانایی تولید 
ماشین ریخته گری شــماره 5، دو 
میلیون تــن در ســال و گاز زدایی 
RH 700 هزار تن در سال است که 
باعث می شــود فوالد مبارکه بتواند 
این تختال ویژه را تــا 700 هزار تن 
در سال تولید و عالوه بر تامین کامل 
نیاز داخلی، بخشی از نیازهای دیگر 
کشورها را نیز تامین کند. این تختال 
ویژه تولید شده کامال صادراتی است 
و به عنوان اولین مقصد به اروپا صادر 

می شود.
خوشدل پور با بیان اینکه گرید 
داخلی این تختال 5149 و 4178 
و ضخامت آن 250 میلی متر است، 
اظهار کرد: اگرچه برخی شرکت های 
فوالد سازی در سطح جهان قادر به 

تولید ایــن نوع تختال هســتند اما 
در منطقه MENA)خاورمیانه و 
شمال آفریقا( برای اولین بار تولید 

می شود.
پشتیبانی بر اساس نیاز مشتری

رئیــس آمــاده  ســازی و انبار 
تختال شــرکت فــوالد مبارکه نیز 
در راســتای تولید محصول جدید 
شــرکت فوالد مبارکه به خبرنگار 
فــوالد گفــت: در واحــد آمــاده 
ســازی و انبــار تختال، بر اســاس 
ســفارش مشــتری آزمایش های 
مخصوصــی روی تختــال انجــام 
می شــود و با انجام آزمایش باومن و 
 نمونه برداری به درخواست مشتری 

پاسخ می دهیم.
محســن احمدی ورزنــه افزود: 
در راســتای ارتقای کیفی محصول 
تختال، آزمایش هایی انجام می شود 
و در صورت نیاز با اعمال فرایندهایی 
در واحد آماده ســازی و انبار تختال 
بر روی اسلب مانند اسکارف و برش، 
این تختــال برای حمل بــار آماده 

می شود.
رئیس آماده سازی و انبار تختال 
شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
تختال های آماده شده پس ازحمل به 
بخش انبار منتقل و پس از هماهنگی 
با مشتری تختال های آماده ارسال 

می شود.
وی اضافه کرد: تولید عریض ترین 
تختال در خاورمیانه توسط شرکت 
فوالد مبارکه توانست به نیاز صنایع 
کشتی سازی و ســاخت لوله های 
انتقال ســیاالت به تختال با عرض 

باال، پاسخ دهد.
پایان وابستگی و تبدیل تحریم ها 

به فرصتی برای تولید بیشتر
رئیس تعمیرات ماشین 5 ریخته 
گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه 
نیز با اشاره به تولید تختال با عرض 
2000 میلیمتر برای نخســتین بار 
در کشــور به خبرنگار فوالد گفت: 
در تولید این محصول از تکنولوژی 
پیشــرفته در ماشــین های ریخته 
 DYNAMIC گــری ماننــد
 SOFT  REDUCTION
D.S.R(( بهره گرفته شــده است. 
این محصــول پــس از تولید خام 
در کوره هــای قــوس الکتریکــی 
وارد واحــد متالــورژی ثانویه می 
شــود و پس از طی کــردن مرحله 
گاز زدایــی بــه تختالــی تبدیل 
 می شــود کــه در مصــارف خاص 

کاربرد دارد.
به گفته محمد فخری فخرآبادی، 
کارشناســان و متخصصــان واحد 
ریختــه گری بــا تکیه بــر دانش و 
تخصص خــود توانســتند در تیم 
کارشناسی شــده به دستاورد مهم 
عریض ترین تختال با عرض 2000 

میلی متر دست یابند.
سخن آخر...

تولیــد عریض تریــن تختال در 
شــرکت فــوالد مبارکه کــه برای 
اولین بار در کشور انجام شده که در 
صنایعی همچون صنعت، نفت، گاز، 
پتروشیمی، کشــتی سازی کاربرد 
دارد، ضمن کمک بــه خودکفایی 
هرچه بیشــتر ایران در این صنایع 
بزرگ و ارزشــمند، گامی بزرگ در 
جهت صرفه جویی ارزی برای کشور 
و حتی ارزآوری برای صنعت و اقتصاد 

ایران خواهد بود. 
در واقع افزایش تعداد محصوالت 
موجود در ســبد صادراتی شرکت 
فوالد مبارکه بــه مانند گنجینه ای 
ارزشــمند برای صنعــت و اقتصاد 
کشــور بــوده و در شــرایطی که 
قیمت ها در بازارهــای جهانی روند 
افزایشــی در پیش گرفته، می تواند 
به عنوان چراغی روشن برای حرکت 
در مســیر اقتصاد غیرنفتی کشور 

باشد.

در جهت تکمیل سبد محصوالت صادراتی فوالد مبارکه؛

تختال عرض 2 متر، محصولی 100 درصد ایرانی تولید شد
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