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ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال

دبیر نخستین همایش فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال گفت: حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور ملزوماتی دارد که یکی 
از انها لزوم توجه به تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال است. »اسداهلل فرشاد« افزود: بیش از ۹۶ درصد فوالدهای تولید 
کشــور، فوالدهای ســاختمانی یا فوالدهای ســطح یک مهندســی است و با توجه به برخورداری از دانش فنی و تجهیزات تکنولوژیک 
مناسب، این پتانسیل وجود دارد که در تولید فوالدهای پیشرفته و با ارزش افزوده باال گام های بلندی برداشته شود. وی با اشاره به 
نقش  اساسی فوالد در جامعه امروزی به عنوان یکی از عناصر کلیدی و مهم در مهندسی و ساخت مواد و تجهیزات، بیان داشت: 
صنعت فوالد امروز گام های بلندی در مســیر توســعه فوالدهای مهندســی برداشــته است. فرشاد یادآور شد: پیدایش یا تولید انواع 
فوالدهای مخصوص، آلیاژی و مهندســی و تولید گریدهای مختلف، به طور عمده به دلیل نیازی اســت که صنایع مختلف دارند و 
اهدافی که در تولید فوالدهای با ارزش افزوده باال وجود دارد به دلیل کاربردهای صنعتی متفاوت موجود است. وی گفت: تولید و 
فروش فوالدهای مهندسی و با ارزش افزوده باال در جهان به این دلیل است که بخش قابل توجهی از مواد اولیه تجهیزات فناوری 
را در صنایع حمل و نقل هوایی، نفت و گاز و پتروشــیمی، صنایع ماشین ســازی، واگن ســازی، کشتی ســازی، ساخت و ساز، تجهیزات 
پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، کارخانجات شیمیایی و پزشکی و غیره را به خود اختصاص می دهد و کاربردهای ویژه دارد. دبیر نخستین 
همایش فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال خاطرنشان کرد: امروز سهم قابل توجهی از تولید فوالد جهان در کشورهای مختلف 
تولیدکننده فوالدهای آلیاژی، مهندســی و مخصوص، صرف تامین نیاز صنایع آن کشــورها می شــود و به همین دلیل چالش های 

اساسی در مقابل صنعت فوالدهای پیشرفته و با ارزش افزوده باال وجود دارد.
وی اظهار داشت: در این همایش یک روزه عالوه بر مطرح کردن مسائل فنی و مهندسی تولید، نوسانات قیمتی این فوالدها و اقتصاد 
تولید آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. فرشاد تاکید کرد: امروز نیاز به عناصر آلیاژی از جمله کروم، نیلک، وانادیوم، 
تنگستن، مولیبدن و عناصر پایه مورد نیاز تولید فوالدهای با ارزش افزوده باال، سبب شده تا نوسانات قیمتی و مسائل اقتصادی در 
وضعیت این صنعت و آینده آن قابل تامل شود. وی بیان داشت: در تولید فوالدهای با ارزش افزوده باال، سطح فناوری و برخورداری 
از تجهیزات تکنولوژیک بسیار مهم است، همچنین جایگزینی سیستم های جدید مورد نیاز در بخش  های فوالدسازی، عملیات حرارتی، 

فناوری های جدید کنترل کیفی، تجهیزات ذوب در خال و غیره که برای تولید این دسته از فوالدها 
مورد نیاز است، سایر مواردی هستند که از نظر سرمایه گذاری و ایجاد مناسبات تولید این فوالدها 
مورد توجه ویژه قرار بگیرند. به گفته فرشاد، ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی، آشنا کردن آنان 
با فناوری های نوین، ارتقای بخش مهندسی و نظارت بر فرآیند تولید فوالدهای پیشرفته، تامین 
نیازهای بلندمدت فوالدهای مخصوص، استمرار تقاضای بلندمدت بازار و تحقق پایدار سهم بازار، 

بازارسازی های نوین و حضور متمایز در بازارهای جهانی از دیگر مسائلی است که در حاشیه 
برگزاری این همایش به آنها پرداخته خواهد شد. عضو هیئت مدیره انجمن 

فوالد گفت: هر چه در جهان به سمت افزایش تولید تجهیزات تکنولوژیک 
پیش رفته ایم، نیاز به فوالدهای آلیاژی و مخصوص بیشــتر شــده است و 
در نخستین دوره همایش تخصصی استیل پرایس با موضوع »فوالدهای 
پیشرفته و با افزوده ارزش باال« به دنبال ترغیب تولیدکنندگان فوالد ایران 

به این سمت و سو و ترسیم آینده این صنعت هستیم.

دبیر نخستین همایش فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال تاکید کرد:

حرکت در مسیر توسعه و لزوم توجه
به تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال
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رضا زائر / استیل پرایس
 بهای یک تن فوالد معمولی بصورت شمش در شرایط کنونی بازار حدود ۶00 
تا 700  دالر اســت اما فوالد های مخصوص با توجه به نوع آلیاژ و عملیات 
صورت گرفته در فرآیند تولید تا ده برابر ارزش خواهند داشــت و این جادوی 

دانش متالورژی است. 
بعد از بحران اقتصاد جهانی در  سال 2008  فوالد سازانی که از فن آوری های 
پیشــرفته  و دانش تولید محصوالت کیفی برخوردار بودند کمترین آســیب  را 

متحمل شدند چرا که این محصول همیشه مشتری های خود را دارد. 
تولیــد فــوالد هــای آلیــاژی مختلف، اســتفاده از فــن آوری گاز زدایی در خالء، 
ریخته گری فوالد های ناب و عاری از عناصر مزاحم ، بهبود و تقویت خواص  
کیفی  از طریق عملیات ثانویه حرارتی و مکانیکی و بطور خالصه تولید فوالد 
های بهتر  برای اســتفا ده های ویژه  همیشــه از درخواســت باالیی  برخوردار 
است.  صنایع  نظامی، بخش های انرژی و نیروگاه ها،  صنایع خودرو سازی 
، ساخت کشتی و هواپیما،  توسعه  خطوط انتقال گازو نفت,  صنایع غذایی 
و کارخانــه هــای شــیمایی ، تولید کنندگان لــوازم خانگی و  ده ها بخش دیگر 
از صنایع به فوالد های کیفی با خواص باال نیاز دارند و این نیاز همچنان در 

حال افزایش است. 
اســتیل پرایــس  در ادامــه  کنفرانــس هــای تخصصی خود و بــا توجه به نیاز 
صنایــع  و اقتصــاد کشــور به محصوالت کیفی  بر آن شــد تــا اولین کنفرانس 
فوالد های با ارزش افزوده باال را در ایران برگزار نماید و  تولید کنندگان مهم 
فوالد و کارشناسان خبره این صنعت و همراهان همیشگی استیل پرایس در 
انجــام ایــن وظیفــه مهــم  با ما همقدم  و همراه بودنــد  که در اینجا از همه 

این عزیزان تشکر می کنیم. 

تولید فوالد با ارزش افزوده باال:
 یک گام بزرگ و مهم
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شرکت فوالد آلیاژی ایران  بزرگترین تولیدکننده انواع فوالد آلیاژی و مخصوص در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن ترین 
کارخانجات فوالد آلیاژی دنیا می باشــد. کارخانجات فوالدســازی، نورد مقاطع ســنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی 
و تکمیل کاری این شــرکت مجهز به پیشــرفته ترین تجهیزات و برخوردار از باالترین ســطح دانش فنی روز دنیا می باشــد 
که امکان تولید فوالدهای آلیاژی و مخصوص را با باالترین کیفیت و منطبق با اســتانداردهای بین المللی میســر ســاخته 
اســت. محصوالت این شــرکت در صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی، نیروگاه ها، ابزارســازی، ســاخت لوازم پزشکی و جراحی، 

صنایع خودروسازی، ماشین سازی، ادوات کشاورزی، صنایع معدنی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.
شرکت فوالد آلیاژی ایران با ظرفیت تولید ساالنه 550.000 تن محصول، یکی از پیشرفتهترین تولیدکنندگان فوالد آلیاژی 

در جهان میباشد که در سال 1378 در شهرستان یزد به بهره برداری رسید.
با توجه به اهمیت جایگاه و نقش این شــرکت در صنعت فوالد کشــور و با موضوع »تولید فوالدهای پیشــرفته با ارزش 
افزوده باالتر«، با مهندس علیرضا چایچی یزدی مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران گفتگو کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

یکــی از الزامــات دســتیابی بــه ارزش افزوده در تولید محصوالت صنعتی، ایجاد و توســعه زنجیــره ارزش صنعت فوالد 
اســت. بــا توجــه بــه ضعف هایی کــه در بخش های مختلف زنجیــره ارزش صنعت فوالد وجــود دارد که این ضعف در 
تولیدفوالدهای آلیاژی به دلیل عوامل متعدد تاثیرگذار، نمود بیشــتری دارد چه برنامه ها و راهکارهایی برای  رســیدن 

به ارزش افزوده پایدار اندیشیده اید؟
تسریع در تکمیل طرح یزد1 از جمله استراتژی های یکپارچگی افقی محسوب می شود، همچنین تولید محصوالت جدید 
مانند وایر و استیل کورد که به عنوان استراتژی توسعه محصول مورد تأکید قرار گرفته است در همین راستاست. احداث 
نیروگاه برق خود تأمین 330 مگاواتی، ورود به حلقه صنایع باالدستی از جمله سرمایه گذاری در گندله سازی بهاباد به 

عنوان یک استراتژی یکپارچگی رو به باال در مسیر اجرا قرار دارد. 
نقــل ریلــی،  امکان ســنجی و بــه ایــن مــوارد بایــد چابــک ســازی فرایندهــا، امــکان ســنجی ایجــاد شــرکت حمل 

تولید فروآلیاژها و قطعات ویژه نسوز و دولومیت خام و پخته و نیز تهيه ره 
نگاشت تحول ديجيتال و انقالب صنعتي چهارم را باید افزود.

نیازهــای بــازار و ذینفعــان، از عوامل مهم ایجــاد ارزش افزوده باال برای 
محصوالت می باشند. در زمینه بازاریابی و حتی بازارسازی چه فعالیت 

هایی انجام شده است و سیاست شرکت در این زمینه چیست؟
بازاریابی و بازارسازی به عنوان مهمترین مقوله های پیشبرد اهداف شرکت 
فــوالد آلیاژی ایران در جهت کســب رضایــت حداکثری ذینفعان از جمله 

مشتریان، همواره مورد توجه می باشد. با توجه به طیف وسیع صنایع و 
بازارهای مصرف محصوالت فوالد آلیاژی، توسعه گرید و سایز 

به بیش از 400 گرید و بالغ بر 100 سایز از جمله مهمترین 
اقدامات در جهت بازارســازی و خودکفایی صنایع کشــور 
مــی باشــد که بخــش حداکثــری نیاز تمامــی صنایع را 

در گفتگو با علیرضا چایچی یزدی مطرح شد:

 رویکرد استراتژیک شرکت فوالد آلیاژی ایران
در تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باالتر
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پوشش داده است. همچنین طراحی و تعریف گریدهای فوالدی کاماًل جدید در جهت ایجاد و توسعه بازارهای جدید از 
جمله در صنایع خودروسازی، معدن، انرژی و ... و نیز توسعه خطوط تولیدی بخش دیگری از فعالیت های این شرکت 

در زمینه بازارسازی است.
تولید برخی از محصوالت با ارزش افزوده باال نیازمند تغییر در عملکردهای تجاری و پشــتیبانی اســت. به عبارت دیگر 
باید نه تنها فعالیت های داخل ســازمان در تولید محصول کنترل شــود بلکه فضای کســب و کاری که مصرف کننده کاال 
و خدمات شــرکت هســت نیز پایش، ارزیابی و تقویت شــود. شرکت در زمینه مدیریت کسب و کارها، چه فعالیت هایی 

اندیشیده است؟
شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه و کشور ایجاب می نماید تا در جهت استمرار تولید و فعالیت کسب و کارهای 
مرتبــط بــا حــوزه فــوالد آلیاژی و به ویژه مرتبط با شــرکت فوالد آلیاژی ایران ضمن توجه به نیازهای تصریحی مشــتریان 
به نیازهای تلویحی نیز به صورت کافی و الزم توجه شــود. در جهت مدیریت کســب و کارها، مهمترین برنامه و فعالیت 
تدوین شده در شرکت فوالد آلیاژی ایران امنیت و پایداری تأمین برای این حوزه در کنار پشتیبانی های فنی و اقتصادی 
است. شرکت فوالد آلیاژی ایران یکی از معدود شرکت های حوزه فوالد در کشور است که از همان بدو تأسیس و شروع 
به کار با ایجاد واحد مهندســی فروش و واحد تحقیقات و بازاریابی ضمن ارائه خدمات پس از فروش، خدمات قبل و 
حیــن فــروش را چــه از نظــر فنی و چه از نظر بازرگانی به مشــتریان ارائه نمــوده و همواره با پایش و ارزیابی این حوزه در 
جهت خدمات رسانی بهتر و مفیدتر که مهمترین شرکای تجاری شرکت هستند بیشترین تالش را معطوف داشته است.

برای ایجاد افزایش افزوده در صنعت، در برخی موارد لزوما نیازی به تولید محصول جدید نیست بلکه با افزایش کاربری 
های محصول، ارزش افزوده نیز ایجاد می شود. این امر نیازمند انجام تحقیقات بازار و ارائه مشاوره به مصرف ذینفعان 

است. در این زمینه شرکت چه تدابیری را اتخاذ کرده است؟
کشــور جمهوری اســالمی ایران طی ســالیان اخیر همواره در جهت توســعه توانایی و تولیدات داخلی و بومی ســازی گام 
برداشته است و لذا تولید محصول جدید در اغلب مواقع جزو نیازهای اساسی برای حفظ روند توسعه ای بوده و هست 
لیکــن بــرای افزایــش کاربــری های محصول و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع پائین دســتی، سیاســتگذاری و اصول کاری 
شرکت فوالد آلیاژی ایران، تولید و عرضه محصول بر مبنای دریافت سفارش و نیازهای مشتریان است. اغلب مشتریان 
بــه فراخــور نیــاز و توانایی های فنی و تجهیزاتی خود و جهت کســب بهتریــن راندمان و بهره وری محصوالت را با ویژگی 
های فنی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاص خود سفارش گذاری می نمایند؛ بطوریکه در موارد متعددی یک گرید 
فوالدی با یک سایز خاص، برای استفاده در کاربری های گوناگون، با ترکیب شیمیایی مختلف و حتی طول های متعدد 
و خواص مکانیکی و فیزیکی متفاوت، تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرد و این از مهمترین و بارزترین ویژگی های 
خطوط تولید و توان طراحی کارشناسان این شرکت است که حتی در موارد متعددی تغییر در ویژگی های محصول برای 
تولید محصوالت با کیفیت تر، اقتصادی تر و جدید بصورت خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و بدون اعالم قبلی مشتریان 

از سوی شرکت ارائه می گردد که بسیار مورد توجه و استقبال مشتریان قرار دارد. 
توسعه صنایع پایین دستی، در چه شاخه هایی و چگونه می تواند بستر دستیابی شرکت فوالد آلیاژی ایران به اهداف 

و چشم اندازهای تولید فوالدهای با ارزش افزوده باالتر را فراهم نماید؟
در ابتدا الزم اســت توضیح داده شــود که تولید فوالدهای خاص و حتی با ارزش باالتر، لزومًا به معنی تولید محصوالت 
با سود و ارزش افزوده باالتر نیست؛ تعریف صحیح از تولید با ارزش باال را می توان در میزان خودکفایی بیشتر کشور، 
کاهش نیاز به واردات و کمک به رشد تکنولوژی صنایع داخلی ارائه نمود و با این تعریف، تولید فوالدهای با ارزش افزوده 
باالتر در کشور نیازمند رشد کمی و کیفی صنایع پایین دستی با تکنولوژی باال )high tech( و در کنار آن، ایجاد و ارتقاء 
صنایع واســط تبدیل کننده محصوالت فوالدی به محصول نهایی قابل اســتفاده در صنایع فوق االشــاره اســت. به عنوان 
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مثال می توان به صنایع ابزارسازی به ویژه تیغچه های فرز، تجهیزات پزشکی، تجهیزات حوزه انرژی، برق، سوپاپ سازی، 
لوازم خانگی، کشتی سازی، صنایع ریلی و ... اشاره نمود.

فنــاوری و نــوآوری از الزامــات تولیــد محصــول با ارزش می باشــند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت، فضــا و نیازهای بازار 
فوالدآلیاژی، نوآوری و فناوری نقش بسیار باالیی ایفا می نمایند. شرکت در زمینه بکارگیری فناوری های جدید و خلق 

نوآوری، چه برنامه هایی را اجرا نموده یا در دست اقدام دارد؟
توسعه فناوری عامل اصلی توسعه اقتصادی بلندمدت شناخته شده است و ظهور فناوری های نو در قالب انقالب صنعتی 
چهــارم و دیجیتــال ســازی تولیــد فــوالد، رقابت تنگاتنگی را جهت بهره گیــری از آن به منظور افزایــش بهره وری و کاهش 
هزینه های تولید ایجاد کرده اســت. تامین مواد اولیه و انرژی نســبتا ارزان و نوع ســاختار مالکیتی در مقایســه با صنعت 
فوالد جهان، از دالیل عدم/کندی حرکت فوالدســازان ایرانی در اســتفاده از فناوری های نوین می باشــد. در جهت ادغام 
فناوری هــای نویــن و صنعــت فوالدآلیــاژی ایران، فعالیت ها بر ایجاد یک شــبکه همکاری با شــرکت های نوآور و فن آور و 
دانشگاه ها، به روز کردن زیرساخت های فناوری و همچنین آموزش نیروی انسانی ماهر برای دنیای دیجیتال متمرکز است.
از سوی دیگر، کاهش هزینه های های تولید و افزایش بهره وری، جهت رقابت در تولید فوالدهای با ارزش افزوده اهمیت 
باالتری را دارد و مســتلزم بهینه ســازی از زنجیره تامین تا فروش مورد کنترل و پایش می باشــد. شــرکت فوالد آلیاژی 
ایران در زمینه توسعه نوآوری ها؛ »استفاده مجدد از پسماندهای صنعتی، استفاده از مواد اولیه های جایگزین با قیمت 
مناسب، بومی سازی تجهیزات تست های آنالین و کسب فناوری تولید گریدهای خاص نظیر زنگ نزن های آستنیتی و 

فوالد های ابزار« را در کارنامه خود دارد. 
مصرف انرژی، آب و حفظ محیط زیســت، از عوامل تأثیرگذار در باورپذیری ارزش افزوده در صنعت می باشــند. اصوال 
تاکید بر صنعت سبز، خود باعث افزایش ارزش محصوالت تولید خواهد بود. شرکت چه اهتمامی برای کاهش مصرف 

انرژی،آب و استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر دارد؟
شــرکت فوالد الیاژی ایران اولین شــرکت ایرانی اســت که در ســال 138۹  »سیستم مدیریت  انرژی 50001« را مستقر نمود  
و  در سال 1401 ویرایش 2018 آن را جایگزین کرد. رویکرد و استراتژی شرکت  فوالد آلیاژی ایران هماره بر کاهش مصرف 
انرژی و همچنین آب، همراستا با وظیفه ملی و جهانی برای حفظ و پاسداشت محیط زیست و نجات کره زمین  استوار 
بوده اســت. یکی از افتخارات ما رســیدن به کمتر از 0.5 متر مکعب آب برای تولید هر تن فوالد اســت که ما را به عنوان 
یک شــرکت صنعتی کم آبخواه مطرح می نماید. در روند مســتمر بهبود و  در راســتای دغدغه مندی جامعه که ما هم  

بخشی از آنیم با تعریف پروژه هایی در تالشیم تا این عدد را به محدوده 0.4  کاهش دهیم.
فوالد آلیاژی ایران همچنین این افتخار را دارد که اولین شرکت کشور باشد که سیستم هوشمند آبیاری قطره ای را باهدف 
کاهش آب مصرفی بهره برداری کرده است.  انتخاب ما در »شش دوره به عنوان صنعت سبز کشور« نشان دیگریست بر 

اهتمام  خانواده بزرگ فوالد آلیاژی به رفع چالش های بزرگ زیست محیطی.
با توجه به چالش های منطقه ای و  جهانی در زمینه انرژی و محیط زیست، هدف گذاری های ما در سالیان گذشته بر 
محور کاهش انرژی مصرفی در دو بخش برق و گاز و دیگر حامل های انرژی چون اکســیژن، آرگون و هوای فشــرده قرار 

گرفته است  که  به موفقیت های خوبی با توجه به محدودیت ها و شرایط تحریم دست یافته ایم.
همچنین این شــرکت ســال 1401 و قرن جدید را درگاه خود برای ورود به انرژی های نو و تجدید پذیر تعریف کرده و بر 

تأمین انرژی سایت اداری خود از سبد انرژی های تجدید پذیر اهتمام دارد.
افق در دست ما در این زمینه؛ اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی مقیاس بزرگ است که  باهدف کاهش کربن و  نگهداشت 

محیط زیست به سوی آن در حرکتیم.
بومی ســازی، اقدامی مهم در تولید محصوالت فوالدیســت؛ چرا که با کاهش وابســتگی، عمال امکان تولید پایدار ایجاد 
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می شــود و صنعت به رشــد ســریعتری دســت می یابد. عملکرد شــرکت در زمینه بومی سازی تولید، محصول و بازار چه 
می باشد؟

شــرکت فوالد آلیاژی ایران موضوع بومی ســازی را از ســال ۹7 در قالب واحد ســازمانی مســتقل و تحت نظارت مستقیم 
مدیریت عامل مســتقر نموده اســت تا با اولویت دهی به پروژه های این حوزه، تســهیل در فرایندهای مربوطه و نظارت 
مستمر بر سیاست های سازمانی، بتواند گام موثری در زمینه عملیاتی نمودن پتانسیل های ارزشمند موجود در صنعت 

و تأمین منافع سازمانی و ملی بردارد.
همواره سعی بر آن داشته و داریم تا در مسیر رشد تکنولوژیکی خود، دانش فنی و توان تجهیزاتی مورد نیاز را با "تکیه 
بر ظرفیت توانمندی های داخلی و در ســطح ملی" ارتقا بخشــیم. لذا، اقدامات خود را در حوزه بومی ســازی معطوف به 

موارد ذیل کرده ایم:
-  پشتیبانی کامل از بومی سازی و تأمین کلیه قطعات مورد نیاز صنعت فوالد کشور به ویژه در خصوص انواع فوالدهای 

آلیاژی
- سیاست گذاری تأمین مواد و قطعات تا زمان قطع وابستگی به خارج به عنوان یک الزام استراتژیک

- بهره گیــری از پتانســیل داخلــی و ســرمایه گذاری به کمــک توانمندی های نیروهای بومی خود و همكاري با شــركت هاي 
دانش بنيان

- به روزآوری قطعات و تجهیزات پيشرفته صنعت فوالد آلیاژی از مسیر بومی سازی صنعت 
- در حال حاضر بیش از 200 تجهیز و قطعه مهم بومی سازی شده است که از اهم قطعات، مواد و تجهیزات بومی سازی 
شــده می توان به دســتگاه تســت اتوماتیک ســطحی به روش جریان گردابی، دستگاه تست ذرات مغناطیسی اتوماتیک، 
سیلندر بلندکننده شمش، سروو ولو ماشین ریخته گری، ماشین برش ریخته گری، کارتریج خط نورد سبک، دریچه کشویی 
پاتیل، انواع بوردهای الکترونیکی حســاس در تجهیزات کنترل و تســت و خطوط تولید، از جمله دســتگاه ســیرکوفالکس، 
سیکلوکانورتورها، کوپلینگ هیدرولیکی شیرهای کنترل، اسلیپ رینگ، پودر ریخته¬گری و آجر ریخته¬گری شمش، انواع 

فروآلیاژها و ... اشاره نمود.
افزایش کیفیت در کنار کاهش ضایعات، دو موضوع مهم در صنعت می باشــند که عالوه بر کاهش هزینه های تولید، 
اطمینان مصرف کننده را باال می برد. به وجود آمدن اســتانداردهای جدید در صنایع مصرف کننده محصوالت آلیاژی، 
نیارمند بازنگری در شاخص های کیفی و کمی تولید و مدیریت است. آیا شرکت راهبردی برای منطبق سازی نیاز بازار و 

ظرفیت های تولید دارد؟
فوالدآلیاژی ایران در طی سالیان گذشته باتوجه به اهمیت کیفیت در کنار تولید اقتصادی شاخص های متعددی را برای 
هر واحد تولیدی تعریف کرده و این شــاخص ها  به طور مســتمر در حال بهبود می باشــد. تمامی شــاخص ها بصورت 

داشبورد مدیریتی درآمده و هر لحظه مدیران عالی شرکت می توانند از آن اطالع پیدا کنند.
همچنین با بکارگیری نرم افزارهای آنالین در خطوط مختلف، تولید محصوالت را کنترل نموده و درصورت ایجاد اشکال 
اقدام به رفع آن می نماید و در نهایت محصول تولیدی توسط کنترل کیفیت بصورت 100% از نظر عیوب سطحی و داخلی 
کنترل می شوند و با بکارگیری تجهیزات پیشرفته در آزمایشگاه آیتم های مورد نظر مشتری نیز تست می گردد. از سوی 
دیگر با ایجاد سطوح مختلف اتوماسیون نیازهای مشتری را از طریق دستورالعمل های تولید که مخصوص هر سفارش 

ایجاد می گردد، به کارگاه منتقل کرده و اپراتور با اگاهی از خواسته مشتری، تنظیمات هر سفارش را اعمال می نماید.
باید به این مهم اشاره داشت که این شرکت در راستای انطباق خود با استانداردهای جدید خودروسازان، اقدام به پیاده 
ســازی اســتاندارد IATF نموده که اولین شــرکت فوالدی می باشــد که این اســتاندارد را اجرا نموده اســت و با اجرای آن 
کیفیت برتر فوالد آلیاژی را به اثبات رسانده و باعث افزایش اطمینان شرکت های قطعه ساز و خودروساز شده است. 
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باتوجه به نیاز کشور و بازار به کالف های فوالدهای پر آلیاژ که در حال حاضر تماما بصورت واردات تامین می شود؛ فوالد 
آلیــاژی ایــران در پــروژه هــای خــود تأســیس کارخانه وایر را با ظرفیت 400 هزار تن در نظر گرفته اســت که بطورکامل می 
تواند نیاز کشور به کالف های پر آلیاژ و آلیاژی را رفع نماید. همچنین با راه اندازی واحد 2 فوالدسازی با ظرفیت ساالنه 
700 هزار تن بیلت ورودی به کارخانه کالف تأمین خواهد شــد و دغدغه بســیاری از قطعه ســازان، خودروســازان، صنایع 

الستیک، صنایع پیچ و مهره و ... به این محصوالت راهبردی رفع خواهد شد.
تولید محصول با ارزش افزوده باال و ایجاد بازار متناســب، نیازمند داشــتن منابع انســانی ماهر، باتجربه و مطلع که به 
تمام جزئیات توجه نموده و برای آن برنامه ریزی می کنند اســت. شــرکت چه سیســتم را برای مدیریت دانش و ایجاد 

فرایندی که به رشد ارزش محصول کمک کند دارد. در این زمینه چه فرایندهایی استقرار یافته است؟
اقدامات و تالش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و در جریان است که از آن جمله می توانم به اهم زیر اشاره کنم:

- تدوین دستورالعمل های تولیدی مربوط به کلیه نواحی خط تولید شرکت فوالد آلیاژی ایران
- طراحی و اجرای دوره های آموزشی )On Job Training )OJT برای کلیه نواحی تولیدی و آزمایشگاه به صورت کارورزی 

و انتقال تجربه )اپراتوری تجهیزات، تعمیرات، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات حمل و نقل کارگاهی(
- مستندسازی جزوات آموزشی مربوط به دوره های OJT )مستندسازی تجربیات(

- ارزیابی اثربخشی دوره های مهارتی و OJT در سطوح واکنش، یادگیری و رفتار )عملکرد( مطابق با مدل پاتریک
- تجهیز واحد آموزش به کارگاه های هیدرولیک، جوشکاری، درایو و ابزاردقیق با هدف اجرای دورهای تخصصی مهارتی

10015 ISO استقرار سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر استاندارد -
ILUO طراحی، تدوین و اجرای ماتریس مهارت/ شایستگی پرسنل مؤثر بر کیفیت فرایند و محصول و ارزیابی با مدل -

- ایجاد کانون ارزیابی و اجرای ارزیابی شایســتگی های عمومی )شــخصیتی( کارکنان در ســطوح سرپرســت، رئیس و مدیر، 
کارشناس، فورمن و مسئول با هدف شایسته ساالری در انتصابات

- ستقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان
شــرکت های دانش بنیان، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده دارند زیرا از اولین الیه های ارزش آفرینی خواهند بود. 
در زمینه ایجاد، تقویت و رشــد شــرکت های دانش بنیانی که می توانند شــرکت را در تحقق اهداف خود یاری کنند، چه 

برنامه هایی دارید؟
در ایــن زمینــه دو قــرارداد منعقد شــده؛ یکی عقد قرارداد همکاری های پژوهشــی در تولیــد محصوالت جدید و با ارزش 
افزوده باال با شــرکت های دانش بنیان و دیگری عقد قرارداد همکاری های بومی ســازی قطعات، تجهیزات و مواد اولیه 
مورد نیاز با شرکت های دانش بنیان که می توانند آثار بسیار مهمی را در مسیرشرکت فوالد آلیاژی ایران بر جای گذارند.
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کیوان جعفری طهرانی/ کارشناس بین المللی بازارهای جهانی فوالد 
کانی های تیتانیوم دار ایلمنیت، لوکوکســن ) محصول دگرســان شــده ایلمنیت(، اولواسپینل و چندشکلی 
)پلی مورف( اکسید تیتان شامل: روتیل، آناتاس، بروکیت درآنورتوزیت ها، نوریت، سنگ های گابرویی و 

نیز به صورت پالسر و دریایی حاصل ازآنورتوزیت یافت می شوند.
بیشتر اکسیدهای روتیل، به صورت پالسرند و بندرت در گنیسو شیست گزارش شده اند. بر طبق تقسیم 

بندی آی - مالیشف دو تیپ اصلی کانسارهای تیتانیوم دار عبارتنداز:
• کانسارهای تیتانیوم موجود در سنگ های آنورتوزیت باکانه های ایلمنیت و روتیل.

• کانسارهای تیتانیوم موجود در سنگ های گابرویی با کانه های ایلمنیت و تیتانومنیتیت.
بــا معرفــی تکنولــوژی کاربردی DRTM متوجه خواهیم شــد که کشــور ایران چه پتانســیل عظیمی در این 
خصوص دارد و میلیاردها تن کانســارهای تیتانومگنتیت کم عیار ایران می تواند در آینده نزدیک بحران 
ناشــی از کمبود کانســارهای آهن مگنتیت ایران را مرتفع نموده و با توجه با قیمت بســیار باالی روتیل و 

دی اکســید تیتانیوم ارزش افزوده چند برابری در مقایســه با آهن 
مگنتیت برای بخش معدن و بخش تولید فوالد ایجاد نماید.
در سایه تکنولوژی DRTM  چندین مرحله خردایش کانسارهای 
تیتانیــوم دار، هفــت مرحلــه جدایش ثقلی جهت جداســازی 
ســه کانــی ایلمنیت، تیتانومگنتیت و آهــن مگنتیتی و آهن 
هماتیتــی، ســه مرحلــه جدایــش مغناطیســی و دو مرحلــه 
جدایش الکترواســتاتیکی آن هم با اســتفاده از 3 تن آب به 
ازا پاالیش 1 تن کانسار ورودی تنها به دو مرحله خردایش و 
دو مرحله جدایش مغناطیسی و بدون رسیدن به درجه آزاد 

سازی چهار کانی یاد شده تقلیل پیدا کرده است.
قابل ذکر اســت حداقل ظرفیت ورودی هر کوره در این 

فرایند 50 هزار تن در هر سال می باشد.
ســنگ هــای گابــرو، آنورتیــت و گرانیــت در 
ســنگ های آذرین و شیســت ســبز در سنگ 
های دگرگونه به عنوان منبع اولیه و ســنگ 
ســاحلی،  محیط هــای  در  موجــود  هــای 
رســوبات رودخانــه ای، تــل ماســه های 
بــادی و ســاحلی، افق هــای التریتی به 

عنوان منبع ثانویه تیتانیوم در ایران 
می باشند.

DRTM مزایای تکنولوژی بومی شده احیا مستقیم
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کسری غفوری / مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان
چالش پدید آمده در شــبکه توزیع نیرو و حامل های انرژی در ســال های اخیر بار دیگر موید این گزاره بود که توســعه 
پایدار نیازمند سیاست گذاری یکپارچه، راهبرد ملی، نقشه راه و مدیریت واحد توسعه ای و نیز توازن در اجرای سیاست 
هاست. بدون تردید پرهیز از نگاه های بخشی نگر، چیدن قطعات پازل توسعه در یک چارچوب واحد و ترسیم تصویری 
یکپارچه از آینده توســعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشــور  و تکیه بر اســناد فرادســتی و سیاســت های کلی نظام به 
عنوان محور و مبنای همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها از بایسته های اساسی توسعه پایدار در همه عرصه ها از 
جمله تولید اســت. پدیده قطعی برق واحدهای تولیدی در فصل پیک بار شــبکه در نیمه اول امســال، نشــانه ای صریح 

است که به روشنی ما را به این بایسته ی اساسی توسعه رهنمون می سازد.
از جمله مباحث اساسی در میان بحث های مربوط به توسعه کشور و از جمله فراهم آوری زیرساخت های تولید، مساله 
»انرژی« اســت که شایســته اســت در جهت اجرای سیاســت های کالن کشــور، موضوع پژوهش جدی قرار گرفته و آینده 

نگری همه تصیمات را تضمین نماید.  
تامین انرژی پایدار، از یک ســو مســتلزم ایجاد ظرفیت های تازه در تولید در انرژی اســت و از ســوی دیگر الزامات توســعه 
پایدار و حاکمیت اسناد فرادستی، از جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر مالزمه هرگونه فعالیت اقتصادی و 
صنعتی با حفظ »محیط زیســت« به عنوان ســرمایه مشــترک نســل های ساکن در این سرزمین تاکید دارد. اصل پنجاهم 

قانون اساسی می فرماید:
»در جمهوري  اســالمي ، حفاظت  محيط زيســت  كه  نســل  امروز و نســل هاي  بعد بايد در آن  حيات  اجتماعي  رو به  رشدي  

داشته  باشند، وظيفه  عمومي  تلقي  مي  گردد. از اين  رو فعاليت هاي  اقتصادي  و غير آن  كه  
با آلودگي  محيط زيست  يا تخريب  غير قابل  جبران  آن  مالزمه  پيدا كند، ممنوع  است .« 

این موضوع وقتی نمودی دو چندان می یابد که توجه داشته باشیم که کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای، استفاده بهینه از منابع انرژی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 

و بهبود روش های تولید، اینک یک دغدغه جهانی است. 
برای نمونه، پایش شاخص مصرف انرژی در تولید فوالد در کشورهای صنعتی نشان 
می دهد که ظرف سه دهه )در دو دهه پایانی قرن بیستم میالدی تا پایان دهه اول 

ســده جدید( مصرف انرژی به ازای هرتن تولید فوالد در کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا، آمریکای شــمالی و ژاپن حدود 50 درصد کاهش را تجربه کرده اســت. 

این روند با همان شتاب در دهه گذشته نیز تداوم یافته و صرفه 
حیاتی مصرف انرژی در برابر میزان تولید، بیش از دو برابر 
افزایش یافته است. این در حالی است که ارتقای فناوری از 
یک سو کاهش تولید گازهای گلخانه ای را در پی داشته و 
از سوی دیگر، اقدام به استفاده از انرژی های غیرفسیلی 
و اشکال تجدیدپذیر انرژی به کاهش آالیندگی زیست 

محیطی در این حوزه کمک کرده است.

صنعت فوالد و مباحث توسعه ملی 
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مساله محیط زیست، چالش های تولید انرژی و شبکه توزیع آن و ضرورت توازن سایر عوامل تولید نشان می دهد که 
وجود نقشه یکپارچه توسعه کشور و پایبندی به الزامات آن تا چه اندازه است.  

در حــوزه صنایعــی نظیــر فــوالد، چالــش های بازار، مواد اولیه و نهاده های تولید، ذخایر معدنی، مســاله منابع انســانی، 
مصرف آب )مساله تامین پایدار آب(، حمل و نقل )اعم از ترابری مواد اولیه و نهاده ها و نیز حمل محصوالت نهایی به 
بازارهای هدف(، تاسیسات بندری و اسکله ها، راه، راه آهن،  موانع تجارت خارجی، تقویت صنایع پایین دستی و احصای 
پارامترهایی کلیدی از این دست پایبندی به نقشه راه واحد در  توسعه کشور را الزامی می نماید. پارامترهایی که به لحاظ 
اهمیت برخی از آن ها )از جمله مســاله تامین پایدار آب و کاهش مخاطرات زیســت محیطی( دور از ذهن نیســت اگر 

گفته شود که در قلمرو مسایل مربوط به حکمرانی جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرند.
موضوعاتی که با توجه به فرصت های بی نظیر توسعه فوالدسازی در کشور، وجود ذخایر سرزمینی غنی و پرهیز از خام 
فروشی آن ها و ایجاد ارزش افزوده باالتر، اشتغال زایی باال، نیاز کشور به محصوالت فوالدی با توجه به ضرورت ساخت 
و ساز و نوسازی، بازارهای بالقوه فرامرزی در کشورهای در حال بازسازی در همسایگی سرزمین ما و... ضرورت برنامه ریزی 

هوشمندانه و مدیریت چالش ها و در عین حال افزایش تولید را گریزناپذیر ساخته است. 
اتکا به یافته های پژوهشی، به ویژه در حاصل کردن نوآوری، تجهیزات و دانش فنی، یافته های جدید در زمینه افزایش 
بهــره وری، ضــرورت تولیــد فوالدهــای نســل جدید از جمله حلقه های اولیه و مهمی اســت که تدوین سیاســت و ِاعمال 

حکمرانی توسعه در این زمینه را تسهیل خواهد کرد. 
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مهندس ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ، با اشــاره به رکوردهای این مجتمع عظیم صنعتی 
در سال گذشته ، و همچنین ابتدای سال جاری ابراز امیدواری نمود که در سال 1401 شاهد دست یابی این شرکت به 

3 میلیون تن تولید باشیم. 
رکوردهای طالیی،ثمره تالش و هم افزایی

وی گفت : در سال گذشته بهترین رکورد ساالنه تولید چدن مذاب با عدد 2 میلیون و 7۶8 هزار تن رقم خورد و همچنین 
رکورد ماهانه تولید چدن مذاب در اردیبهشت  ماه سال 1401 با عدد 2۶1 هزار تن  و رکورد روزانه این تولید با عدد ۹7۹3 
تن ثبت گردید،بیشترین تولید شمش چدن را در سال 1400  و در تاریخ ذوب آهن با عدد 221 هزار تن داشتیم،بیشترین 
مقدار تولید کک خشــک با عدد یک میلیون و 223 هزار تن به ثمر نشســت،رکورد  تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش  
فوالدسازی در یک شبانه روز با ۶1 ذوب و تولید 2100 تن میلگرد 1۶ در یک شبانه روز از جمله رکوردهایی هستند که در 

ماه های اخیر با همت کارکنان محقق گردیدند.  
صادرات یک میلیون و ۱۱۶ هزار تن محصول با وجود چالش ها،مهر تایید دیگری بر کیفیت محصوالت

مهندس رخصتی تصریح کرد : بازار داخلی در ســال گذشــته تقریبا در رکود بود و بنابراین ذوب آهن بر مقوله صادرات 
متمرکز شد و در این بخش یک میلیون و 11۶ هزار تن محصول با توجه به موقعیت های جغرافیایی،محدودیت ها و 
تحریم ها صادر شد که موفقیت بزرگی به شمار می رود. از این عدد صادراتی تقریبًا ۶33 هزار تن بلوم و بیلت ، 31۹ 
هزار تن محصوالت نوردی و 1۶3 هزار تن  نیز چدن جامد بوده است. این اعداد صادراتی مهر تایید دیگری بر کیفیت 

محصوالت ذوب آهن اصفهان در سطح جهانی است.  
تولید ۵۶۹ هزار تن  محصوالت صنعتی و ۱۲ محصول جدید افتخاری دیگر

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در سال گذشته در مجموع 5۶۹ هزار تن محصوالت صنعتی و ویژه تولید شد. قابل 
توجه اینکه عدد عنوان شده مربوط به مجموعه ای از شمش ها با گریدهای 

صنعتــی ویــژه،کالف صنعتی،ریل،میلگردهای صنعتی مورد اســتفاده در 
صنایع مس،آرک معدن،ورق سازه های فوالدی و ... است که همه در 

دسته محصوالت دارای ازش افزوده باال قرار می گیرند.
مهندس رخصتی با اشــاره به اینکه  تولید هفت محصول جدید از 
جمله اهداف سال گذشته بود،اظهار کرد : در بخش نورد هفت محصول 

جدید شــامل تیرآهن های نیمه ســنگین در ســایزهای 14،1۶،18 و20 
،میلگردهای صنعتی نمره 30 و 50 و آرک معدنی TH3۶ تولید شــد و 

عالوه بر آن 5 محصول جدید نیز در بخش فوالدسازی  تولید گردید و 
در لک موفق شدیم 12 محصول جدید را به بازار ارائه کنیم.

پــروژه هــای تکمیــل ظرفیــت کمی و کیفــی ذوب آهن 
اصفهان

وی در ادامه به پروژه های انجام شده در سال 

مهندس ایرج رخصتی

دستاوردهای اخیر ذوب آهن اصفهان
نوید بخش آینده مطلوب



خرداد     1401 15
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال

گذشــته پرداخــت و گفــت : طــرح جدیــد تیرآهن های IPEC ،تولید ناودانی بال شــیب دار،طرح ترمکــس در نورد 300 و 
500،توســعه میلگردهای صنعتی ، راه اندازی و تحویل گرفتن کارگاه دولومیت و آغاز به کار آن با ســه کوره دوار و اجرای 
وان ســرباره کوره بلند شــماره ســه از جمله پروژه های تکمیل ظرفیت و کیفی محســوب می شــوند. همچنین در بخش 
پروژه های زیست محیطی فیلتراسیون کوره بلند شماره یک که برای اولین بار ساخته شده بود و از این طریق کوره یک 
هم به سیستم جمع آوری غبار مجهز گردید،پروژه ESP 110 آگلومراسیون نیز در راستای مباحث زیست محیطی در سال 

گذشته انجام شد.
پروژه های صرفه جویی، سرفصل دیگری از موفقیت ها    

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در خصوص پروژه های صرفه جویی در دو بخش مواد و انرژی نیز افزود :  تعویض 
لوله های اکران دیگ های اوتیلیزاتور کنوتور شــماره دو و ســه که صرفه جویی ّآب را در پی داشــت و در جذب چدن به 
فوالدسازی کمک کرد، با موفقیت انجام شد. با اجرای این پروژه نسبت جذب چدن در مقایسه با سال گذشته 103 درصد 
رقم خورد و همچنین تعمیرات کنورتور سه انجام گرفت که راه اندازی شد. این اعداد نوید می دهد در کنار صرفه جویی 
آب در سال 1401 از نظر جذب چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم و در سال جاری بتوانیم رکورد جدیدی در 
جذب چدن در فوالدسازی ثبت کنیم و نکته دیگر اینکه سایر پروژه های تعمیراتی که در برنامه تعمیرات اساسی کارخانه 

قرار داشت  نیز همه به نحو احسن به سرانجام رسیدند.
میزان مصرف آب صنعتی به فوالد خام ،سه و هفت دهم متر مکعب و کمترین میزان مصرف آب در تاریخ ذوب آهن

مهنــدس رخصتــی در خصــوص میــزان مصــرف آب در ذوب آهــن اصفهــان نیز گفت : این شــرکت موفق شــد در ســال 
گذشــته،کمترین میزان مصرف آب را به نســبت تولید در تاریخ خود داشــته باشــد به نحوی که میزان مصرف آب صنعتی 
به فوالد خام ســه و هفت دهم متر مکعب شــد و میزان مصرف آب صنعتی به چدن تولیدی نیز  ســه و ســه دهم بوده 
است که این اعداد بهترین رکورد تاریخ ذوب آهن در زمینه مصرف آب به ازای تولید به شمار می روند و البته با اجرای 

پروژه های توسعه قطعًا در سال های آتی این عدد مجددًا کاهش می یابد.
این مقام مسئول گفت : همه این رویدادهای خوب در سال 1400 با وجود چالش های بسیار به ثمر نشست. کرونا در 
سال گذشته همچنان ادامه یافت،از روزهای اول سال محدودیت شدید آب را در تابستان داشتیم که محدودیت برق نیز 
به عنوان چالش دیگر به آن اضافه شد و توقفات بسیاری را به کارخانه تحمیل کرد،کمبود مواد آهن دار که همواره مطرح 
است و البته با تغییر رویکرد در اواخر سال در این بخش شاهد بهبودهای چشمگیر بودیم و عالوه بر آن مشکالت تامین 
زغال داخلی نیز وجود داشــت . با همه این مشــکالت ، موفقیت های خوبی حاصل شــد که نتیجه عملکرد و مدیریت 

نیروی انسانی حرفه ای ذوب آهن است.
دورنمای سال ۱۴۰۱   

مهندس رخصتی در خصوص دو هدف اصلی سال 1401 نیز گفت : مرز تولید سه میلیون تن چدن را در ذوب آهن به 
عنــوان یــک هــدف مهم در دســتور کار قرار دادیم و همزمان با افزایش کمی، میــزان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده 

باال نیز طبق برنامه حداقل باید به 800 هزار تن برسد تا افزایش کمی و کیفی تولید را در کنار همدیگر داشته باشیم.
 وی گفت : با توجه به افزایش شــدید قیمت های آب،گاز و برق و به ویژه در ماه های پایانی ســال قیمت کک و زغال 
در بازار جهانی افزایش بسیاری یافت و مواد اولیه داخلی هم از افزایش قیمت بی نصیب نماند. برای اینکه بتوانیم در 
ســال 1401 اهداف کمی و کیفی را محقق نماییم با توجه به قیمت هایی که عنوان شــد باید صرفه جویی را در بخش 
های مختلف در دستور کار قرار دهیم. قیمت گاز و برق در مقایسه با اول سال 1400 تقریبًا هشت برابر شده است،قیمت 
کک و زغال تقریبًا دو برابر شده است که همه تاثیر گذار است. برای اینکه بتوانیم کمترین میزان مصرف راداشته باشیم 

باید بیشترین تولید را رقم بزنیم که همت همه بخش های مختلف شرکت را می طلبد.  



خرداد     1401 16
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال

نگاهی به برخی از دستاوردهای اخیر ذوب آهن اصفهان 
 دست یابی به ۶ رکورد تولیدی در بهمن و اسفند 1400 و 3 رکورد تولیدی در سه ماهه اول سال 1401

 دست یابی به باالترین تولید ساالنه تاریخ شرکت با عبور از رکورد سال 13۹3
CE تمدید گواهینامه های صادراتی کرز و 

 ذوب آهن اصفهان با تولید آرک معدنی TH3۶ به عنوان نوآور محصول برتر ایرانی برگزیده شد
 انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

 انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2
 تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور استان
 بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن

 کاهش 50 درصدی مصرف آب با اجرای طرحهای توسعه
 V21 صادرات اولین محموله آرک معدن 

 کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز
 بارگیری مواد فله ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن

 دستیابی به رکورد تولید 25 ساله کالف و بومی سازی مته ریل
 پیوستن ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس

 مشارکت در عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب 11 روستای شهرستان فالورجان 
 ریخته گری اولین پاتیل ســرباره شــرکت ملی صنایع مس ایران و فوالد آلیاژی ایران توســط شــرکت مهندســی و پویش 

ساخت ذوب آهن
 افتتاح مرکز فوق تخصصی پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان



خرداد     1401 17
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال

از طرح 40 ساله تولید فوالدهای پیشرفته اروپا
تا تلنگر امروز استیل پرایس 

سبحان میرزایی/ استیل پرایس
در روزهایی که جهان به سمت تولید فوالدهای پیشرفته در حرکت است و شرکت های بزرگ فوالدسازی جهان هدفگذاری 
تولید فوالد مورد استفاده در اجزای هواپیما گرفته تا قطعات پیچیده برای چاپ سه بعدی را مدنظر دارند، فوالدسازی 
کشورمان ایران در شرایط چندان مطلوبی به سر نمی برد، اوضاعی که شایسته و برازنده دهمین کشور فوالدساز دنیا نیست. 
طی سال گذشته در فصول گرم سال قطع برق و در فصول سرد سال قطع گاز موانع جدی را برای تولید فوالد کشور ایجاد کرد 
که نه تنها ضرر مالی بسیاری را به این صنعت کشور زد بلکه موجب شد تا فوالدسازان ایرانی به جای صادرات محصول نهایی 
 روی به صادر کردن مواد اولیه خود شده و در نهایت تا ۶ میلیون تن از برنامه هدفگذاری شده ساالنه خود عقب بمانند.
اما در این حال اخبار جالب توجهی در آن سوی مرزها و در اروپا به گوش می رسد. اخباری که نشان می دهد اروپایی 
ها دســت کم از 40 ســال پیش طرح تولید فوالدهای پیشــرفته را در ذهن خود می پرورانده اند. مطابق با این خبر، 
کارخانه تولید کننده فوالد voestalpine اولین کارخانه در اروپا خواهد بود که روی تولید فوالدهای پیشرفته متمرکز شده 
 و مواد مورد نیاز برای همه چیز از اجزای هواپیما گرفته تا قطعات پیچیده برای چاپ ســه بعدی را تولید خواهد کرد.
در  بــاال  تکنولــوژی  بــا  فــوالد  نــه  کارخا ولیــن  ا ســاخت  ولیــه  ا طــرح  ز  ا اســناد  بــا  بــق  مطا ظاهــرا 
مناســبت  بــه  مراســمی    voestalpine فــوالد  تولیــد کننــده  اســت.  شــده  رونمایــی  پیــش  ســال   40 در  اروپــا 
بــود.  پیشــتر جشــن گرفتــه  را  اتریــش  در  پونــدی(  میلیــون   507( یورویــی  میلیــون  پــروژه 575   آغــاز ســاخت 

مدیرعامــل ایــن شــرکت از طــرح تولیــد فوالدهــای پیشــرفته بــه عنــوان گامــی مهم رو 
بــه جلــو بــرای صنعــت یــاد مــی کنــد و در این رابطــه گفته اســت: ما در حــال ایجاد 
کارخانــه هــای تولیــد فــوالد پیشــرفته در سراســر جهــان نــه فقط بــرای امــروز بلکه 
بــرای آینــده هســتیم. ایــن کارخانــه فــوالد در ایالــت کپفنبــرگ اتریــش با ســرمایه 
شــد.  خواهــد  احــداث   voestalpine طــرف  از  یورویــی  میلیــون   308  گــذاری 
این واحد فوالدســازی از یک سیســتم کاماًل خودکار برای تولید 205000 تن فوالد با 
کارایــی بــاال بــرای اجزای هواپیما، ابزارهای صنعت خودروســازی، تجهیزات اســتخراج 

 نفــت و گاز و قطعــات فلــزی پیچیــده بــرای چــاپ ســه بعــدی اســتفاده خواهــد کرد. 
این کارخانه فوالدسازی با هسته مرکزی خود - یک کوره قوس الکتریکی که ضایعات فلزات 

ترکیب شده با فلزات آلیاژی مختلف را به فوالدهای ویژه ذوب می کند - صرفًا 
 با استفاده از برق تولید شده از منابع انرژی تجدید پذیر کار می کند.
پس در چنین شــرایطی که موانع جدی بر ســر راه فوالد سازی ایران 
وجود دارد باید با تمام وجود در جهت رفع این موانع ســخت کار 
کرد تا عالوه بر خیال امن تولید فوالد، به سمت تولید فوالدهای 
پیشرفته هم قدم گذاشت. فوالدی با ارزش افزوده باال که دهمین 
کشــور برتــر فوالدی دنیــا تولید خواهد کرد و اســتیل پرایس که 
متولی به صدا در آوردن زنگ هشدار و البته زدن تلنگر به صنعت 

فوالد ایران شده است.



خرداد     1401 18
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال



خرداد     1401 19
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال



خرداد     1401 20
ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال

علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به حضور این شرکت 
در نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس، فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال اظهار کرد: تولید محصوالت ویژه 
با ارزش افزوده باال ازجمله اهداف راهبری فوالد مبارکه اســت که این اقدام همه ســاله در دســتور کار این شــرکت قرار دارد 
تا بتواند در حوزه های مختلف اعم از خودروسازی، صنعت لوازم خانگی، صنایع تولید لوله  های انتقال نفت و گاز، صنایع 
سازه ای و استحکام باال، تسمه های بسته بندی کالف های فوالدی و صنایع دریایی و دیگر حوزه ها پاسخگوی مشتریان باشد.
وی با اشــاره به نقش فوالد مبارکه در رفع نیاز کشــور از محصوالت فوالدی و جلوگیری از واردات این محصوالت افزود: 
شــرکت فوالد مبارکه در حال حاضر انواع محصوالت فوالدی تخت ازجمله محصوالت گرم، محصوالت ســرد، محصوالت 
اسیدشویی شده و محصوالت پوشش دار)ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق قلع اندود( را برای رفع نیاز بازار داخلی تولید می کند.

ابرپروژه گوره به جاسک نمونه بارز فرایند شبکه ای تولید
مدیــر متالــورژی و روش های تولید فوالد مبارکه با اشــاره به فرایند شــبکه ای 
تولید برخی از گریدها در این شــرکت خاطرنشــان کرد: بخشی از فرایند تولید 
برخی از گریدها در فوالد مبارکه و بخش دیگر آن در شرکت های همکار)شرکا 
و شــرکت های زیرمجموعــه( بــه صورت مشــترک صورت می گیــرد و در پی آن 
 API محصول نهایی تولید می شــود که نمونه بارز آن تولید تختال های گرید
بــرای ســاخت لوله هــای انتقــال ســیاالت در ابرپــروژه انتقال نفــت از گوره به 

جاسک مشهود بوده است. وی با اشاره به همکاری چندجانبه با شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی 
از شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه اذعان داشــت: فوالد مبارکه ورق های Full Hard در گریدهای مختلف را در 
اختیار این شــرکت قرار می دهد و این شــرکت نیز آن ها را به محصوالت کششــی، فوق کششــی و اســتحکام باال به صورت 

گالوانیزه تبدیل می کند.
داخلی سازی محصوالت منجر به جلوگیری از خروج ارز شدند

مولوی زاده تصریح کرد: تسمه های بسته بندی کالف های فوالدی که طی سال های گذشته از خارج تأمین می شدند، هم اکنون 
با مشــارکت شــرکت فوالد مبارکه و یکی از شــرکت های داخلی تولید می شــوند که این امر منجر به جلوگیری خروج میزان 

قابل توجهی ارز از کشور شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری با دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان برای تولید محصوالت ویژه عنوان داشت: در طراحی های 

گریدهای جدید با استفاده حداکثری از تکنولوژی های موجود درصدد بهترین پاسخگویی به مشتریان هستیم.
طراحی گریدهایی با حداقل وزن و حداکثر استحکام برای تولید خودرو

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه با اشــاره به دغدغه فوالد مبارکه نســبت به نیاز خودروســازان داخلی برای 
تولید گفت: یکی از چالش های صنایع خودروســازی موضوع کیفیت اســت که فوالد مبارکه در راســتای رفع این چالش 
پیشتاز بوده و ورق های خاص مورد نیاز خودروسازان)با حداقل وزن و حداکثر استحکام( را تأمین می کند؛ کم وزن بودن 

این ورق ها منجر به کاهش مصرف سوخت خودرو خواهد شد و استحکام آن ها نیز ایمنی خودرو را افزایش می دهد.

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه پیشتاز در طراحی و تولید
فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال
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وی بــا اشــاره بــه تولیــد فوالدهای عملیات حرارتی پذیر در فوالد مبارکه تأکید کــرد: این گرید به صورت محصول گرم تولید 
شده و برنامه تولید آن در قالب محصول سرد را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم؛ مقاوم به سایش و استحکام باال، 

از ویژگی های منحصر به فرد این گرید است.
کاهش میزان مصرف برق از طریق تولید فوالدهای الکتریکی 

مولوی زاده بیان داشت: فوالدهای الکتریکی از دیگر محصوالت فوالد مبارکه در راستای تحقق تولید فوالدهای پیشرفته با 
ارزش افزوده باالست که در قالب گرید M800 با ضخامت 0.۶5 در حال تولید است و کاربرد آن  در ساخت و تولید موتور 
کولرهای آبی است؛ از سازمان استاندارد انتظار می رود که با توجه به این که استفاده از این گرید در ساخت موتور کولرهای 
آبی منجر به کاهش مصرف برق در آن ها می شود، صنایع تولیدکننده این موتورها را ملزم به استفاده از این گرید کنند.
وی با اشاره به برنامه فوالد مبارکه برای تولید گریدهای مورد نیاز جهت ساخت مخازن سوخت CNG خودرو اضافه کرد: 
فوالد مبارکه به طور مستمر درصدد ارتقای کیفیت محصوالت است و پایانی برای کیفیت قائل نیست؛ در همین راستا 
کمیته های متعددی برای ارتقای کیفیت در این شــرکت تشــکیل شــده تا عالوه بر حفظ کّمی میزان تولید برای رفع نیاز 

مشتریان، کیفیت آن ها را روز به روز افزایش دهیم.
تولید محصوالت جدید براساس استانداردهای بین المللی

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه ادامه داد: تمامی شــاخص های کیفی در ســطح اســتانداردهای بین المللی 
برای تولید محصوالت در فوالد مبارکه رعایت می شــوند؛ به عنوان مثال برای تولید گریدهای مورد نیاز ســاخت لوله های 
خطــوط انتقــال نفــت و گاز بــا توجــه به خورندگی گاز، شــرایط ســخت گیرانه کیفی در جهان و به ویژه اروپا حاکم اســت و 
الزامات شــرکت نفت ایران نیز در این خصوص بســیار ســخت گیرانه اســت اما فوالد مبارکه موفق به تولید گریدهای مورد 
نیاز در این حوزه شده است. وی با اشاره به اهمیت کیفیت برای شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: محصوالت فوالد مبارکه 

در بسیاری از زمینه ها قابلیت صادرات حتی به کشورهای اروپایی را دارا هستند.
طراحی و تولید 8 گرید جدید در سال ۱۴۰۰

مولوی زاده با اشــاره به طراحی و تولید 8 گرید جدید در ســال 1400 گفت: این دســتاورد با تکیه بر دانش تخصصی و 
توانمندی های داخلی، برنامه ریزی های دقیق و مدون مدیران بهره برداری و همکاری سایر واحدهای ذی ربط در حوزه های 
تختال، کالف گرم، کالف اسیدشویی، گالوانیزه و تسمه های بسته بندی در سال 1400 صورت گرفت و عالوه  بر قطع واردات 

و خروج ارز از کشور زمینه صادرات این محصوالت نیز محقق گردید.
وی بــا معرفــی ایــن گریدهای جدید که در ســال 1400 طراحی و تولید گردیــده افزود: کالف گرم -FAT(52-ST( ، یک گرید 
مقاوم به خستگی است که در سرندهای احیا مستقیم، سیستم های تعلیق خودرو و نیز پل ها کاربرد دارد؛ همچنین کالف 

سرد –HX220YD یک گرید شلک پذیر و دارای استحکام باالست که کاربرد آن در صنعت خودروسازی است.
 550YC و کالف گرم HE445D- مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: کالف اسید شویی
نیز گریدهایی با اســتحکام باال هســتند که در صنایع خودروســازی کاربرد دارند؛تختال API X80  نیز از گریدهای ویژه و 

مهمی است که کاربرد آن در صنایع نفت و گاز و برای ساخت لوله های انتقال سیاالت است.
وی با بیان این که گرید تســمه های بســته بندی برای بســته بندی کالف طراحی و تولید شــده اســت، اذعان داشــت: گرید 
HCT۶00X برای ساخت قطعات ضربه گیر بدنه خودرو طراحی و تولید شده و گرید DX5۶D نیز که یک گرید فوق کششی 

است، در صنعت خودروسازی کاربرد دارد.
مولوی زاده در رابط با جزئیات تخصصی این گریدها توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است:

۱( گریــد ۵۲-ST)FAT(: ایــن گریــد پیــش از این، از خارج کشــور تأمین می گردید و در برخی شــرایط به دلیل عدم امکان 
تأمین از گرید ST52 معمولی به جای آن استفاده می شد که عملکرد مطلوبی نداشت؛ در همین راستا این گرید به منظور 
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استفاده در قطعاتی که تحت تنش متناوب قرار دارند و باید مقاوم به خستگی باشند، طراحی و تولید شد؛ از آن جا که 
خستگی یکی از خطرناکترین انواع شکست در فلزات است و فلز در تنش های پایین تر از تنش تسلیم شکسته می شود، از 
این رو پیش بینی زمان و شرایط تنشی تخریب قطعه بسیار مشلک است و می تواند با خسارت های زیاد و گاه فاجعه بار 
در صنعت همراه باشــد؛ خوشــبختانه تعداد ســیلک پاس شــده برای شکســت FAT-ST52 در تنش 350 مگاپاســکال 4 
برابر تعداد ســیلک شکســت ST52 معمولی بود؛ کاربرد این گرید برای ســاخت پل ها، قطعات تعلیق اتومبیل، قالب های 

شلک دهی فلزات، سرندها و قطعات با ارتعاش باال که در معرض خستگی می باشند، است.
۲( گرید HX۲۲۰YD: به دنبال درخواست شرکت ایران خودرو و به منظور استفاده در تولید باک بنزین خودرو "تارا"، بررسی 
استاندارد مربوطه صورت گرفت و گرید فوق که باید شلک پذیری باال و نیز خواص مکانیکی مناسبی داشته باشد و ضمنًا 
مقاوم به خوردگی باشد با پوشش 140 گرم بر مترمربع و با همکاری شرکت ورق خودرو با ابعاد 0.۹*۹00 طراحی و تولید 
گردید؛ این گرید بر اســاس اســتاندارد EN1034۶ طراحی شــده و از گریدهای شــلک پذیر مســتحکم محسوب می گردد. با 
تولید این گرید ویژه شــرکت ایران خودرو امکان جذب سفارشــات دیگر مشــتریان نیز فراهم گردید اســتحکام تســلیم این 
فوالد در بازه 280-220 مگاپاسکال و استحکام کششی آن در بازه 420-340 مگاپاسکال است و از فوالدهای بااستحکام 

باال و با میزان کربن پایین است.
3( گرید HE۴۴۵D  :  این گرید به صورت کالف اسیدشویی و مورد درخواست خودروسازان بوده و از فوالدهای میکروآلیاژی 
استحکام باال تلقی می شود و بر اساس استاندارد PSA-B53331۶ با ابعاد ۹70*3 طراحی و تولید گردید خواص مکانیکی 
این گرید با اســتحکام تســلیم 520-420 مگاپاســکال، اســتحکام نمایی 5۹0-4۹0 مگاپاسکال و انعطاف پذیری حداقل 22 

درصد بوده و کاربرد گسترده ای برای خودروسازان و قطعه سازان دارد.
۴( گرید ۵۵۰YC :  این فوالد در اســتانداردهای داخلی شــرکت Posco کره جنوبی تعریف شــده است؛ این محصول جزو 
گریدهای HSLA قرار گرفته است و عناصری نظیر Nb و Ti به این فوالد اضافه شده است . به واسطه   حضور این عناصر 
ذرات کاربونیترید در ریز ساختار توزیع می شوند. به دلیل این که این ذرات حرکات نابه جایی را با محدودیت روبه رو می کنند، 
اســتحکام و مقاومت به ضربه  آن ها افزایش می یابد؛ این فوالد دارای حداقل اســتحکام  550Mpa اســت و معمواًل در 

سیستم تعلیق خودروهای جدید شرکت سایپا مورد استفاده قرار می گیرد.
۵( تختال  API X8۰  :   پیرو درخواست شرکت فوالد اکسین، مبنی بر تولید تختال مورد نیاز برای تولید پلیت با کیفیت 
تجاری 5L X80 API جهت تولید لوله مورد نیاز برای صنایع انتقال نفت و گاز شیرین، کارت ساخت مورد نظر در واحد 
متالورژی و روش های تولید طراحی و پس از اخذ تأییدیه الزم ذوب ریزی پس از انجام فرآیندهای کوره قوس الکتریکی، 
کــوره پاتیلــی و واحــد گاززدایی در ماشــین ریخته گری 5 صورت گرفت و تختال هایی با ابعــاد 1500*250 میلی متر گردید. 
الزم به ذکر اســت، آنالیز شــیمیایی تختال های مذکور حاوی عناصر آلیاژی مولیبدن، تیتانیوم، نیوبیوم و وانادیوم اســت. 
همچنین حداکثر میزان ســولفور، هیدروژن و اکســیژن تختال های مذکور کنترل شــده اســت؛ تختال های مذکور پس از 
انجام آزمایش های آنالیز شیمیایی و ماکرو اچ و بررسی عیوب سطحی به شرکت فوالد اکسین ارسال گردید و با موفقیت 

به پلیت با کیفیت تجاری APIX80 تبدیل گردیده است. 
۶( تســمه های بســته بندی : یکی از مواد مصرفی در نواحی نورد گرم و نورد ســرد، تســمه های بسته بندی هستند که پس 
از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، ورود آن ها به داخل کشور غیر ممکن شد؛ فوالد مبارکه اقدام به تولید داخلی 
این تسمه ها کرد. فوالد مبارکه در مرحله اول اقدام به تولید ورق فول هارد تسمه کرده و پس از تحویل به شرکت دیگری 
پس از اعمال پوشــش و عملیات پخت، محصول را به صورت تســمه وارد شــرکت فوالد مبارکه کرده و آن ها را در خطوط 

بسته بندی استفاده کرد. 
7( گرید HCT۶۰۰X : ورق های ضخامت پایین و استحکام باالی سرد نوردیده اخیرًا مورد توجه بسیاری از خودروسازان قرار 
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گرفته اند؛ مهم ترین دلیل تمایل به این فوالدها نیاز به کاهش وزن خودرو و افزایش امنیت سرنشین خودرو است؛ در این 
راستا خودروهای فوق کم کربن استحکام باال و پخت سخت پذیر توسعه یافتند ولی شلک پذیری این فوالدها با افزایش 
اســتحکام بســیار کاهش می یابد. بنابراین نیاز به تولید فوالدهایی که همزمان با افزایش اســتحکام، دارای شــلک پذیری 
مناسبی نیز باشد در صنعت خودروسازی احساس شد. فوالدهای دو فازی نخستین نوع از این دست فوالدها بودند که 

این نیاز را برطرف می کنند و این محصول با همکاری شرکت ورق خودرو تولید گردید.
8( گرید DX۵۶ : این گرید کشش پذیرترین گریدی است که توسط خودروسازان به صورت گالوانیزه درخواست شده است. 
ورق خام این گرید به ورق خودرو تحویل و این شرکت با انجام آنیل مناسب خواص الزم را به دست می آورد و از فوالدهای  

IF با درصد کربن بسیار پایین بوده و خواص فوق کششی دارد و استاندارد تولیدی آن EN1034۶ است.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه همچنین ضمن تشریح دستاوردهای فوق ابراز 
امیدواری کرد: در ســال 1401 نیز که مزین به نام "تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین" اســت، طراحی و تولید محصوالت 
جدید با قدرت ادامه یابد و در سال های آتی با راه اندازی خطوط توسعه جدید کشور از واردات سایر محصوالت فوالدی 
بی نیاز شود و زمینه صادرات نیز بیش از پیش محقق گردد؛ الزم به ذکر است در طراحی و تولید گریدهای فوق، کارشناسان 

واحد متالورژی و روش های تولید با همکاری کارشناسان نواحی تولیدی نقش محوری را ایفا کرده اند.
وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت  های مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت، از همکاری گسترده مدیریت های تولید 
فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد و شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری در تولید محصوالت جدید تشکر کرد و اظهارداشت: 
بدون شک این موفقیت ها با همکاری کلیه واحدها از جمله واحد فروش، برنامه ریزی، کنترل کیفی ، آزمایشگاه ها و سایر 

واحدهای پشتیبانی حاصل شده است. 
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ویـــــژه نـــــــامه الکترونیکــــی
اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس 
فوالدهــــــای پیشرفتـــه با ارزش افـــزوده باال
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