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عکس:

تحلیلگ��ران بر ای��ن باورند که رکود در ش��اخصهای
تولی��دی چی��ن هن��وز بهطورکامل در نرخ فل��زات مهم
منعکس نش��ده اس��ت 2 .ماه متوالی اس��ت که شاخص
رس��می مدیران خرید در چین زیر  ۵۰واحد است که در
نتیجه یکسری قرنطینههای ویروس کرونا در شهرهای
بزرگ از جمله شانگهای بود .در کل سیاست کووید صفر
چین ،نگرانیها را بیش��تر هم کرده اس��ت .قرنطینههای
مداوم ،رسیدن به هدف رشد اقتصادی  ۵.۵درصدی برای
سال  ۲۰۲۲را برای چین چالشبرانگیزتر میکند.
بهگ��زارش فوالد ایران ،با افزایش نگرانیهای اقتصادی
چین ،شاید تعجبآور باشد که نرخ برخی از فلزات صنعتی
کلیدی بیش��تر از این کاهش نیافته از جمله س��نگآهن
ک��ه ب��ازار آن وابس��تگی  ۷۰درصدی ب��ه تقاضای چین
دارد.
قیمت فعلی سنگآهن خلوص  ۶۲درصد کمتر از ۱۵۰
دالر است و هنوز فاصله زیادی با نرخ حدود  ۱۰۶دالری
اکتبر  ۲۰۲۱دارد یعنی آخرین باری که ش��اخص پی ام
آی به زیر  ۵۰واحد رسیده بود.
عالوه بر قدرت نسبی بخش تولید چین ،عوامل دیگری
نی��ز وج��ود دارد که نرخ س��نگآهن را افزایش میدهد،
ام��ا برخ��ی از این عوامل مانند هزینههای زیرس��اختی و
ساختوساز ،نسبتا منفی بهنظر میرسند.
موجودی س��نگآهن در بنادر چی��ن در هفته پایانی
آوریل از  ۱۴۸.۶میلیون تن در هفته قبل به  ۱۴۹میلیون
تن افزایش یافت .این رقم در هفته مشابه در سال ،۲۰۲۱
 ۱۳۳.۱میلی��ون تن و در پای��ان آوریل ۱۱۷.۹۵ ،۲۰۲۰
میلیون تن بوده است.
س��طح ب��االی موج��ودی فعل��ی نش��ان میدهد که
کارخانهه��ای فوالد انگیزه کمی برای خرید س��نگآهن
خواهن��د داش��ت؛ باتوجه به قیمتهای ب��االی فعلی .در
عوض ،آنها ممکن اس��ت تمایل داش��ته باشند که بهجای
اینکه در انتظار محرکی که هنوز ارائه نش��ده بنشینند ،با
توجه به رکود فعلی منتظر کاهش قیمتها باشند.
مانن��د س��نگآهن ،ن��رخ م��س هم نس��بت به ضعف
ش��اخص پی ا م آی چین در سطوح باال مانده است .چین
ح��دود نیمی از مس تصفیهش��ده جهان را تولید میکند
و بزرگترین واردکننده این فلز در جهان است .نرخ مس
هم پایان آوریل نس��بت به اوای��ل مارس  ۸.۵درصد افت
داشته است.

ط��ی چندین س��ال بهرهبرداری ،معم��وال تعمیرات
ساالنه انجام میشود که ش��امل فعالیتهای سرویس
و ترمیم نقاط مختلف واحد ،از جمله خطوط س��یاالت
و تجهیزات داخلی کوره (مکانیکی ،نس��وز و… ).است
و باتوجه به اس��تهالک طبیع��ی در فرآیند تولید ،الزم
ش��مرده میش��ود .اج��رای دقیق فرآینده��ای احیای
مستقیم ،این بار عمر نسوز کورههای شافت و ریفورمر
در مدولهای واحد احیای مستقیم شماره یک شرکت
فوالد مبارکه شکسته شد.
 گذر از حد نصاب عمر نسوز کورهها
بهگ��زارش روابطعموم��ی ش��رکت ف��والد مبارکه،
غالمرضا س��لیمی ،مدیرارشد تولید این شرکت با ابراز
خرس��ندی از موفقیت حاصلش��ده و ثب��ت رکوردها
در واح��د احیا مس��تقیم بیان ک��رد :بازنگری در نحوه
س��رد و گرم ک��ردن کوره (کرو حرارت��ی) که منجر به
کاهش ش��وک حرارت��ی و کمترین آس��یب در هنگام
توقفات برای ش��اتدانهای س��االنه میش��ود توسط
تیم نس��وز سایر نواحی برای هر ش��اتدان ،به فراخور
میزان تعمیرات نسوز موضعی ،طراحی و به واحد احیا
مس��تقیم ارائه میش��ود .وی گفت :با ابداع روشهای
نوین ،تعویض س��اختار آجرهای نسوز کوره و ریفورمر
و جایگزینی و استفاده از پورتهای بیاستفاده و راکد
طرح قدی��م و تطبیق آنها با تغیی��رات موردنیاز انجام
ش��د .طرح جدی��د  Thin Wallباع��ث جلوگیری از
توقف بلندم��دت (حداقل یکس��اله) مدولهای واحد
احیا مستقیم بهسبب ارسال نشدن پورتها و آجرهای
نسوز خریداریش��ده از ش��رکتهای خارجی بهدلیل
تحریمهای ظالمانه شده است.
مدیرارشد تولید شرکت فوالد مبارکه افزود :عالوه بر
امکان تولید بیش از  ۳.۵میلیون تن آهن اسفنجی که
ارزشاف��زودهای معادل  ۸۷ه��زار و  ۵۰۰میلیارد ریال
(ناش��ی از متوقف ش��دن) داش��ته و ادامه روند تولید
آهن اس��فنجی با افزایش عمر نس��وز کورهها ،فرصت
بومیسازی نیز مهیا شده و بهثمر نشسته است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :از دیگر نکات مه��م در این
راستا بهرهبرداری مناس��ب از واحدهای احیا مستقیم
و جلوگیری از آس��یب به نس��وز کورهها باوجود تولید
اس��می و حت��ی بیش��تر از ظرفیت تولید بوده اس��ت؛

با اجرای دقیق فرآیندهای احیای مس��تقیم ،این بار رکورد عمر
نس��وز کورههای ش��افت و ریفورم��ر در مدوله��ای واحد احیای
مستقیم شماره یک شرکت فوالد مبارکه شکسته شد
بهطوریکه تاکنون بهخوبی از آن اس��تفاده شده و نیاز
به تعویض ساختار نسوز وجود نداشته است و میتوان
از آن بهعن��وان مهمترین عامل رس��یدن به این رکورد
یاد کرد .س��لیمی بااشاره به مزایا و دستاوردهای انجام
این پروژهها ابراز کرد :اج��رای فاز اول تا چهارم پروژه
موجب جلوگیری از تعویض بیش از  ۱۸۰۰تن متریال
نس��وز خارجی در این  ۵م��دول و جلوگیری از خروج
ارز ب��ه ارزش  ۵۰۰ ،۴میلی��ون یورو (مع��ادل ۱۳۵۰
میلیارد ریال) ش��ده اس��ت .عالوه بر این ،با اجرای فاز
پنجم پروژه ،شاهد کاهش تعویض  ۲هزار و  ۳۰۰عدد
کارتن بالنکت و  ۶هزار عدد س��تبلت و کاپ اینکونل
( ۶۰۱متریال نس��وز خارج��ی) در ریفورمر  2مدول E
و  Fبودی��م که در نتیجه از خ��روج ارز به ارزش ۲۳۳
هزار یورو (معادل  ۷۰میلیارد ریال) برای شرکت فوالد
مبارکه جلوگیری شده است.
وی تصریح کرد :در ادام��ه اجرای فاز چهارم ،تعویض
آجرهای نس��وز بهصورت موضعی ( ۵۰تن بهجای ۴۰۰
تن و کاهش زمان توقف از  ۴۰روز به  ۲۰روز در  ۵مدول

در دیدار مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با نماینده لنجان در مجلس تاکید شد

ضرورت تعامل صنعتگران و جامعه

دیدار مدیرعام��ل ذوبآهن اصفهان با نماینده
مجلس لنجان در دیدار نماینده مردم شهرس��تان
لنجان در مجلس ش��ورای اس�لامی با سرپرست
مدیری��ت عام��ل ش��رکت ذوبآه��ن اصفهان بر
مس��ائلی همچون توس��عه همکاریهای دوجانبه
برای رفع مش��کالت منطقه و کارخانه ذوبآهن،
توس��عه فعالیته��ای مش��ارکتی در حوزهه��ای
مختلف و افزایش تعامل و همفکری بین مسئوالن
بهمنظور همافزایی توانمندیها تاکید شد.
بهگ��زارش روابطعموم��ی ش��رکت ذوبآهن،
حس��ین رجایی ،نماینده مردم شهرستان لنجان
در مجلس ش��ورای اسالمی با حضور در ذوبآهن
اصفهان با ایرج رخصتی ،سرپرست مدیریت عامل
این ش��رکت دیدار و گفتوگو کرد .رجایی در این
دی��دار ،یک��ی از مس��ائل مهم کش��ور و همچنین

شهرس��تان لنج��ان را اش��تغال دانس��ت و گفت:
حل این مش��کل از طریق تعامل بیش��تر با صنایع
و س��ازمانهای منطقه امکانپذیر است و در ابعاد
اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات سازندهای دارد.
وی افزود :پیش��رفت ذوبآهن اصفهان و تعالی
این ش��رکت که اشتغالزایی را در پی دارد ،موجب
رونق اقتصادی و توسعه منطقه است و بهطورقطع
حل نشدن مسائل و مشکالت این شرکت میتواند
تبعات منفی برای شهرستان داشته باشد ،بنابراین
تعام��ل با این مجتمع عظی��م صنعتی در اولویت
مسئوالن منطقه است.
سرپرس��ت مدیریت عامل شرکت ذوبآهن نیز
در این دیدار بر همکاری و تعامل بیشتر ذوبآهن
اصفه��ان با منطقه بهعنوان مس��ئولیت اجتماعی
مهم این س��ازمان تاکید کرد و گفت :برای کمک

به رونق اقتصادی بیشتر در لنجان ،تالش میشود
تا حد ممکن نیازهای خود را از طریق این منطقه
تامین کنیم.
رخصتی ،رویکرد مس��ئوالن شهرستان لنجان
نس��بت به ذوبآهن اصفهان را س��ازنده و تعاملی
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :در فضای صمیمانه و
ب��ا هدف خدمت به مردم ،میت��وان نتایج مثبتی
حاصل کرد.

ثبت کمترین میزان مصرف الکترود گرافیتی
رک��ورد کاهش میزان مص��رف الکترود گرافیتی
بهمی��زان  ۱.۷۷کیلوگرم بر تن مذاب در کورههای
قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.
بهگزارش روابطعمومی ش��رکت فوالد مبارکه،
بهن��ام ادیبی ،کارش��ناس تولی��د کورههای قوس
الکتریکی ش��رکت ف��والد مبارکه اظه��ار کرد :در
کارخانههای فوالدس��ازی با کوره قوس الکتریکی،
کنت��رل مصارف و بهویژه کنت��رل مصرف الکترود
که یکی از مواد مصرفی اس��تراتژیک و گرانقیمت
محسوب میشود و از اولویت باالیی برخوردار است.
در شرکت فوالد مبارکه نیز حساسیت بسیار زیادی
درب��اره مصرف الکترود وجود دارد و همواره تالش
میش��ود از ظرفیتهای تجهیزات و کارکنان برای
کاه��ش مصرف الکترود به بهترین ش��کل ممکن
بهرهبرداری شود.
کارش��ناس تولی��د کورههای ق��وس الکتریکی
یادآور ش��د :مصارف الکت��رود را میتوان به  2نوع
پیوس��ته و ناپیوسته تقسیمبندی کرد؛ در مصارف
پیوسته ،اکسیداسیون سطحی الکترودها و تصعید
ن��وک الکترودها در زمان برقراری قوس الکتریکی
رخ میدهد و مصارف ناپیوسته نیز به مصارف ناشی
از شکست الکترود اطالق میشود.
ادیب��ی تصری��ح ک��رد :در فروردینم��اه ۱۴۰۱
همزم��ان ب��ا هم��ت و اراده مدیری��ت و کارکنان
واحد کورههای قوس الکتریکی برای دس��تیابی به
رکوردهای تولید روزانه و ماهانه ،به کاهش مصرف
الکترود توجه خاصی شد .بههمین منظور با پایش
مداوم شرایط و اجرای اقدامات اصالحی متناسب،

مجموع مصارف پیوس��ته و ناپیوس��ته الکترود به
رک��ورد  ۱.۷۷کیلوگرم بر ت��ن مذاب در کورههای
ق��وس الکتریک��ی کاهش پیدا ک��رد .این در حالی
است که متوسط مصرف در سال  ۱۴۰۰با مجموع
مصارف الکترود برابر با  ۲.۰۱کیلوگرم بر تن مذاب
محقق شده بود.
سیدمیثم هاشمی ،تکنسین فرآیند فوالدسازی و
ریختهگری مداوم نیز در این باره افزود :بدونتردید
کنت��رل و کاهش مصرف الکترود ،ش��اخصی برای
عملک��رد مناس��ب کوره ق��وس الکتریکی اس��ت،
زی��را کاه��ش مصرف الکت��رود در کورههای قوس
مس��تلزم حفظ ش��رایط آمادهبهکاری تجهیزات و
آم��وزش صحیح ب��ه اپراتورهای خ��ط تولید برای
رعایت ش��رایط اس��تاندارد مربوط به حمل ،مونتاژ
و بهرهبرداری از این ماده مصرفی ارزشمند است.
وی خاطرنش��ان کرد :در همین خصوص ،دفتر
فن��ی کورههای قوس با اج��رای پروژه بزرگپایش
هوشمند الکترود از مرحله ورود به شرکت تا مصرف
در کورهه��ای ق��وس و با کنت��رل و گزارشگیری
روزان��ه از روند مصارف الکت��رود و ارائه بازخورد به
تیم تولید و تعمیرات و برگزاری جلسات منظم ،در
دستیابی به این موفقیت کمنظیر سهیم بوده است.
عبدالرحی��م ذوالفق��اری ،کارش��ناس تعمیرات
ب��رق و ابزار دقیق کورههای قوس الکتریکی درباره
یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین پارامترهای
تاثیرگذار بر مصرف الکترود یادآور ش��د :تنظیمات
سیس��تم الکت��رود رگولیش��ن (Electrode
 )Regulationیک��ی از این چالشها اس��ت .این

تنظیم��ات بای��د بهصورتی باش��د ک��ه همزمان با
افزای��ش ت��وان الکتریکی کوره برای دس��تیابی به
تولی��د حداکث��ری ،کاهش مصرف الکت��رود تاثیر
منفی بر مصرف نسوز نداشته باشد.
وی افزود :برای رسیدن به این هدف ،پارامترهای
برق��ی و مکانیک��ی ش��امل جریان ،ولت��اژ ،ضریب
قدرت و سیستم هیدرولیک بهصورت روزانه پایش
میشود و در صورت لزوم برای حفظ آمادهبهکاری
این سیس��تمها اقدامات اصالحی الزم برنامهریزی
و اجرا میش��ود .در این خص��وص ،باوجود دانش،
تجرب��ه و همدلی موجود در میان کارکنان تولید و
تعمی��رات واحد کورههای قوس و دفاتر فنی ناحیه
فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم ،موفق ش��دیم با
حفظ شرایط تولید ایمن ،به هدف فوق دست پیدا
کنیم.
حبیباله سرحدی ،کارشناس فرآیند نگهداری
و تعمیرات فوالدس��ازی و ریختهگ��ری مداوم نیز
در خص��وص این رک��ورد تصریح ک��رد :از ابتدای
فروردینم��اه مطاب��ق برنامهری��زی انجامش��ده
ب��رای دس��تیابی به رک��ورد تولی��د ،رعایت کامل
استانداردهای کمی و کیفی تعمیرات پیشگیرانه و
کنترل مصارف در دستور کار قرار گرفت؛ بههمین
دلیل در واحد دفتر فنی تعمیرات تالش شد ،ضمن
برگزاری منظم جلس��ات روزانه برای آنالیز توقفات
و ب��ا پایش فعالیتها و اس��تانداردهای تعمیراتی و
ارزیابی مداوم کار و زمان ،راهکارهای مناسب برای
حفظ آمادهبهکاری تجهیزات به تیم تعمیرات ارائه
شود.

واحد احیا مس��تقیم ش��ماره یک) ،کاهش  ۶۰هزار نفر
س��اعت ۳۰ ،میلیارد ریال هزینه و  ۱۰۰روز زمان توقف
که به تولید آهن اس��فنجی افزوده شده قابلتوجه است.
در نهای��ت با این فعالیته��ا از خرید  ۲۱۵هزار تن آهن
اسفنجی به مبلغ بیش از  ۶هزار میلیارد ریال جلوگیری
ش��ده اس��ت .س��لیمی تاکید کرد :مهمترین و بارزترین
مزیت ای��ن پروژه ،بومیس��ازی و ترغیب ش��رکتهای
نسوز داخلی توس��ط تیم مرکز نسوز است که در نهایت
به ساخت س��ت کامل آجرهای نسوز کوره شافت واحد
احیا مستقیم توسط شرکت فرآوردههای نسوز مهرگداز
و جرمهای س��بک و س��نگین کمآهن گانینگی توس��ط
شرکت دیرگداز آتشگاه اسپادانا منجر شده است.
 نق�ش تیم متخص�ص واح�د احی�ا در ثبت
رکورد
داریوش رش��یدی ،مدیر ناحیه آهنس��ازی شرکت
فوالد مبارکه درباره دستیابی به این رکورد اظهار کرد:
نکته مهم در رسیدن به این رکورد ،بهرهبرداری فنی و
رعایت همه پارامترها و کنترلهای موردنیاز توسط تیم

توانمند تولید و تعمیرات واحد احیا مس��تقیم ش��ماره
یک فوالد مبارکه است که با تالش خود در تحقق این
رکورد و کاهش هزینهها نقش اساسی داشتهاند.
وی گف��ت :نکته مه��م در این زمین��ه ،بهرهبرداری
مناس��ب از این واحد بهویژه ساختار نسوز کوره باتوجه
به تولید اسمی و حتی بیش��تر از ظرفیت تولید است.
این امر باعث ش��ده س��اختار نس��وز نیاز ب��ه تعویض
ی که معموال عمر استاندارد نسوز
نداشته باشد؛ در حال 
کورههای احیا مس��تقیم  ۱۰تا  ۱۲سال است و پس از
سپری شدن این طول عمر باید تعویض شود.
رشیدی ادامه داد :با درایت و بهرهبرداری مناسب از
تجهیزات و بهوی��ژه رعایت اصول فرآیندی ،این امکان
فراهم ش��ده که نسوز کوره مدول  Fبا گذشت بیش از
 ۱۵س��ال نیاز به تعویض و جایگزینی نداشته باشد که
این امر یک رکورد جهانی محسوب میشود.

سخن پایانی
مدول  Fواحد احیا مستقیم در انتهای سال ۱۳۸۵
به بهرهبرداری رسید .ظرفیت تولید طراحیشده برای
این مدول  ۸۰۰هزار تن در س��ال است؛ بنابراین طی
یک دوره  ۱۰س��اله (عمر اس��تاندارد) باید  ۸میلیون
تن تولید آهن اس��فنجی کند و س��پس کل ساختار
نس��وز آن که معادل  ۴۰۰تن متریال نس��وز اس��ت،
تعویض شود .حال با انجام عملیات ترمیم نسوز ناحیه
کمربندی باستل کوره توسط تیم توانمند نسوز سایر
نواحی در هر ش��اتدان س��االنه ،تولی��د بیش از ۱۲
میلیون تن محقق ش��ده که این مقدار  ۴میلیون تن
فراتر از ظرفیت تولید اسمی بوده است .همچنین در
سالهای گذش��ته برنامهریزی مناسبی برای افزایش
ظرفیت واحد انجام شده که در صورت تکمیل مراحل
طراحی ،این افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و امکان
تعویض نسوز کوره با متریال نسوز بومیسازیشده در
آن زمان وجود دارد .گفتنی اس��ت ،در شاتدان اخیر
این مدول در امسال ،عمر ساختار نسوز به رکورد ۱۵
سال رسیده و این در حالی است که کوره این مدول
هماکنون در حال تولید اس��ت و ت��ا توقف بعدی در
سال آینده به این رکورد افزوده خواهد شد.

مدیرعامل چادرملو:

وضع عوارض صادرات فوالد مانع جدی توسعه طرحهای اين صنعت است

مهندس تقیزاده در پنل تخصصی چالش صنعت فوالد
گف��ت :واحده��ای معدن��ی و صنعتی فوالد ب��رای اجرای
طرحه��ای توس��عه خ��ود نیازمند ارز حاص��ل از صادرات

هس��تند ،مصوبه جدید براي اخذ عوارض صادرات فوالد
قطع��ا در اج��رای طرحهای توس��عه مانع بزرگ��ی ایجاد
میکند.

