
سیستم اسالید گیت یا دریچه کشویى ذوب براى کنترل جریان 
مذاب از پاتیل به تاندیش در فرآیند ریخته گرى استفاده مى شود. 
در شرکت جهان صنعت کرمانشاه به منظور دستیابى به دانش 
ساخت دستگاه اسالید گیت مورد استفاده در صنایع ذوب، بر 
این  پارامترهاى ساخت و شرایط کارى طراحى و ساخت  اساس 
دستگاه مورد بررسى قرار گرفت. پس از طراحى و بهینه سازى 

تولید انبوه این محصول انجام مى گیرد.

چشـــم انداز صنعـــت فـــوالد
در شـــرایط کنونـــی کشـــور

مهندس جهاندار شکری
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون

بـا گذشـت بیـش از هشـت مـاه از سـالی که بـا نـام »تولید، 
پشـتیبانی و مانـع زدایی ها« آغاز شـد، متأسـفانه تاکنون 
نـه تنهـا بهبـودی در حمایـت و مانع زدایـی از تولیـد ایجـاد 
نشـده، چـه بسـا در حوزه هایـی شـاهد ایجـاد موانـع جدیـد و 
غیـر قابـل انتظـار در بخـش تولید بودیـم. ایـن موانع مختص 
یـک صنعـت نبـوده و گسـتره آن شـامل بخـش عظیمـی از 
صنایـع می باشـد. صنعـت فـوالد بـه واسـطه وابسـتگی بـه 
معـادن )بـه لحـاظ تأمیـن سـنگ آهـن(، صنایـع پسـین )بـه 
لحـاظ تأمین مـواد اولیه و آهن اسـفنجی( و اقتصاد بین الملل 
)بـه واسـطه لـزوم تأمیـن مـواد اولیـه وارداتـی( بـا حوزه هـای 
فراوانـی در ارتبـاط اسـت. بـدون شـک ضعـف در برنامه ریـزی 
و عـدم توجـه بـه جوانـب تصمیم سـازی می تواند ضربـه کاری 
بـه ایـن صنعـت وارد نمایـد. صنعتی کـه در طـول تحریم ها با 
وجـود محدودیت هـای فـراوان توانسـت کمبود فـروش نفت را 
تـا حـدودی جبـران نمـوده و ارزآوری قابـل قبولی برای کشـور 

باشد. داشـته 
یکـی از مشـکالت عمده و اساسـی این صنعت در سـال جاری 
کمبـود انـرژی بـرق می باشـد. بـا عنایت بـه اینکه انـرژی برق 
و گاز یکـی از منابـع حیاتـی واحد هـای ذوب و نورد می باشـد، 
بـه  را  کارخانجـات  می توانـد  آن  تأمیـن  دشـواری  و  کمبـود 

تعطیلی بکشـاند. این در حالی اسـت که در سـند چشـم انداز 
1404 تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد و کسـب جایـگاه هفتـم 
دنیـا پیش بینی شـده اسـت، بـا این حـال با معضـالت حاضر 
و تعمیـق مشـکالت تولیدکننده، شـاهد عقب نشـینی فوالد از 

افق چشـم انداز هسـتیم. 
انتظـار مـی رود دولـت جدید با رویکـرد توجه به صنایـع اثرگذار 
و نـگاه ویـژه بـه جایـگاه صنعت فـوالد بـه عنوان صنعـت مادر 
کـه حجـم بسـیار بزرگـی از اشـتغال کشـور را داراسـت و بـه 
واسـطه رابطه با تعداد قابل توجهی صنایع پسـین و پیشـین، 
برنامه ریزی هـای مـدون و دراز مدت داشـته و چالش های پیِش 
رو را از میـان بـردارد. شـکی نیسـت فعـاالن اقتصـادی موظف 
هسـتند بـا توجه بـه مسـئولیت اجتماعی خـود همکاری های 
الزم در بحران هـای کشـور را داشـته باشـند و در مواقعـی از 
سـود خـود بـه نفـع جامعـه صرف نظـر نماینـد. امـا ایـن مهم 
زمانـی تحقـق می یابد کـه این صنایع بتوانند سـرپا بـوده و به 
فعالیـت خـود ادامه دهنـد و توجیـه قابل قبولی جهـت ادامه 

باشند. داشـته  فعالیت 
قطعـی بـرق بـدون برنامه ریزی و پیش بینی نشـده بـا توجه به 
 ایـن کـه برنامه ریزی هـای صنایـع فـوالدی حداقل 6 ماه اسـت 
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اخـذ و تمدیـد ایزو در عصـر حاضر در شـرکت های دولتی و 
خصوصـی در صنایـع تولیـدی و خدماتی که سیسـتم های 
زیـرا  می شـود،  مشـاهده  داده انـد،  اسـتقرار  را  مدیریتـی 
تضمین کننـده عملیـات کسـب و کار در کارآمدترین حالت 
اسـت و بـه افزایـش بهـره وری برای دسـتیابی بـه بازارهای 

جدیـد کمـک می کنـد.

مـواد،  مهندسـی  خانـواده  عضـو  مهم تریـن  بـدون شـک 
دیرگدازهـا )نسـوز( هسـتند، چـرا کـه بـدون این مـواد، تولید 
هـر نـوع فلزی تقریبـاً غیر ممکـن و به صرفه نیسـت. مواد 
غیـر فلزی با نقطه ذوب و خمیری شـدن بـاال )حداقل 1500 
درجـه سـانتیگراد( کـه از قـرن 18 ام به عنـوان یک صنعت 

جداگانـه خـود را معرفـی کردند.

انقـاب صنعتـي چهـارم بـا ترکیـب یکپارچگـي عمـودي 
و افقـي بـه همـراه دسترسـي مشـتري و مدل هـاي تجـاري 
در حـال پیشـرفت اسـت و مي تـوان گفـت مهم ترین هدف 
انقـاب صنعتي کنوني، بهینه سـازي فرآیندها، بهـره برداري 

کارآمـد، کاهـش هزینـه و افزایـش تـوان عملیاتي اسـت.

گواهینامه هاي ایـزو در گروه صنعتي شکري

روایت ســوِز نســوز

فناوری هایی برای صنعت فوالد با کربن کم

در صفحه 16 بخوانید

در صفحه 12 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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باعـث ایـراد هزینه های هنگفتی به این صنعت شـده اسـت. فقدان 
یـا کمبود نیـروی برق بـه عنوان یکـی از منابع اصلی فوالدسـازی، 
خـط تولیـد را بـه طـور کامـل متوقـف می کنـد. محدودیـت 10 
درصـد ظرفیـت بـرای تولیـد فـوالد به معنـی تعطیلـی کوره های 
ذوب و نـورد اسـت بایـد توجـه داشـت بـرای تولیـد در حـوزه ذوب 
و ریخته گـری حداقـل 60 درصـد ظرفیت مـورد نیاز اسـت. در غیر 
ایـن صـورت عمـال صنعـت زیانـده بـوده و دلیـل تعطیلـی برخی 
کارخانه هـا همیـن موضـوع بـوده اسـت. بایـد توجـه داشـت برای 
تحقـق برنامه هـای کالن اقتصـادی راهـی جـز توجـه کافـی بـه 
صنایع وجود ندارد. تدوین شـعار سـال توسـط مقام معظم رهبری 
و توجـه ظریـف و آگاهانـه بـه ایـن موضـوع توسـط ایشـان مبین 
همین مطلب اسـت. صنعـت نمی تواند به تنهایی بـار کمبودها را 
بـه دوش بکشـد. اولویـت قـرار دادن صنعت جهـت محدودیت های 

کمبـود بـرق مسـبب ضربه بزرگـی به اقتصاد کشـور اسـت. 
در شـرایط حاضـر زمزمه هایـی جهت قطعـی و محدودیت مصرف 
گاز در صنایـع فـوالد شـنیده می شـود کـه در صـورت تحقق این 
امـر، اعـالم می شـود بخش عظیـم و قابـل توجهـی از کارخانجات 
ورشکسـته شـده و از صنعـت فـوالد خـارج خواهند شـد. چـرا که 
بـا وجـود ایـراد محدودیت هـای فـراوان هیچ گونـه یارانـه ای بـه 
تولیدکننـده تعلـق نمی گیـرد. امسـال بـا وجـود کمبـود بـرق و 
پاییـن آمـدن تولید فوالد بـه میزان قابل توجـه و کاهش معنی دار 
درآمـد، نه تنهـا همکاری از جانـب ادارات و نهادهای مرتبط صورت 
نگرفـت، بلکـه خـود شـرکت برق نیـز به دنبـال وصـول مطالبات 
و سـخت گیری های مضاعـف بـود، در حالـی کـه با وجود شـرایط 
اضطـراری بـه وجـود آمده بایسـتی دسـت کـم اقسـاط کارخانه ها 
بـه تعویـق می افتـاد. بـا ایـن وجـود سـخت گیری های بانک هـا و 
ارگان هـای دولتـی در سـال جـاری بسـیار پررنگ تـر شـده و عمال 
از  بسـیاری  بـرای  شـرکت ها  زیـان  وجـود  بـا  اقسـاط  پرداخـت 

کارخانجـات غیـر قابل تحمل شـده اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد بـا ظرفیـت 
کارخانجـات حاضـر امکان پذیـر نمی باشـد و جهـت تحقـق آن 
بایسـتی سـرمایه گذاران جدیـد بـه ایـن صنعـت اضافه شـوند در 
حـال حاضـر و بـا چالش هـای بـه وجـود آمـده متأسـفانه صنایع 
حاضر نیز در حال کاهش تولید و خروج از بازار هسـتند. امیدوارم 
از این پس، دولت دید پشـتوانه ای داشـته و شـعار سـال را مسـیر 
راه خـود قـرار دهـد و عالوه بر عـدم اعمال محدودیت هـای جدید، 

نظیـر محدودیت مصرف گاز، برنامه ریـزی مدون و عملیاتی جهت 
حـذف موانـع پیش رو داشـته باشـد.

میـزان سـود از دسـت رفته ناشـی از کاهش تولید صنایـع فوالدی 
بـه دلیـل کمبـود انـرژی بـرق، میلیارد هـا دالر برآورد شـده اسـت 
کـه ایـن مبلغ بـه مراتب بیشـتر از سـرمایه تأسـیس نیروگاه های 
جدیـد و در مـدار قرار دادن آنهاسـت. انتظار اسـت دولت جدید در 
ایـن زمینـه نیز بـا نگاه کارشناسـی و درازمـدت ورود پیـدا کرده و 
جهـت احـداث نیروگاه های جدید، تسـهیالت قابـل مالحظه مقرر 
نمایـد تـا بخـش خصوصـی توجیهـی جهـت ورود بـه ایـن حوزه 
داشـته باشـد و بـه امیـد خداوند بتوانیم در سـنوات آینـده تأمین 
پایـدار بـرق بـرای صنایـع را داشـته و از بـروز بحران هـای مشـابه 

جلوگیـری کنیم.
چالـش دیگـر صنایع فوالد قیمت های دسـتوری در بازار می باشـد. 
شـکی نیسـت شفاف سـازی و تعییـن قیمـت رقابتی بـرای فوالد 
عـالوه بـر مزایـای ملـی، خواسـت و تمایـل تولیدکننـدگان نیـز 
می باشـد. تعییـن قیمـت از جانـب عرضـه و تقاضـای محصـول، 
اصـل مهـم و اساسـی اقتصاد اسـت. در این خصوص انتقـادی وارد 
نیسـت، امـا سـؤال اصلـی ایـن اسـت الـزام عرضـه کاال در بورس 
توسـط فعـاالن این حـوزه و مکلـف کردن آنهـا به خریـد و فروش 
در بـورس یـا صـادرات کاال به چه میزان توانسـته به تولیدکننده و 

مصرف کننـده نهایـی کمـک کند؟
مسـلماً زمانـی می توان گفت که شفاف سـازی صورت گرفتـه و بازار 
راه خـود را پیـدا کـرده اسـت که قیمت گـذاری به صورت دسـتوری 
صـورت نپذیـرد و عرضـه و تقاضا قیمـت محصـول را تعیین کند، 
امـا در حـال حاضـر شـاهد دخالـت در روند بـازار هسـتیم. قیمت 
پایـه شـمش و مقاطع طویل هماننـد میلگرد و تیرآهـن به صورت 
دسـتوری اعـالم می شـود. این در حالی اسـت که محاسـبه قیمت 
آنها با نرخ دالر نیمایی محاسـبه می شـود در حالی که تولیدکننده 
بـا ارز آزاد مـواد اولیـه خـود را خریـداری می کند، ایـن قیمت گذاری 
واقعـی نبـوده و در صورتی می توان آن را پذیرفت که ارز کشـور چند 
نرخی نباشـد. همچنیـن قیمت نهاده هـای تولید همچـون برق و 
گاز ثابـت باشـد در طـول پنج مـاه اخیر قیمـت حامل هـای انرژی 
6 برابر شـده اسـت. بـا این وضعیـت و هزینه های تولیـد باال عرضه 
فـوالد بـا نرخ دسـتوری لطمه بزرگی بـه کارخانه هـا وارد می کند که 

خـود چالش بزرگ بـرای تولیدکنندگان می باشـد.
صنعـت فوالد در طول سـالیان گذشـته جـزو صنایع ارزآور کشـور 

بـود و تولیدکننـدگان آن همـواره رفع تعهـد ارزی را بـه طور کامل 
انجـام دادنـد و مشـکلی بـا ایـن موضوع نداشـتند. موضـوع اصلی 
توجـه بـه تمـام جوانـب اسـت کـه متأسـفانه در برنامه ریزی هـا و 
تصمیم سـازی ها مشـاهده نمی شـود. چند نرخی بـودن ارز و رفتار 
سـلیقه ای بـرای محاسـبه ها عمـال باعـث شـده قیمـت محصول 

نهایـی پایین تـر از میـزان واقعی آن محاسـبه شـود.
در نتیجـه تولیدکننـده در فشـار بـوده و تولیـد خـود را کاهـش 
می دهـد. بایـد توجـه داشـت کمبـود عرضـه در بـازار و تقاضـای 
زیـاد محصـول باعث بـاال رفتن و جهش ناگهانـی قیمت محصول 
خواهـد شـد کـه ایـن موضـوع نـه خوشـایند مصرف کننـده و نـه 
تولیدکننـده می باشـد. حمایـت از مصرف کننـده و تولیدکننـده 

بایسـتی بـا تـوازن و بـه مـوازات هـم صـورت پذیرد.
بدیهـی اسـت تمرکز بر حمایـت از مصرف کننـده و پاییـن آوردن 
قیمت هـا بـدون توجـه بـه هزینه هـای تولیدکننـده ممکن اسـت 
در کوتـاه مـدت جوابگـو باشـد ولـی مطمئنـاً در دراز مـدت باعث 
زیـان زیـادی بـه تولیدکننـده می شـود و بایـد توجـه داشـت زیان 
تولیدکننـده و خـروج از بـازار و در نهایـت بـه ضـرر مصرف کننـده 
خواهـد بـود. در ایـن میان تصمیمـات آنی و کوتاه مـدت و بهبود 
شـرایط به صـورت گذرا می توانـد در آینده لطمـات جبران ناپذیری 

نماید. وارد 
مواد اولیه گران، محصول نهایی ارزان و فشـار فراوان به تولیدکننده 
بـازار را دچـار چالـش کـرده و شـرایط تحریم ها )که باعـث اختالل 
در واردات کاال شـده اسـت به گونه ای که واردات محصوالت فوالدی 
بـه راحتـی انجام نمی شـود(. با شـیوه مدیریـت موجـود در آینده، 
صنعـت فـوالد حتی پاسـخگوی نیاز داخل کشـور نیز نمی باشـد 
و ایـن خـود تبدیل بـه معضل جدیـدی در اقتصاد کشـور خواهد 
شـد. فوالد ایران با تالش های سـالیان گذشـته و صـرف هزینه های 
بـاال توانسـته جایگاه مناسـبی در میان سـایر کشـورها پیدا کند 
و رونـد رو بـه رشـدی در صنایع باال دسـتی و میانـی زنجیره فوالد 
داشـته باشـد. امیدواریم بتوانیم از این وضعیت اسـتفاده کنیم و با 
بهره منـدی از برنامـه جامع بـا دید همه جانبه کـه صرفاً اقتصادی 
بـوده و بـدون تغییـرات مرتبـط با دولت ها و امور سیاسـی باشـد، 

به اهـداف پیش بینی شـده جامعه عمل بپوشـانیم.
ایـن هـدف بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجـود در کشـور قابـل 
دسـتیابی اسـت و بـرای تحقـق آن بایـد از تمام قوا اسـتفاده کرد. 

انشـااهلل شـاهد بهبود هـای روزافـزون خواهیـم بود.

سال جاری با شعاری جامع و امیدوارکننده، اما با عملکردی مقطعی و 
غیر قابل قبول شروع شده و ادامه دارد. به گونه ای که تاکنون هیچ گونه 
بهبودی در فضای تولید ایجاد نشده و چه بسا در حوزه هایی شاهد 
پسرفت و ظهور مشکات پیش بینی نشده و غیرقابل انتظار بودیم. این 
مسائل مختص یک استان نبوده و در تولید و کسب و کار کل کشور 
نمود پیدا کرده است. بدون شک ضعف در حوزه برنامه ریزی و عدم توجه 
به تمامی جوانب هنگام تصمیم سازی، عامل اصلی این مشکات بوده 
است. فرای این مسأله ملی در استان هایی همچون استان کرمانشاه 
با مشکات ویژه ای روبرو هستیم. با وجود برنامه ها و طرح های ملی 
سرمایه گذاری  تسهیل  و  توسعه  »طرح  همچون  منطقه ای  و 
توسعه ای در مناطق شرق و غرب« و با عنایت به پتانسیل های 
منحصر به فرد کرمانشاه همچون وجود 371 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور عراق، آب و هوای مناسب جهت کشاورزی، پتانسیل های خاص 
گردشگری، معادن با ارزش و مزایایی از این دست، این سوال به ذهن 
متبادر می شود که چرا با وجود برنامه و پتانسیل های ویژه این استان، 
نتیجه مطلوب حاصل نشده و پیامدهای مثبتی را شاهد نبودیم؟ آیا نیاز 
به برنامه ریزی متفاوت است یا بایستی در حوزه رفع موانع اجرای برنامه ها 
متمرکز شد؟ آنچه مسلم است استان کرمانشاه با عقب ماندگی تاریخی 
مواجه و متأسفانه با گذشت زمان فاصله بیشتری از استان های دیگر 

گرفته و شاهد تعمیق مشکات هستیم. 

در سال های اخیر عدم وجود زیر ساخت های مناسب برای اجرای 
برنامه های تدوین شده، مهم ترین معضل در استان بوده است. در 
شرایط حاضر و با روی کار آمدن دولت جدید اولویت کرمانشاه در 
جهت توسعه باید فراهم سازی زیرساخت های اجرایی باشد، چرا که 
در سال های اخیر با کمبود برنامه و طرح مواجه نبوده ایم و مشکل 
اصلی عدم جذب تسهیات و اعتبارات و نبود توان اجرا بوده است. 
از این رو به نظر می رسد باید دو استراتژی به صورت موازی دنبال 
گردد. اول تدوین برنامه های قابل اجرا و منطقی و دوم استفاده از 
مدیران آگاه و دارای قدرت اجرایی. بر این اساس انتظار است در 
انتخاب مدیران استان توجه ویژه صورت پذیرد، چرا که اجرای طرح 

و برنامه ها در استان به این مهم وابسته است.
استان  توسعه  امور  پیشبرد  جهت  بایستی  که  مواردی  از  برخی 

مدنظر قرار گیرد به شرح ذیل است:
جانب  از  خصوصا  مطالبه گری  فقِر  استان،  مسأله  مهم ترین 
نمایندگان و مدیران ارشد استان است. ناتوانی در مطالبه گری نه 
 تنها در سطح ملی بلکه در سطح استان نیز معضل بزرگی است
به گونه ای که گزارش ها و خواسته های مدیران آن طور که شایسته 
است به اطاع استاندار و نمایندگان نرسیده و این موضوع باشک 

باعث سردرگمی و انحراف در برنامه ریزی های استان می شود.

دکتر سمانه درخشیده 
مدیر اداری و سرمایه های انسانی 

گروه صنعتی شکری

ادامه در صفحه 5
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در چهارمین انتخابات مجمع خیرین سـامت اسـتان کرمانشـاه 
مـورخ 11 آذرمـاه 1400، مهنـدس جهانبخش شـکری با کسـب 
55 رأی از 57 رأی مأخـوذه، نفـر اول اعضـای هیـأت مدیـره 
مجمع خیرین سـامت اسـتان گردیـد. مجمع خیرین سـامت 

بـه عنـوان یک سـازمان مـردم نهاد می باشـد. 

ایـن مجمـع بـه منظور برقـراری ارتبـاط و ایجـاد تعامـل پایدار 
و همچنیـن فراهم سـازی بسـتری مناسـب جهت ایفـای نقش 
مؤثـر خیریـن در کمـک بـه نظـام سـامت در سـطح کشـور 
تأسـیس شـده اسـت و تاکنون بحمداهلل توانسـته در این راسـتا 

نقـش سـازنده ای ایفـا نماید.

مهنـدس فـرزاد حاتمی کارشـناس فضای سـبز و محیط زیسـت 
گـروه صنعتـی ُشـکری در گفت وگـو بـا روابـط عمومـی بـا بیان 
ایـن کـه کاغذ زباله نیسـت، اظهار داشـت: در راسـتای حفاظت از 
محیط زیسـت و دسـتیابی به فوالد سـبز و نیل به آینده روشـن، 
بیـش از یک سـال اسـت طـرح تعویـض کاغذهای باطلـه با گل 

سـرلوحه کاری ایـن گـروه صنعتی قرار گرفته اسـت.
حاتمـی گفـت: »شـرکت جهان صنعت کرمانشـاه یکـی از ارکان 

گـروه صنعتی ُشـکری پیش قدم در این اقدام سـبز بـوده که این 
اقـدام برای حفظ و توسـعه محیط زیسـت، کاهـش قطع درختان 
و همچنین ایجاد یک فضای شـاداب و سـرزنده برای پرسـنل در 

محیـط کار بسـیار مؤثر واقع می باشـد. 
ایـن کارشـناس فضـای سـبز در پایان یادآور شـد، حفظ و توسـعه 
محیـط زیسـت و ترویـج فرهنـگ بازیافـت کاغـذ یـک وظیفه ی 

همگانـی اسـت و همـه بایـد در اعتای آن کوشـا باشـیم.

مرکـز مهـارت آمـوزی بیـن کارگاهـی مجتمـع صنعتـی جهان 
فـوالد غرب با حضـور جهانبخش شـکری، رئیس هیـأت مدیره 
گـروه صنعتی شـکری و یـاور محمدی، مدیرکل آمـوزش فنی و 

حرفه ای اسـتان کرمانشـاه، و مدیـران کارخانه افتتاح شـد.
یـاور محمـدی در این مراسـم که در محل مجتمـع جهان فوالد 
غـرب کرمانشـاه برگـزار شـد گفـت: »از مهم تریـن برنامه هـای 
ایـن مرکـز ارائـه آموزش هـای مهارتـی بـه نیـروی کار شـاغل 
و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  مجتمـع 
حرفـه ای می باشـد کـه در نهایـت منجـر بـه صـدور گواهینامه 

مهارتـی بـرای قبول شـدگان در آزمـون نهایـی می گـردد«. 
وی افـزود: »از دیگـر مزایـای این طـرح می توان بـه برخورداری 
از معافیـت مالیاتـی طبـق تبصـره ۲ مـاده 38 قانـون مالیـات 
بـر ارزش افـزوده، آمـوزش در محـل کارخانـه، ارائـه آمـوزش بر 
اسـاس نیـاز شـرکت، انتخـاب مـدرس و زمان بنـدی برگـزاری 

دوره هـا توسـط شـرکت اشـاره کرد«.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمانشـاه ضمـن 
تجلیـل از همـکاری و تعامـل صـورت گرفتـه بـا کارخانجـات، 
صنایـع و صنـوف در راسـتای افزایـش مهـارت آمـوزی افـزود: 
»ایـن اداره کل آمادگـی کامل دارد بر اسـاس نیاز مهارتی سـایر 
کارخانجـات و صنـوف اقـدام بـه ایجـاد مرکـز مهـارت آمـوزی 

نماید«.
در ادامـه جهانبخـش ُشـکری بـا تأکیـد بـر عملـی کـردن و 
خروجـی داشـتن ایـن اقدام اظهار داشـت: »تا زمانـی که جایگاه 
و تأثیـر آمـوزش فنـی و حرفه ای بـه خوبی در زمینه اشـتغال و 
کارآفرینـی درک نشـود، ترقـی و پیشـرفتی حاصل نمی شـود«. 
مهندس ُشـکری در پایان از مسـئوالن فنی و حرفه ای خواسـت 
انشـاهلل بـا اقـدام این کار در مـدت زمان مشـخص، نتایج خوبی 

حاصل شود.

انتخـاب مهنـدس جهانبخش شـکری بـه عنوان نفـر اول هیـأت مدیره مجمـع خیرین 
سـامت اسـتان کرمانشاه

طـــرح تعویـــض کاغذهـــای باطلـــه بـــا گل در گـــروه صنعتـــی ُشـــکری 

مرکـز مهـارت آمـوزی بیـن کارگاهی مجتمـع صنعتـی جهان فـوالد غرب افتتاح شـد

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل گـروه صنعتی 
در  بیسـتون  آهـن  ذوب  میدانـی شـرکت  و  دو  تیـم  شـکری، 
مسـابقات قهرمانـی کارگـران اسـتان کرمانشـاه جام سـردار حاج 
قاسـم سـلیمانی، توانسـت مقام نخسـت این دوره از مسـابقات 

را کسـب نمایـد.
در ایـن مسـابقه آقایـان محمـد ماهیدشـتی در مـاده 400 متر، 
مـدال طـا، علیرضـا غفـوری در مـاده 1500 متـر، مـدال نقره، 
سـعید ملکـی در مـاده ۲00متر، مـدال برنز و امین حمـزه ای در 
دو مـاده پرتـاب وزنـه و نیـزه، دو مـدال نقره را کسـب نمودند و 

بـه این مناسـبت از قهرمانان طی مراسـمی قدردانـی و تجلیل 
 . شد

در مراسـم تجلیـل از ورزشـکاران مهندس جهانبخش ُشـکری، 
رئیـس هیـات مدیـره گـروه صنعتی ُشـکری، ضمـن تبریک به 
ورزشـکاران عزیز، آنـان را سـرمایه های گرانبهای ایـن مجموعه 
خطـاب نمودنـد و ابـراز امیـدواری کردنـد کـه با پتانسـیل های 
میادیـن  در  دور  چنـدان  نـه  آینـده  در  مجموعـه،  در  موجـود 
کشـوری و جهانـی شـاهد کسـب مدا ل هـای بیشـتری باشـیم. 
در  را  ورزشـکاران  و  جوانـان  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  ایشـان 

مجموعـه واجـب و ضـروری خواندنـد.
از  نفیـس  جایـزه  و  تقدیـر  لـوح  اهـدای  بـا  مراسـم  پایـان  در 

آمـد. عمـل  بـه  تقدیـر  ورزشـکاران 

قیمـت فـوالد همچنـان باالسـت، اختـاالت زنجیـره تأمیـن، 
کاهـش قیمـت را تـا نیمـه دوم سـال ۲0۲1 به تعویـق انداخت.

امـا سـرعت  اسـت،  تقویـت  حـال  در  ورق همچنـان  قیمـت 
افزایـش نرخ، شـروع به کاهش کرده اسـت. هوای بسـیار سـرد، 
جمـع آوری قراضـه و تحویـل سـنگ معـدن و قراضـه را در اروپا 
و آمریـکای شـمالی در سـه ماهـه اول مختـل کـرد، درنتیجـه 

عرضـه را محـدود کـرد و قیمـت مـواد خـام را افزایـش داد. 
افزایـش هزینـه هـای واردات حـدود ۲00 تـا ۲50 دالر در هر تن 
بـه هزینـه های فوالدسـازی اضافه کرده اسـت. به غیـر از ورق، 
افزایـش قیمـت در سـرزمین اصلـی چیـن و اروپا تا حـد زیادی 
منعکس کننـده افزایـش هزینـه های واردات اسـت، قیمت ها در 

ایـاالت متحـده حتی بیشـتر افزایش یافته اسـت.

کسـب مقام نخسـت تیم شـرکت ذوب آهن بیسـتون در مسـابقات دومیدانـی قهرمانی 
کارگران اسـتان کرمانشـاه و تجلیـل از آنان

2021 ســـال  در  فـــوالد  قیمـــت  پیش بینـــی 

اخبــــار 
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عاوه بر مشکل ارتباط در سطح مدیران، خلف وعده و عدم اطاع 
مدیران ارشد استان از فرایند اجرا در دستگاه ها و آگاهی ناکافی 
آنان در  برنامه ها و راهکارها باعث کاهش سرمایه اجتماعی  از 
استان شده، از این رو عما همکاری مناسب بین مردم و مدیران 
موجود نمی باشد. مسلما وجود ارتباط مناسب فعاالن اقتصادی با 

دستگاه های ذیربط جزء الینفک رشد توسعه می باشد.
کارشناسان  حد  از  بیش  مسائل سخت گیری های  این  کنار  در 
سازمان ها، بانک های استان و ایجاد بوروکراسی ناکارآمد که بسیار 
پر رنگ تر از سایر استان ها می باشد، عامل مهمی جهت دلسردی 
موضوع  این  است.  شده  استان  در  سرمایه گذاران  مهاجرت  و 
خصوصا در شروع کسب و کار و فرآیند صدور مجوزها مشهود 
سرمایه گذاران  عقب نشینی  باعث  کار  ابتدای  همان  از  و  بوده 
به  ملی  سطح  در  سرمایه گذاران  ورود  از  جلوگیری  و  داخلی 
استان می شود. به عنوان مثال در خصوص اعطای تسهیات 
بانکی سخت گیری ها و نظارت های قبل از پرداخت تسهیات 
از پرداخت است، در حالی که  از نظارت های پس  بسیار بیش 
موضوع  این  می کنند  را طی  توسعه  مسیر  که  استان هایی  در 

برعکس می باشد.
در شرایط حاضر مسلما کسب رتبه اول در ایجاد محدودیت ها 
آینده  مدیران  و  نبوده  کار  اولویت  کار  و  کسب  صاحبان  برای 
بایستی نگاه جامع به مسائل داشته و از خودنمایی در سطح ملی 
و برگشت تسهیات خودداری نمایند. با مطالعه سوابق گذشته 
عدم جذب تسهیات و اعتبارات بزرگترین مشکل استان بوده و 
در خصوص  کشوری  ممتاز  رتبه های  در کسب  استان  مدیران 
ایجاد محدودیت هایی همچون سهمیه بندی گاز و برق همچنین 
تمرکز بر مالیات ِستانی به جای حمایت از فعاالن اقتصادی استان، 
برگشت تسهیات و مسائلی از این دست که باعث فدا کردن 
استان و سوق دادن منابع استان به سایر استا ن ها شده، از هم 
پیشی گرفتند. بنابراین ِصرف تصویب مشوق ها و اعتبارات برای 
این استان توسط دولت جدید دردی دوا نمی  کند، مگر این که 
مدیران دلسوز و منطقی بر سر کار بوده و پیشرفت استان را به 

خودنمایی برای سازمان کل ذیربط ترجیح دهند.
مسأله مهم  دیگر توجه به توسعه پایدار است. یقینا فدا کردن 
امکانات و رشد آینده برای رشد موقت امروز منطقی نیست و 
بایستی نگاه به توسعه دراز مدت و با حفظ محیط زیست صورت 
پذیرد. خصوصا در حال حاضر با ظهور بحران آب و برق، انتظار 
است طرح ها و برنامه های استان در جهت حفظ دراز مدت منابع، 
ایجاد صنایع سنگین  خصوصا منبع آب صورت پذیرد. مسلما 
آب بَر در استان به دلیل کمبود منابع آبی توجیه اقتصادی نداشته 
سهمیه بندی  و  دیگر  صنایع  به  آسیب  باعث  مدت  دراز  در  و 
منابع خواهد شد. بر این اساس توجه به ظرفیت های استان در 

برنامه ریزی های آتی دارای اهمیت فراوان است.
استان کرمانشاه دارای پتانسیل های زیادی همچون گردشگری 
مزیت های  استخراج  می باشد.  خاص  محصوالت  کشاورزی  و 
نسبی و رقابتی استان و ارائه آن ها به سرمایه گذاران کمک جدی 
در توسعه استان خواهد کرد. آنچه مسلم است صنعتی شدن 
تنها راه رشد و توسعه نیست و مدیران کشوری بایستی استعداد 
صنعتی شدن استان  را بررسی کرده و منابع را به صورت منطقی 

به حوزه های دارای اولویت اختصاص دهند.
سخن آخر این که کرمانشاه با توجه به جاذبه های بی شمار و 
قابلیت های منحصر به فرد می تواند مسیر توسعه را با سرعت 
طی کند. امید است مدیران ملی و منطقه ای با اتخاذ تدابیر ویژه 
نقطه  که  آزاد  و  ویژه  مناطق  و  استان  به ظرفیت های  توجه  و 
عطفی بر توسعه استان است، بتوانند طلسم رکود کرمانشاه را 
بزرگی در  توانمند و حاذق جهش  با حضور مدیران  شکسته و 

توسعه استان رقم بزنند.

بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و بـا هـدف 
و  جامعـه  بی بضاعـت  افـراد  از  حمایـت 
توانمندسـازی خانواده هـای نیازمنـد، مرکـز 
خیریـه مرحـوم عزیـز  ُشـکری آذربایجانـی 
در سـال 1400 موفـق بـه اخذ مجـوز قانونی 
از سـازمان بهزیسـتی با شـماره ثبت  177۲ 
گردیـد و فعالیـت رسـمی خـود را در مـرداد 

1400 آغـاز نمـود.
ایـده تأسـیس ایـن موسسـه توسـط آقای 

جهانبخـش ٌشـکری بـه یـاد پـدر گرامی شـان شـکل گرفـت. 
شـادروان عزیـز شـکری آذربایجانـی در سـال 1391 پـس از 76 
سـال زندگـی پربار به دیار باقی پیوسـتند. ایشـان در زمان حیات 
خـود اقـدام بـه راه انـدازی یـک کارگاه صنعتی و مکانیـزه مدرن 
تولید موزائیک نمودند و توانسـتند اشـتغال قابـل ماحظه ای در 
اسـتان کرمانشـاه ایجـاد نماینـد. اکنـون ایـن مرکـز خیریـه تازه 

تأسـیس شـده بـه یاد ارزشـمند ایشـان دایـر گردیده اسـت. 
به طـور کلـی فعالیـت متنـوع ایـن مرکـز، انجـام امـور خیریـه و 
کمک  رسـانی بـه افـراد نیازمنـد و ضعیـف جامعـه در زمینه هـای 
ازدواج، سـاخت مسـکن، کمک مالـی، تأمین هزینه هـای درمانی، 

حمایـت از خانوادهـای بی سرپرسـت و ... می باشـد.               
برخـی از امـور خیریـه ای که توسـط گـروه صنعتی شـکری انجام 

گرفتـه به شـرح ذیل می باشـد:
1- کمـک بـه خانواده هایی که بی سرپرسـت یا تحت سرپرسـتی 

مادر؛
۲- کمـک بـه کـودکان و افـراد معلـول و تأمین تجهیـزات مورد 

نیـاز آنها؛ 
3-  آزادی زندانیان و کمک مالی به خانواده های زندانیان؛
4- شرکت در امور خیریه کمپین مهربانی های جوانرود؛ 

5- کمک به دانش آموزان مدارس استثنایی؛ 
6- کمک های مالی و معیشتی به کودکان بیمار؛

7- ایجاد اشتغال برای بانوان سرپرست خانواده؛
8- تأمین کتاب درسی دانش آموزان نیازمند؛
9- مشارکت همه ساله در جشن عاطفه ها؛
10- تأمین هزینه آمپول بیماران سرطانی؛

11- کمک به مراکز فرهنگی و هنری و کتابخانه ها؛ 
1۲- کمک به خانواده های نیازمند برای تأمین و اجاره مسکن؛ 

13- کمـک در روزهـای کرونایـی در تهیـه وسـایل بهداشـتی و 

ضدعفونـی و بسـته های آذوقـه؛
بـه  لـوازم خانگـی  بسـته های  اهـداء   -14
افـراد تحت پوشـش بهزیسـتی شهرسـتان 

هرسـین؛
15- تهیه سمعک برای افراد کم شنوا؛

16- کمـک به بهزیسـتی در سـاخت خانه، 
بـرای خانواده هـای دارای چنـد معلول؛

17- سـاخت غسالخانه و سرویس بهداشتی 
در روسـتای الیاسوند شهرستان هرسین؛

18- کمـک مالـی جهـت تأمیـن هزینه هـای درمـان قربانیـان 
اسیدپاشـی؛

19- ساخت همراه سرای بیماران بیمارستان محمد کرمانشاهی؛
۲0- اهـداء بسـته های غذایـی و پوشـاک و لـوازم خانگـی بـه 

سـیل زدگان؛
۲1- ساخت غسالخانه در روستای سفید کمر استان آذربایجان؛

۲۲- حمایـت و سرپرسـتی۲00 کودک تحت پوشـش کمیته امداد 
هرسین؛ شهرستان 

۲3- تهیـه چهار دسـتگاه کابین نمونه گیری از بیماران مشـکوک 
بـه کرونا بـرای چهار مرکز وابسـته به مرکز بهداشـت شهرسـتان 

کرمانشاه؛
۲4- کمـک به بیماران تحت پوشـش انجمن حمایـت از کودکان 

محک؛ سرطانی 
۲5- کمـک به زلزله زدگان اسـتان کرمانشـاه در زمینه اسـکان و 
ارسـال کانکس های مـورد نیاز از قبیل سـرویس های بهداشـتی 
و حمـام و همچنیـن ارسـال بیـش از 70 کامیـون بسـته های 

غذایـی - پوشـاک و لـوازم خانگی؛ 
۲6- احداث چهار مدرسه در جوانرود و سنقر کلیایی؛

جهانبخـش شـکری معتقـد اسـت هـر آنچـه خداوند به مـا اعطا 
کـرده، از آن مـا نیسـت و همـه مـا امانـت دار هسـتیم و بایـد از 
آنچـه کـه خداونـد بـه مـا بخشـیده، در راه گره گشـایی از هم نوع 

خـود بـه کار بندیم. 
کمـک و یاری رسـانی بـه همنوع امری مقـدس بوده و انجـام امور 
خیریـه موجـب ترویـج هنجارهـای فرهنگـی و بسترسـازی برای 

تحقـق ایـن امر پسـندیده خواهد شـد. 
بـه  و کمک رسـاندن  یـاری  در  عزیزمـان  امیدواریـم هموطنـان 
محرومیـن کوشـش کـرده و صنایـع و اصنـاف در حـد تـوان و 

بضاعـت خـود دسـتگیر نیازمنـدان باشـند. 

ــه ــاد خیریــ ــیس بنیــ تأسـ
مرحوم عزیز ُشـکری آذربایجانی

ادامه از صفحه 2: تحول استان کرمانشاه در گرو مدیریت شایسته
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Bisotoun Steel Co.

دالیل  به  اروپا  فوالد  صنعت   ،)۲017 ناوجوک،  )نیلز  مقاله  طبق 
مختلف ازجمله هزینه های باال، الزامات قانونی، الزامات مربوط به 

محصوالت نهایی و خدمات، با چالش های مهمی روبروست. 
انقاب صنعتی چهارم با ترکیب یکپارچگی عمودی و افقی به همراه 
دسترسی مشتری و مدل های تجاری در حال پیشرفت است و می توان 
گفت مهم ترین هدف انقاب صنعتی کنونی، بهینه سازی فرآیندها، 
بهره برداری کارآمد، کاهش هزینه و افزایش توان عملیاتی است. طی 
چند دهه اخیر، صنعت فوالد اروپا به منظور رویارویی با چالش های 
مهم، در برخی فعالیت های مربوط به سیاست گذاری در حوزه نوآوری؛ 
تحقیق و توسعه و اعطای امتیاز در بخش دیجیتال سازی مشارکت 

نموده است. 
نوآوری در دیجیتال  سازی  بر  همچنین، بودجه پروژه های متمرکز 
صنعت فوالد با سایر برنامه های اروپا، یعنی یوریکا و اسپایر تأمین 
می شوند. یوریکا یک شبکه پان اروپایی جهت تحقیق و توسعه 
)یوریکا  می کند  فعالیت  محور  بازار  به صورت  که  است  صنعت 
)Eureka(، ۲018(، و اسپایر)SPIRE(، مخفف صنعت فرآیند پایدار 
از طریق منابع و راندمان انرژی )کمیسیون اقتصاد، صنعت فرآیند 
پایدار، ۲018( است، درواقع مشارکت دولتی و خصوصی تحت برنامه 
افق Horizon2020( ۲0۲0( برای مهم ترین صنایع فرآیندی اروپا، 
از جمله صنعت فوالد است. بیشتر این پروژه ها بین سال های ۲014 
و ۲017 آغاز به کار کرده اند. با این وجود، دیجیتال سازی در صنعت 
فوالد قبل از فراخوانی این فعالیت ها با انقاب صنعتی چهارم شروع 
شده است )هکت، ۲017(. در این خصوص، برخی پروژه ها، با شروع 
از اوایل دهه 1990 و با تحت پوشش قرار دادن برخی جنبه های 

دیجیتال سازی صنعت فوالد شناسایی شده است.
هدف  با   )1993-1990(  Brick بریک  یوریکا،  پروژه های  میان  در 
پیش بینی خرابی ها جهت کاهش زمان های خرابی در مبدل های 
زمینه  نیز در  فعالیت دیگر  این، 3۲  بر  انجام شد. عاوه  فوالدی 
مثال،  برای  است.  شده  شناسایی  اروپا  فوالد  صنعت  رقومی سازی 
یا  دولتی  وزارتخانه های  توسط  که  مناسب  تحقیقاتی  پروژه های 
قرار  پوشش  تحت  را  می شوند  بودجه  تأمین  نوآوری  آژانسهای 
می دهند. پروژه OREXPRESS )1993-1990( دیگر پروژه یوریکا 
است که هدف آن تولید اطاعات لجستیکی و سیستم زمان بندی 
برای حمل و نقل مواد حجیم در آبراهه های داخلی اروپا بود. اهداف 
پروژه بعدی، با نام TAM )1997-1993(، تلفیق روش های پیشرفته 
برای تحلیل اندازه گیری و تشخیص تجهیزات و تأسیسات صنعتی 
)مدل سازی،  ابزارهای  ایجاد  نیز  و  نگهداری  و  تعمیر  اهداف  برای 

جمع آوری داده ها و پردازش( سودمند برای تفسیر اندازه گیری ها و ایجاد 
روش های بازرسی قابل اجراء برای تعمیر و نگهداری سیستم های 
-۲004( H2PREDICTOR صنعتی بودند. جدیدترین پروژه، با نام
۲000(، محصول استاندارد جدیدی برای استفاده در هر مخزن یا نوع 
RH کارخانه گاززدایی تحت خا در صنعت فوالد که در آن خروجی 

اصلی حاصل از پردازش، تصاویر ویدئویی رنگی است، تولید کرد و 
سپس اقدام به توسعه آن نمود. مدل رایانش شبکه های عصبی، قادر 
به تحلیل اطاعات و متغیرهای ورودی تصویر و همچنین فرآیند 
اصلی می باشد. این پروژه در سال ۲014 آغاز شد و در سال ۲017 به 
پایان رسید و هدف اصلی آن طراحی و توسعه فناوری پیشرفته جدید 
برای بهینه سازی و بهبود میزان بهره وری کارخانه های نورد و دستگاه 
نورد سبک، با بهبود راندمان فرآیند، کیفیت مواد تولید شده و کاهش 

هزینه های عملیاتی آنها بود.
آنها  وظیفه  مربوط می شود،   H2020 پروژه های  به  که  تا جایی 
راهکارهای  برای  بازار  موانع  حذف   ،)WaterWatt( واتروات  در 
مدیریت  مورد  در  اطاعات  و  تخصص  فقدان  ویژه  به  انرژی کارا، 
انرژی و صرفه جویی بالقوه در مدارهای آب صنعتی است )واتروات، 
پروژه  این  خروجی های  شماره 6958۲0(.  به  مالی،  کمک  قرارداد 
شامل محصوالت دیجیتالی با تمرکز بر مدیران و کارگران برای 
بهبود راندمان است. پروژه FACTS4WORKERS، محیط کاری 
زیرمجموعه های  دیگر  از  هوشمند،  کارخانه های  در  محور  کارگر 
تی  آی  فعال کننده های  ادغام  حال  در  که  است،   H2020 پروژه 
موجود در زیرساخت کارخانه هوشمند یکپارچه و انعطاف پذیر مبتنی 
بر بلوک های ساختاری فناوری کارگر محور و داده محور است  

 .)۲018/11/30-۲014/1۲/01 ،FACTS4WORKERS(
راه حل های مورد نظر در قبال مشکاتی که سایر پروژه های اسپایر، 
در به کارگیری راهکارهای دیجیتالی مقطعی در صنعت فوالد، با 

آنها مواجه می گردند: 
• پروژه DESIRE )۲015/01/01-۲017/1۲/31( مفاهیم جدیدی را در 
مورد مدل سازی، کنترل و پردازش کان داده ها در فرایندهای تولید 

برای بهبود کیفیت محصول و کاهش مصرف انرژی ارائه می کند.
افزایش  هدف  با   )۲0۲0/04/30  -۲016/11/01(  CoPro پروژه   •
پویا  بهینه  برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل  مانیتورینگ فرآیند و 

انجام شد.
از  استفاده  با   )۲0۲0/06/30  -۲016/10/01(  FUDIPO پروژه   •
بهینه سازی  سیستم  ماشین،  یادگیری  روش  در  تطبیقی  حاالت 

فرآیند آتی را ابداع می کند.

• پروژه MORSE )۲017/10/1-۲0۲1/9/30( ابزارهای بهینه سازی 
انرژی و مواد اولیه پیشگویانه مبتنی بر مدل را برای کل مسیر 

فرآیند در صنعت فوالد ایجاد می کند.
• پروژه RECOBA )۲015/1/1-۲017/1۲/31( با هدف به حداکثر 
برای مدیریت  راندمان در صنعت فرآیندی  بهینه سازی  رساندن و 

فرآیندهای دسته ای انجام شد.
• پروژه COCOP )۲016-۲0۲0( با استفاده از مفهوم بهینه سازی 
مبتنی بر مدل، پیشگویانه، هماهنگ سازی با تلفیق سیستم های 
کارخانه  سطح  در  را  کنترل  و  مانیتورینگ  کار  محلی،  کنترل 

امکان پذیر می کند.
 )۲016/8/31-۲013/9/1( AREUS ،)۲013-۲007( FP7 در این میان
تولید  سیستم های  در  یکپارچه  فناوری های  عاقه  مورد  موضوع 

رباتیک و محیط بهینه سازی فرایندهای تولید رباتیک است.
در رابطه با سایر فعالیت ها، پروژه  در مورد انقاب صنعتی چهارم 
در دیلینجر )Dillinger( تهیه شده است، که یک پروژه جهت 
است   BOF برای   )Real Time( واقعی  زمان  در  پیشگویی 
را  محصول  تولید  فرآیند  )یعنی،  است  شده  فرض  تطبیقی  که 
این رو  از  از فرآیند تولید یاد می گیرد و  پایه داده های حاصل  بر 
پروژه   .)۲014 )گروه،  می دهد(  انجام  دقت  به  را  تنظیم  عملیات 
دیگر، تحت هدایت SSAB، با هدف در اختیار گذاشتن اطاعات 
و دستورالعمل های مربوط به هر نوع آیتم فوالدی، بدون در نظر 
گرفتن مکان تولید آن انجام شد: هر حلقه در زنجیره می تواند از 
اطاعات استفاده کند و آنها را ذخیره سازد و پایه ای برای اقتصاد 

 .)۲017 ،SSAB( چرخشی و پلتفرمی ایجاد کند

در  فوالد  صنعت  در  کم  کربن  با  تولید  برای  فناوری هایی 
)2018 ،EUROFER( پروژه بودجه بندی شده اتحادیه اروپا

نیل به صنعتی رقابتی و تولید بر اساس کربن کم تر در حوزه فوالد 
اروپا هدف اصلی است  اتحادیه  مادر  تعریف طرح  اروپا، طبق  در 

)اتحادیه فوالد اروپا یعنی یوروفر، ۲018(.
تغییرات  تحت  منابع،  بر  مبتنی  بخش های  پایداری،  مسیر  در 
اساسی قرار می گیرند )ILO، ۲01۲(. در این زمینه، اقتصاد چرخشی، 
از سودآوری نگه می دارد،  محصوالت و مواد را در سطح باالتری 
بازسازی  استفاده مجدد،  به حداکثر می رساند و  را  عمر محصول 
و بازیافت را افزایش می دهد )بنیاد، ۲013(. با این حال، بیشترین 
تغییر می تواند تخصیص مجدد تولید باشد: استخراج منابع اولیه 
ثانویه  فلزات  مجدد  پردازش  و  بازیافت  وسیله  به  فلزات  تولید  و 

پیوند شفتی - مدیر روابط عمومی گروه صنعتی ُشکری

تحـول دیجیتـالی در 
صـنعت فـوالد اروپـا: 

بخش چهارم

انقالب صنعتی 4.0

فنـاوری هایی بـرای 
صنعت فـوالد با کـربن کم
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تولید  و  معدن   در  بیکاری  افزایش  باعث  و  خواهد  شد  جایگزین 
.)۲018 ،ILO( .می شود

با این که، در اولین تحلیل، رقابت بشدت مرتبط با دیجیتال سازی 
به نظر می رسد، اما با توجه ویژه به افزایش کارایی، هم در روند کار 
 )CO2 و هم کیفیت، مسائل زیست محیطی )برای مثال کاهش
می توانند از کاربرد KET بهره گیری کنند. مانیتورینگ فرآیند پیشرفته 
و افزایش کیفیت منجر به کارایی بیشتر می شود. با این حال، تولید 
فوالد با کربن کم نیز به توسعه فناوری های اختصاصی نیاز دارد. در 
 )۲014-۲0۲0( H2020 و RFCS رابطه با دیجیتال سازی، برنامه های
مهم ترین ابزارها برای پروژه های تحقیقاتی با بودجه تأمین شده توسط 

اتحادیه اروپا در زمینه فناوری های کاهش CO2 را معرفی می کند.
 )۲0۲0/03/31 -۲018/04/01( LOWCARBONFUTURE پروژه
خاصه ای از پروژه های تحقیقاتی و دانش مربوط به کاهش CO2 در 
ساخت آهن و فوالد سازی را بیان می کند و آن را ارزیابی کرده و ارتقاء 
می دهد. لیست فناوری های قابل اجراء برای کاهش CO2، توسعه 
یافته در پروژه های تأمین بودجه شده  توسط اتحادیه اروپا، در سه 
مسیر: اجتناب مستقیم از کربن )CDA(، ادغام فرآیند )PI(، و جذب، 

ذخیره سازی و استفاده از کربن )CCU( گروه بندی شده است.
با  آهن  معدن  سنگ  کاهش  شامل  عمدتا   CDA فناوری های 
از  حاصل  سنتز  گاز  و   )H2O الکترولیز  با  شده  )تولید  هیدروژن 
 ULCOWIN طریق  از  الکترولیز  با  آهن  کاهش  و  زیست توده 
 ULCOLYSIS ذرات سنگ معدن آهن معلق در محلول قلیایی( و(
)سنگ معدن آهن محلول در سرباره مذاب( است. دو فناوری آخر 
در پروژه ULCOS )۲010-۲004( )۲004/9/1 - ۲010/8/31(، برنامه 
یافتن  هدف  با  آرسلورمیتال،  هماهنگی شرکت  با   ،RTD اصلی 
راهکارهای نوآورانه و جهشی برای کاهش انتشار گازهای CO2 در 
صنعت فوالد توسعه یافتند. در این زمینه یکی از پروژه های اصلی، 
 ، پروژه HYBRIT )۲016-۲0۲4( است که ابتکار سه شرکت SSABو
LKAB و واتن فال است که با سرمایه گذاری مشترک آژانس انرژی 

سوئد و با هدف توسعه اولین فناوری فوالدسازی مبتنی بر سنگ 
معدن عاری از فسیلی جهان با استفاده از هیدروژن برای جایگزینی 
کربن به عنوان کاهنده انجام شد. این پروژه یک پروژه چندمرحله ای 
است که در سال ۲016 با مطالعات طرح توجیهی مقدماتي با هدف 
کسب دانش و ایجاد زمینه ای برای مطالعات و آزمایشات بیشتر در 
مقیاس آزمایشی آغاز به کار کرد. همچنین پیش نیازهای ایجاد 
نیروگاه آزمایشی از جمله طرح پایه، موقعیت مکانی و فناوری های 

اصلی به کار رفته در مرحله بعدی را تعریف کرد.
سبز  صنعتی  هیدروژن  تولید  برای   CDA فناوریهای  همچنین 
و  تولید  باال،  دمای  با  برگشت پذیر  الکترولیز  طراحی  طریق  از 
برگشت پذیر  ژنراتور  بعنوان  باال  دمای  الکترولیزگر  از  بهره برداری 
صنعتی  محیط  در  جامد  اکسید  پیل سوختی  فناوری  بر  مبتنی 
GrInHy )۲016/3/1- ۲019/۲/۲8( هستند. برای این که هیدروژن، 

نیازهای آتی زنجیره های ارزش تولید با کربن کم را برآورده سازد، 
نمایش با مقیاس کامل واحد الکترولیزگر برای تولید H2 و خدمات 
پروژه  در  بعدی  نسل  الکترولیز  فناوری  با  شبکه  متعادل سازی 

H2Future )۲017/01/01-۲0۲1/06/30( انجام شده است.

کاهش  با  آهن  تولید  به  مربوط   CDA فناوری های  سایر 
الکتروشیمیایی اکسید آن برای کاهش دی اکسید کربن باال، پروژه 
IERO )۲010/07/1-۲014/06/30( و بدست آوردن تحول گام به 

بر  مبتنی  فوالدسازی  داخل  در  کربن  بر  مبتنی  فوالد سازی  گام 
 )۲0۲۲/09/30-۲017/10/1(  SALCOS پروژه  مانند  هیدروژن، 
هستند که در آن انتقال از مسیر کوره بلند )BF( به مسیر کاهش 

مستقیم پیاده سازی شد.
انرژی های  درباره  پروژه هایی  همچنین   ،CDA فناوری های  در 
 )۲0۲۲/09/1-۲017/10/1(  SIDERWIN پروژه  مانند  تجدیدپذیر 
وجود دارد که بر فرآیند الکترولیز با استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
برای تبدیل اکسیدهای آهن به صفحه فوالدی با ارائه تولید فوالد 

عاری از CO2 متمرکز است. 
ادغام فرآیند )PI( شامل فناوری هایی با مصرف کمتر کربن است. 
چندین پروژه اتحادیه اروپا در این زمینه برای توسعه فناوری های 

خاص برای موارد ذیل تامین بودجه شده است:
• کاهش استفاده از زغال سنگ در عملیات های BF، یعنی، بهینه سازی 
)۲009/۲/۲8 - ۲006/3/1( IDEOGAS نرخ جریان در دیواره، پروژه

• لجن های آلی در فوالدسازی، مانند پروژه OSMet S2 )۲017( که 
هدف آن استفاده از لجن حاصل از خمیر کاغذ و کاغذ است که حاوی 
اجزای ارزشمند )زغال سنگ و آهک( در کاربردهای مختلف متالورژی 
برای کاهش تأثیرات اقلیمی و همزمان، سبب کاهش پایدار مواد زاید 

برای صنعت خمیر کاغذ و کاغذ در محل دفع زباله می شود.
• کاهش ذوب فلز، یعنی کاهش سنگ معدن در فاز مایع، مانند 
 HISARNA کمپین آزمایشی پیشرفته کاهش ذوب فلز در پروژه

.)۲014/1۲/31 -۲011/07/1( B، C & D

• استفاده از زیست توده در کارگاه سینتر، یعنی منابع جایگزین 
کربن )شامل زیست توده( برای سینترینگ سنگ معدن آهن در 
پروژه ACASOS )۲007/07/1-۲017/1۲/31( تحلیل، پیش تصفیه 

و ارزیابی شده است.
 CO2RED پروژه :)BF استفاده بهتر از گازهای کارخانه فوالد )در •
بازگرمایشی  کوره های  روی  بر  که   )۲0۲0/0۲/۲9-۲018/03/1(
متمرکز است، یا پروژه REGTGF )۲003/09/1-۲006/1۲/31( که 
بر بهبود بازگرمایش با گاز باال و کوره های کاهش مستقیم برای 
دمای باال با استفاده از مشعل های احیا کننده جدید متمرکز است. 
 )۲0۲0/0۲/۲9-۲017/03/01(  RenewableSteelGases پروژه 
با هدف ایجاد زنجیره های کامل فرآیند برای استفاده انرژی کارا از 

گازهای فوالدی با تلفیق انرژی های تجدید پذیر انجام شد.
• سوخت های جایگزین برای کوره قوس الکتریکی )EAF( )شامل 
 ،)۲008/06/30-۲005/07/1( SHOCOM مانند پروژه ،)زیست توده
گاز  تولید  همچنین   )۲0۲0/04/30  -۲017/05/1(  Torero پروژه 
پروژه  مانند  بازگرمایشی  کوره های  در  زیست توده  از  حاصل  سنتز 
 GREENEAF2 ۲009/7/1-۲01۲/06/30( و پروژه( GREENEAF

از )۲014/07/01-۲016/06/30( استفاده شد.
• بازیابی انرژی از گازهای خروجی.

• استفاده از گرمای اتافی با دمای پایین در فرآیندهای تولید.
 CO2 مانیتورینگ  انرژی،  ثبت  لحاظ  به  فرآیند  بهینه سازی   •
بهینه سازی  این  با  پروژه  چندین  اتافی.  گرمای  با  برق  تولید  و 
 ،)۲013/1۲/31 - ۲009/07/1( ENCOP سروکار دارند، مانند پروژه
پروژه  است،  فوالد  کارخانه های  کامل  بهینه سازی  درباره  که 
کاهنده  گاز  تزریق  بر   ،)۲009/۲/۲8  -  ۲006/3/1(  IDEOGAS

 LoCO2Fe پروژه  است،  متمرکز  باال  گاز  با  بازیافت  و   BF در 
)۲015/05/1-۲018/10/31(، در حال توسعه مسیر فرآیند یکپارچه 

ساخت آهن و فوالدسازی با دی اکسید کربن پایین می باشد و پروژه 
STEPWISE )۲015/05/1- ۲019/04/30(، که درباره فناوری نوین 

برای گرفتن CO2 از گاز کوره بلند پخش شده از صنعت آهن و 
فوالد، بر پایه فرآیند به اصطاح تغییر گاز اتافی با افزایش میزان 

جذب )SEWGS( می باشد.
پروژه  کربن،  از  استفاده  کاهش  فناوری های  در  این،  بر  عاوه 
Destiny )۲018/10/1- ۲0۲۲/03/31( با هدف توسعه و نمایش 

مفهوم جدیدی از پخت مواد تغذیه شونده دانه ای برای تبدیل مواد 
مکمل  و  گزینه  عنوان  به  مایکروویو  کامل  گرمای  از  استفاده  با 
برای تولید معمول موجود انجام شد. فناوری های CCU مربوط به 
روش های مختلف برای جذب کربن بر پایه فرآیندهای شیمیایی/

بیولوژیکی تبدیل CO2 و جذب CO2 با مواد خام معدنی است.
سوخت های  به  صنعتی   CO2 تبدیل   ،CCU فناوری های  در 
BIOCON- پروژه  مانند  پروژه،  توجه چندین  کانون  در  زیستی 

از  ناشی   CO2 تغییر  با  که   )۲0۲1/1۲/31-۲018/01/1(  CO2

صنایع آهن، فوالد، سیمان و برق به مواد شیمیایی و پاستیک 
بی هوازی،  میکروارگانیسم های  از  استفاده  با  افزوده  ارزش  دارای 
کربن  از  استفاده  دارد.  قرار  آنزیم ها  و  هوازی  میکروارگانیسم های 
حاصل از گازهای متالورژی به عنوان ماده اولیه برای محصوالت 
شیمیایی و نیز استفاده از انرژی مازاد حاصل از منابع تجدید پذیر، 
 )۲018/08/31 -۲016/09/1( CarbonNext در کانون توجه پروژه
منابع  و   CO/CO2 از  بالقوه  استفاده  ارزیابی  به  که  داشتند  قرار 
برای  شونده  تغذیه  ماده  عنوان  به  غیرمعمول  فسیلی  طبیعی 

صنعت فرآیند در اروپا می پردازد.
با استفاده از اصطاح کربناته شدن، محصوالتی که برای مثال می توان 
در بخش ساخت به کار برد، از گازهای زاید صنعتی و مواد تغذیه 
 I3UPGRADE تشکیل می شوند. پروژه CO2 شونده معدنی حاوی
)۲018/06/01-۲0۲1/1۲/31( با هدف ارتقاء هوشمند و یکپارچه منابع 
با  شده  تشدید  سنتز  فرآیندهای  طریق  از  فوالد  صنایع  در  کربن 

هیدروژن و فناوری های پیشرفته کنترل فرآیند انجام می شود.
سایر پروژه هایی که با جذب کارآمدتر CO2 کار می کنند عبارت از: 
پروژه FresMe )۲016/11/1- ۲0۲0/10/31( با نمایش نحوه جذب 
CO2 از فرآیند فوالد می تواند سوخت متانول تولید کند که بعنوان 

سوخت در بخش حمل و نقل کشتی استفاده خواهد شد، پروژه 
 CO2 ۲014/01/1- ۲017/1۲/31( با هدف جذب کمثر( M4CO2

حاصل از منابع مختلف، از جمله نیروگاه های بیوگاز، نیروگاه های 
برق و صنایع آهن و فوالد و سیمان و سنتز گاز به متان یا سایر 
بلوک های ساختار شیمیایی مانند اسید فرمیک، متانول، اکسیژنات 

بیشتر و هیدروکربن ها ) تبدیل( انجام شد.
نشان داده شد که تبدیل گازهای زاید صنعتی )مخلوط جریان های 
برای  پلی اورتان  پاستیک  برای  واسطه هایی  به   )CO/CO2

فوم های سفت/عایق بندی و پوشش دهی ساختمان ها، مانند پروژه 
Carbon4PUR )۲017/10/1-۲0۲0/09/30( امکان پذیر است.

همچنین بازیافت کربن در داخل بیواتانول پایدار و پیشرفته مانند 
 )۲018/10/31-۲015/05/1  ,STEELANOL( استیانول  پروژه 
کربن  از  غنی  صنعتی  زاید  گازهای  واقع،  در  است.  امکان پذیر 
به  و  کرد  گاز، جذب  تخمیر  جدید  فناوری  وسیله  به  می توان  را 
بیواتانول پیشرفته برای استفاده در بخش حمل و نقل تبدیل کرد.
ادامه این مطلب را می توانید در شماره بعدی بخوانید. 
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علـی نجفـی متولـد 1361، سـاکن کرمانشـاه، 
متأهـل و دارای دو فرزنـد بـه نام هـای عرشـیا 
)1۲ سـاله( و پریـا )8 سـاله( می باشـم. آغـاز 
همـکاری بنده بـا این مجموعه از سـال 1385 
بـوده اسـت و از سـال 1394 تـا بـه امـروز در 
بـه  مشـغول  جهـان  فـوالد  سـیما  کارخانـه 
ابتـدا  از  اصلـی ام  فعالیـت  هسـتم.  فعالیـت 
همـان تنظیـم دمـای کـوره بـوده و در واقـع 
مسـئولیت واحـد کـوره و قسـمت تخلیـه و 

دارم.  برعهـده  را  برشـکاری 
خاطـرات شـخصی و کاری شـیرینی را در ایـن 
مـدت تجربه کـرده ام. یکی از خاطرات شـیرین 
شـخصی مـن بـه سـال 1386 بـر می گـردد. 

زمانی کـه دو مـاه بعـد از آغـاز بـه کار در ایـن 
فرزنـدم،  دو  اکنـون  و  کـردم  ازدواج  مجموعـه 
زندگـی ام  سـرمایه های  و  نعمـت   بزرگتریـن 
شـیرین  خاطـرات  کاری،  محیـط  در  هسـتند. 
زیـادی وجـود دارد. ایـن خاطـرات شـیرین بـه 
مهیـا  اولیـه  مـواد  کـه  می گـردد  بـر  زمانـی 
باشـد و تولیـد رونـق داشـته باشـد و بتوانیـم 
محصـول جدیـدی را تولیـد کنیـم. بـه طـوری 
کـه با پرشـدن سـبد محصـوالت، بنـده و تمام 
همکارانـم از ایـن اتفـاق خرسـند خواهیم شـد. 
بـه عنـوان مثـال زمانـی که در شـرکت سـیما 
فـوالد میلگرد سـایز 10 را تولید کردیـم آنقدر از 
ایـن اتفاق خوشـحال بودیم که این خوشـحالی 

بـه خانواده هایمـان نیـز انتقـال پیـدا کـرد.
بنـده به ایـن امر اعتقاد دارم زمانـی که به کاری 
عاقـه داشـته باشـی در آن کار موفـق خواهی 
بـود. بعد از 15 سـال فعالیـت در این مجموعه، 
آنچـه کـه در کنـار عاقـه و سـختی های کار 
انـرژی و تـوان به مـن می دهد، رفتار مناسـب و 
پسـندیده آقایان شـکری و مسـئولین مجموعه 
اسـت. بـه طـوری کـه باعـث شـده کـه عاقه 
بنـده بـه کار چندین برابر شـود و هـر روز صبح 

بـا انـرژی کارم را آغـاز نمایم. 
در پایـان صحبتـی که با عزیزان همـکاران دارم 
این اسـت که بـا همکاری، دلسـوزی و اتحاد در 
برداریـم و امیـد دارم این امر اتفـاق خواهد افتاد.جهـت تـاش بـرای محصـول با کیفیـت گام 

آیـدا یـاری متولـد 1374، دارای مدرک مهندسـی 
عمـران هسـتم. از سـال 1397 در واحـد اداری 
قسـمت دبیرخانـه شـرکت ذوب آهن بیسـتون، 
بـه عنـوان کوچکتریـن عضـو خانـواده بـزرگ 
صنعتی شـکری مشـغول به فعالیت می باشـم. 
کارم را دوسـت دارم و بـا انگیـزه و حـال خوب به 
انجـام وظایفـم می پـردازم. زیـرا معتقـدم از آنجا 
کـه آقایـان شـکری بسـتر را بـرای جوانـان این 
دیـار فراهـم سـاخته  اند، نبایـد سـاده از کنـار آن 
گـذر کـرد و در جهت تـاش مضاعف به سـوی 
پیشـرفت خـود و گـروه صنعتـی شـکری گام 

برداشـت. متقابًا پیشـرفت مجموعه، پیشـرفت 
پرسـنلی کـه در ایـن مجموعـه مشـغول بـه 

فعالیـت هسـتند را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
در مدتـی کـه افتخـار خدمتگـزاری در شـرکت 
ذوب آهـن بیسـتون را داشـته ام، بـا خاطرات تلخ 
و شـیرینی مواجهـه شـده ام. یکـی از خاطـرات 
تلـخ کاری بـه مسـئله قطعـی و محدودیت برق 
برمی گـردد کـه اخیـراً کارخانجـات را با مشـکل 
روبـرو کـرده اسـت. بایـد ایـن را بگویـم بسـیار 
سـخت گذشـت و تاش هـای انجام شـده برای 

حـل ایـن مشـکل بسـیار قابـل تقدیر اسـت.

آقـای مهنـدس جهانبخـش  بـرای  پایـان  در 
شـکری کـه بـا تشـکیل ایـن خانـواده بـزرگ 
صنعتـی و تولیـدی توانسـته اسـت بیـش از 
هزارنفـر را مشـغول بـه کار نماید، سپاسـگزارم 
و آرزودارم هرچـه زودتـر این ویـروس منحوس 
قبـل  دوران  بـه  زندگـی  روال  و  رود  بیـن  از 
بازگـردد و نیـز بـرای تمامـی همـکاران عزیـز 
و پرتاشـم سـامتی و موفقیـت و همچنیـن 
آرزوی  نیـز  خانواده هایمـان  و  بـرای همسـرم 
خوشـبختی و تندرسـتی را از خداونـد مهربـان 

آرزومنـدم. 

نریمـان رضایـی متولـد 1359، متأهـل و دارای 
دو فرزنـد پسـر بـه نام هـای آرمیـن 14 سـاله و 
آرتیـن 10 سـاله می باشـم. از ابتدای سـال 1396 
در شـرکت سـیما فوالد جهان به عنوان پرسـنل 
واحـد نـورد مشـغول بـه کار بـوده، پـس از یـک 
سـال به واحد DRI شـرکت ذوب آهن بیسـتون 
انتقـال داده شـدم و اکنـون بـه مدت سـه سـال 
هسـت کـه در ایـن واحـد مشـغول بـه فعالیت 
می باشـم. واحـد DRI بـه نوعـی قرار اسـت که 
بـه زودی با سـوخت زغال سـنگ و سـنگ آهن 
طـی مراحلـی آهـن اسـفنجی تولیـد نماید که 
انشـاهلل بـه زودی بـه بهره بـرداری خواهد رسـید. 
حـوزه عاقه منـدی ام مونتـاژ کاری اسـت و این 
عاقه منـدی خـود باعـث می شـود که سـاعات 
کاری شـیرین در کنـار سـختی های کار، برایـم 

رقم بخورد. خاطرات شـیرینی کـه پس از تاش 
و سخت کوشـی و در نهایـت رضایـت و قدردانی 
از مهندسـین و متخصصین حاصل می شود. در 
واقـع لـذت کار در زمانـی اسـت که کار سـختی 
را در پیش رو داشـته باشـی و هر کاری سـختی 
خـاص خـودش را دارد. هنگامـی کـه کار بـه 
درسـتی انجـام می شـود و مـورد تحسـین قـرار 
می گیـرد، خسـتگی کار از تـن خـارج می گـردد 
و خاطـره شـیریِن کاری در ذهن ثبـت می گردد. 
از خاطـرات خـوب زندگی شـخصی ام این اسـت 
که توانسـتم در طول اشـتغالم ماشین شخصی 

خریـداری نمایم. 
از آنجـا کـه همـه همـکاران در واحـد کاری من  
افـرادی بـا سـابقه هسـتند، جـو رفاقتـی خوبی 
حاکم اسـت و مبنـا را بر همدلی، نظـم، انضباط 

و تاش بیشـتر قـرار داده  انـد. بارهـا برایم پیش 
آمـده اسـت کـه فکـری در مـورد روش کار در 
ذهنـم خطـور می کنـد که چنـد روز بعد توسـط 

مدیـر مربوطـه اعمال می گـردد.  
دعـای من سـامتی و صحت همـکاران عزیزم، 
در کنـار خانواده هایشـان در زیر سـایه مجموعه 
گـروه صنعتـی شـکری اسـت و امیـد دارم کـه 
روزی تحریم هـا برداشـته خواهـد شـد و فشـار و 
سـختی های زندگـی کـم و کمتـر خواهـد شـد. 
امیـد دارم کـه در آینـده نزدیـک پـروژه بـه تولید 
برسـد و سـرانجام تـاش و همـت عزیـزان را 

بتوانیـم ببینم. 
بـا رضایت از جایـگاه فعلی شـغلی ام، انتظار دارم 
بـا توجه مسـئولین، مدیـران و تـاش مضاعفم، 
جایـگاه شـغلی باالتـری را کسـب نمایـم و در 

تـوان خـود می بینـم کـه به عنـوان سرپرسـت 
واحـد مونتـاژ در آینـده در این مجموعه مشـغول 

بـه فعالیت باشـم. 

قارلقـی ۲8 سـاله، مجـرد  آبـاد  علـی حسـن 
و سـاکن روسـتای چهـر از توابـع شهرسـتان 
هرسـین هسـتم. نزدیک به دو سـال اسـت در 
مجتمـع جهـان فـوالد غـرب در واحد حراسـت 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتم. از شـغل و کاری 
کـه به مـن سـپرده شـده خیلی راضی هسـتم 
و بـه آن عاقـه شـدیدی دارم. اعتقـاده بنـده 
ایـن اسـت، هرکـس بـه شـغل خـودش تمایل 
و عاقـه داشـته باشـد در آن کار موفـق خواهد 
شـد. بـه نظـر مـن کاری را درسـت و بـه موقع 
انجـام دهـی، بـه طوری کـه خداونـد و وجدانت 
از آن راضـی باشـند، سـختی کار از بین می رود 
و خسـتگی از تن انسـان بیرون می رود. خاطره 

شـیریِن کاری بنـده، دیدن همیشـه محصوالت 
خـوب این مجتمع اسـت که از شـرکت خارج و 
صـادر می شـود و مـا همیشـه خداوند را شـاکر 
هسـتیم کـه چرخـه تولیـد ایـن مجتمـع بـه 
خوبـی می چرخـد و می بینیم جوانـان زیادی از 
ایـن دیار مشـغول به کار هسـتند و بـرای ما هر 
روز و هر شـب خاطره شـیرین تداعی می شـود. 
الگـوی زندگـی مـن، پـدرم بوده اسـت. ایشـان 
یـادگاران هشـت سـال دفـاع مقـدس بودند که 
در زمـان جنـگ تحمیلـی شـیمیایی شـدند و 
در سـال 97 بـه دیـار حـق پیوسـتند. همیشـه 
بـه مـن می گفتنـد: فرزنـدم اگـر در هـر جایی 
مشـغول به کار شـدی، دلسـوزانه کار کـن و از 

جـان و دل بـرای آن کاری کـه بـه تـو سـپرده 
شـده مایـه بگـذار. همیشـه ایـن توصیـه پدرم 
را آویـزه گـوش و سـرلوحه زندگـی مـن بـوده 
بـه  روزی  اسـت کـه  ایـن  آرزوی مـن  اسـت. 
همیـن نزدیکی هـا انشـاهلل شـاهد باشـیم کـه 
بـه جـای 1500 نفـری کـه اکنـون بـه صـورت 
مسـتقیم در کارخانجات گروه شـکری مشـغول 
بـه کار هسـتند، روزی را ببینیـم بیـش از پانزده 
هـزار نفـر از جوانان جویای کار منطقه مشـغول 
باشـند. ایـن آرزو با تـاش مضاعف همـکاران، 
ایـن مجتمـع  در  و خواهـران عزیـزم  بـرادران 
شـدنی اسـت. در آخر بـرای مدیریت و پرسـنل 
سـامتی و عاقبـت به خیـری خواسـتارم.پرتـاش گروه صنعتی شـکری از خـدای بزرگ 

علـی نجفـی؛ کارگـر واحـد کوره
ــان ــوالد جه ــیما ف ــرکت س ش

ــاری؛ کارمنــد واحــد اداری ــدا ی آی
شــرکت ذوب آهــن بیســتون

گپــی بــا کارگــران و کارمندان گــروه صنعتی شــکری

 DRI نریمـان رضایی؛ کارگـر واحد
شــرکت ذوب آهــن بیســتون

علی حسن آباد قارلقی؛ کارمند واحد
حراست شـرکت جهان فوالد غرب



این شرکت دانش بنیان در حال حاضر به یکى از قطب هاي بومى سازي 
تولید ماشین آالت صنعتى با کیفیت و قابل رقابت با شرکت هاي خارجى 

و برندهاي مطرح دنیا تبدیل گردیده است.

www.jahansanat- co.com
info@jahansanat- co.com

تولیدکننده قطعات و 
ماشین آالت صنعتى 
(نورد - ذوب)
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خیابان پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25
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کارخـانه
کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین
تلفکس: 45852544 083     

دفتر فنى: 45852542 083
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درایـن مقالـه بـه اختصار، بـه عیوبی که در حیـن و بعد ریخته گری شـمش در ماشـین ریخته گری 
پیوسـته )CCM( وContinuous Casting Machine به وجـود می آید پرداخته می شـود.

• کلیات
عیب هـای شـمش های ریختـه شـده بـه روش پیوسـته، در حیـن انجمـاد پدیـد می آینـد. ایـن 
عیب هـا، هـم در سـطح و هـم در منطقه هـای مرکزی فـرآورده ریخته گری دیده می شـوند و ممکن 
اسـت بـر بـازده تولیـد اثـر منفـی داشـته باشـند. در مـوارد جدی، بـروز ایـن عیب ها حتـی ممکن 
اسـت بـه  وقفـه در کار ماشـین، و در نتیجـه کاهـش شـدید تولیـد بی انجامـد. بنابراین مهندسـان 
متالـورژی و طراحـان واحـد ریخته گـری بایـد از دلیل هـای پیدایش هر عیـب و اقدام های مناسـب 

بـرای جلوگیـری از بـروز عیـب بـا پیش بینی وقـوع آن آگاه باشـند.

• نام گذاری عیب های شمش
عیب های شمش ها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

1- عیب های درونی )Internal defects(؛ 
۲- عیب های سطحی  )Surface defects(؛ 

.)Profile defects( )3- عیب های شکلی )هندسی

1- عیب های درونی:
شـامل عیوبـی می گـردد کـه در بـرش عرضـی محصـول قابل رؤیـت هسـتند و از سـطح معمواًل 
دیـده نمی شـوند و در نهایـت در تولیـد محصـوالت نهایـی همچـون تیرآهـن و میلگـرد تأثیرگذار 
می باشـد. ترک هـای داخلـی عمومـًا طویل تـر از ترک هـای سـطحی هسـتند و منجـر بـه عیـوب 

تـورق در محصـوالت نـوردی از جملـه تیرآهـن و میلگـرد می گـردد. )جدول 1(
1-1- انواع عیوب داخلی:

- ترک هـای جدانشـینی در مرکـز و تخلخـل مرکـزی )ترک هـای جدا نشـینی، ترک هـای نیمه 
طویـل(، ترک هـای سـه نقطـه ای )ترک هـای جانبی(؛

- ترک هـای قطـری )ترک هـای کنجـی(، آخال هـای روانسـاز ریخته گـری، آخال هـای کـروی، 
آخال هـای خوشـه ماننـد: آخال هـای زیرسـطحی، مک هـای گازی. 

2- عیب های سطحی:
شامل عیوبی که به سطح راه دارند: )جدول ۲(

1-۲- انواع عیوب سطحی:
- ترک هـای سـطحی طولـی و عرضـی، ترک هـای سـتاره ای، مک هـای سـوزنی، کربن دهـی، 

عمیق.  نوسـان  نشـانه های 

3-عیب های هندسی:
عیب هـای شـکلی باعـث تغییـر شـکل در مقطـع عرضـی از شـکل هندسـی واقعـی محصـول 
می شـوند. عیب هایـی زیـادی باعـث به وجـود آمدن عیوب هندسـی می شـوند، اما عیوب هندسـی 

عمومـًا بـا نارسـایی و یـا غیـر یکنواختی سیسـتم خنک کننـده ارتبـاط دارند. 
لـذا در اغلـب اوقـات عیوب هندسـی بـا ترک ها ظاهـر می گردند. سـرعت بیش از حـد ریخته گری 
و دمـای بیـش از انـدازه در ریخته گـری بـه همـراه عوامـل ذکـر شـده، شـرایط را بـرای ایجـاد این 
عیـوب فراهـم می سـازند و در آخر بر شـکل ظاهری محصوالت نـوردی از جمله تیرآهـن و میلگرد 

نیـز تأثیرگذار می باشـند. 

فنــاوری

 بررسـی اجمالی
 عیـوب شمش تولیـدی

 در ماشین ریختـه گری پیوسـته

جدول 1- انواع عیب های درونی

راه برطرف کردن عیبعامل های مؤثردالیل ایجاد عیبعیب

تغییرشکل پوسته شمشترک های عرضی دیواره

- وجود گوگرد به مقدار 0/0۲ درصد 
- شبه حالت ترک  های غلتک کشنده

و  در حین خمکاری  تغییرشکل  بودن  از حد  بیش   -
صافکاری

- اصاح پشتیبان یا هدایت کننده شمش 
- تعویض غلتک های خم کاری 

- سرعت بررسی نشده ریخته گری در هر دو پوسته  بهم فشرده شده شدن پوسته شمشترک های عرضی غلتک کشنده
- کاهش فشار تماس غلتک ها باالیی و پائینی

- سرعت ریخته گری و طول ماشینبرآمدگی تختال ها در ناحیه نوک حوضچه مذابترک های طولی خط مرکزی
- انقباض در امتداد ضخامت شمش

- شیب دار کردن غلتک ها، درناحیه نوک حوضچه مذاب 
- مانند حالت ترک های دیواره 

- مانند حالت ترک های دیواره- ترکیب شیمیایی فوالدبرآمدگی وجه پهن شمشترک های طولی سه نقطه ای

ترک های طولی کنج ها یا لبه ها
)ترک های قطری(

برآمدگی وجه باریک در شمش ها
لوزی گونی در شمش ها
سرمایش نایکنواخت

- شیب وجه باریک
- همراستایی جریان ریزش مذاب و دمای ریخته گری

- بررسی شیب
- تنظیم نگهدارنده وجه باریک 

- وارسی سیستم خنک کننده پاششی 
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1-3- انواع عیوب هندسی
تورفتگی هـای طولـی و عرضـی، برآمدگی های شـمش، تغیـرات پهنا، تغییـرات ضخامت، خمیدگی 

و شمشـیری شـدن، مسـتقیم نبودن، لوزی گونی، بیضی گونی.

4- دالیل ترک خوردگی
در ریخته گـری پیوسـته، ترک هـا هـم در سـطح و هـم در جبهـه انجمـاد دیـده می شـوند. آنهـا 
براثـر تنش هـا و کرنش هـای ناشـی از بارگـذاری گرمایـی و یـا مکانیکـی پدید می آیند. تنشـی که 
مـاده در معـرض آن قـرار می گیـرد، در هنـگام گذر آن از گسـتره دمایی نامسـاعد اهمیـت ویژه ای 
می یابـد. گسـتره دمایـی در مـورد ترک خوردگـی سـطحی 800 تـا 900 درجه سلسـیوس اسـت. در 
حالی کـه ترک هـای داخلـی در دماهایـی نزدیـک بـه دمـای منحنـی انجمـاد فـوالد رخ می دهنـد. 
در هنـگام برخـورد بـا پدیده هایـی کـه پیونـد بیـن دانـه ای را ضعیـف می کنـد، نیـز باید بـه دقت 
مراقـب بـود. فلـزات زودگـداز از قبیـل مـس، برنج و قلـع که از سـطح می گذرنـد و به مـرز دانه ها 

می رسـند، چینـن اثـری دارند. 
بـر اثـر وجـود الیـه Fes یـا آخال هـای وFe, Mn(s(و کـه در مـرز دانه هـا، رسـوب کـرده باشـند نیز 
ترک خوردگـی درونـی شـتاب می گیـرد. شـمش در طـول حـرکات خود از قالـب تا مشـعل برش در 
معـرض بارهایـی قـرار می گیـرد کـه اگـر تنش هـا و کرنش های ناشـی از آنها بـرای مقطـع و فوالد 

مـورد نظرخیلـی زیـاد شـود، بـه معیوب شـدن فـرآورده منجر می شـود.
پدیده های بارگذاری که در این مسیر رخ می دهند عبارت اند از:

- برآمدگی پوسته شمش براثر فشار فراستاتیکی؛
- واپیچش پوسته شمش مثًا لوزی گون یا بیضی گون شدن آن؛

- تنش های کششی ناشی از نیروهای بیرون کشی و یا اصطحکات قالب؛
- خم کاری پوسته شمش از حالت عمودی به قوس دار؛

- صافکاری پوسته شمش یا شمش منجمد شده به حالت افقی؛
- خم کاری پوسته شمش بر اثر ناهمراستایی غلتک های راهنما؛

- خم کاری پوسته شمش به وسیله غلتک های تغییر شکل یافته؛

* ممکـن اسـت تنش هـای ایجاد شـده بر اثـر پدیده هـای مکانیکی به وسـیله تنش هـای حرارتی 
)گرمایی( اضافی تشـدید شـوند.

5- روباره ها
روباره هـا شـبیه بـه تکه هـای یـخ بر سـطح فلـز مـذاب زیر الیـه روانسـاز ریخته گـری شـناورند و 
هنگامی کـه بـه پوسـته منجمـد شـده می رسـند بـه آن می چسـبند و همـراه آن بیـرون کشـیده 
می شـوند. تشـخیص وجـود آنهـا در سـطح رشـته دشـوار اسـت و معمـواًل از روی بی نظمی هـای 
ایجـاد شـده در نشـانه های نوسـان آخال هـای سـرباره ای درشـت و نیـز حفره هـای باز می تـوان به 
وجـود آنهـا پـی بـرد. دلیـل تشـکیل روبـاره کم بـودن تاطـم در سـطح مـذاب در قالـب و پایین 
بـودن دمـای ریخته گری اسـت. زاویـه مدخل هـای جانبی نازل هـای مسـتغرق، تأثیر بسـیار زیادی 

بر تشـکیل روبـاره دارد.

مهندس سید ابراهیم علم بادی 
مدیرکارخانه شرکت ذوب آهن بیستون

جدول 2- انواع عیب های سطحی

راه برطرف کردن عیبعامل های مؤثردالیل ایجاد عیبعیب

عدم یکنواختی سرمایش و پشتیبانی در قالب؛ترک های طولی بین لبه های هر وجه
فزونی گرفتن تنش از استحکام پوسته شمش 

- ترکیب شیمیایی فوالد
- دمای ریخته گری

- سیستم مذاب رسانی
- پهنای شمش

- روانساز ریخته گری
- وضعیت قالب و همراستای

- جذب AL2O3 در روانساز ریخته گری
- نوسان

- اصاح سطح قالب 
- وارسی دوباره قالب

- تعویض روانساز ریخته گری 
- وارسی سیستم حفاظت از مذاب 

عدم یکنواختی سرمایش و پشتیبانی در قالب؛ترک های طولی در کنج ها
فزونی گرفتن تنش از استحکام پوسته شمش 

- ترکیب شیمیایی فوالد
- دمای ریخته گری

- شعاع لبه
- شیب قالب

- نوسان

- تعویض قالب های لوله ای 
- وارسی شیب سطح باریک 
- افزایش همراستایی قالب 

ترک های عرضی در کنج ها
سرمایش بیش از حد شدید و سرمایش موضعی مکرر؛

صافکاری و خم کاری در دمای کمتر از800 درجه 
سانتی گراد

- ترکیب شیمیایی فوالد
C, Mn, V, Nb   از لحاظ مقدار -

- کاهش شار آب خنک کننده
- وارسی افشانه های آب پاشی 

ترک های ستاره ای

سرمایش بیش از حد و سرمایش مکرر همراه با 
بازگرمایش؛

ترک خوردگی گپرمایی ناشی از ساییده شدن مس از 
قالب

- همراستایی قالب ها و غلتک های پای قالب
- وارسی پوشش سطح و همراستایی قالب - شیب قالب

 

  شماتيك بعضي از عيوب شمشتصوير: 

  

شماتیک بعضی از عیوب شمش
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بـدون شـک مهمتریـن عضـو خانـواده مهندسـی مـواد، دیرگدازها )نسـوز( هسـتند، چرا کـه بدون 
ایـن مـواد، تولیـد هـر نوع فلـزی تقریبـًا غیر ممکـن و به صرفه نیسـت. مـواد غیر فلزی بـا نقطه 
ذوب و خمیـری شـدن بـاال )حداقـل 1500 درجه سـانتیگراد( که از قرن 18ام بـه عنوان یک صنعت 
جداگانـه خـود را معرفـی کردنـد. بـه طور حـدودی تخمین زده شـده که بیـش از ۲3 میلیـارد دالر 
)حـدوداً معـادل ۲7500 کیلوتـن دیرگـداز( از مبـادالت تجـاری دنیا در سـال ۲0۲0 را نسـوزها به خود 
اختصـاص داده انـد و انتظـار مـی رود، ایـن رقـم در سـال ۲0۲5 بـه حـدود ۲7,5 میلیارد دالر برسـد. 
البتـه بایـد گفـت ایـن رقم دسـت پایین گرفته شـده اسـت، چرا کـه عاوه بـر اینکه کشـور چین 
بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـده نسـوز و دیرگداز جهـان اعام کرده اسـت که به تنهایی در سـال 
۲0۲5 بـا نـرخ رشـد 4 درصـد، بیـش از 30 میلیـارد دالر نسـوز تولیـد خواهـد کـرد، وضعیـت تولید 
دیرگـداز در بسـیاری از کشـورها شـفاف نیسـت. به طـور کلی سـهم کشـورها در تولید مواد نسـوز 

در شـکل 1 ذکر شـده است.
در دیـد کلـی و تجـاری نسـوزها را بـه عنـوان بخشـی کوچکـی از صنعت فـوالد درنظـر می گیرند 
کـه حـدود 3 تـا 4 درصـد هزینه هـای تولیـد فـوالد را شـامل می شـود کـه در ایـن بیـن، بیـش از 
43 درصـد مصـرف نسـوز ایـاالت متحـده، در قسـمت پاتیل هـای صنایع فوالد اسـت. امـا موضوع 
از ایـن جنبـه قابـل بررسـی اسـت کـه عـاوه بـر اینکـه تمـام فلـزات بـرای حیـات خود نیـاز به 
مـواد دیرگـداز دارنـد، در صنایـع پتروشـیمی، شیشه سـازی، نیروگاه هـا، سـیمان و سـرامیک نیـز از 
نسـوز اسـتفاده می شـود. بـا این حال مشـتری بیـش از 60 درصد نسـوز تولیدی جهـان، در صنایع 

فـوالدی هسـتند. میـزان مصـرف سـایر صنایع نیز در شـکل ۲ مشـخص شـده اسـت.
اگـر الزم باشـد بـا دیرگدازهـا به عنوان یک خانواده آشـنا شـویم، انـواع مختلفی از این دسـته مواد 
وجـود داشـته و لحظـه بـه لحظه بـه وجـود می آیند. سـیلیس، آلومینـا، منیزیـا، تیتانیـا از اعضای 
اصلـی ایـن خانـواده هسـتند کـه در کنـار سـیمان ها و افزودنی ها بـه عنـوان بادیـگاردی قدرتمند 
جهـت مبـارزه بـا سـرباره و مـذاب خـود را معرفـی می کننـد. تنـوع در جرم هـای دیرگـداز بـا توجه 
بـه ترکیـب شـیمیایی، فازهـا، روش تولید و نحوه اسـتفاده از آن بسـیار زیاد اسـت که شـاید بتوان 

گفـت بیـش از 1000 نـوع دیرگـداز در دنیـا تولیـد می شـود. معروف تریـن و پراسـتفاده ترین مـواد 
 CaO ،Cr2O3 ،ZrO2 ،Al2O3 ،SiO2 :در دیرگدازهـا بـر پایـه شـش اکسـید اصلـی عبارتنـد از
و MgO. هم چنیـن ترکیبـات بیـن آنهـا کـه به تازگـی اغلـب در ترکیـب بـا کربـن نیـز مخلـوط 
می شـوند، قـرار دارنـد. از ۲4 نـوع مـاده معدنـی بـه میـزان 5 درصـد از کل مـواد معدنـی در تولید 
نسـوز اسـتفاده می شـود، کـه ایـن رقـم نسـوزها را در رتبـه دهـم اسـتفاده کنندگان از مـواد معدنی 
بعـد از صنعـت شیشـه قـرار می دهـد. اگـر بخواهیـم اجـزای اصلی نسـوزها را مـورد بررسـی قرار 
دهیـم، همانطـور کـه گفتـه شـد هر مـاده نسـوز )چه جرم اسـت یا چـه آجـر(، از ماده سـرامیکی، 
سـیمان و افزودنی تشـکیل شـده اسـت. مواد سـرامیکی مانند اسـکلت عمل کرده و کارایی اصلی 
را بـه مـاده نسـوز می دهـد. این مواد کـه گاه به صـورت خالص و گاه بـه همراه سـایر ناخالصی ها 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، در هـر دمایـی با توجـه به ماهیـت خود و سـایر شـرایط محیطی، 
رفتـار متفاوتـی از خـود نشـان می دهند کـه می تواند مفیـد یا مضر باشـد. گاهی اوقـات در دمایی 
خـاص اسـتحاله بـه صورتـی رخ می دهـد کـه باعـث تخریب جرم شـده و بایـد از آن اجتنـاب کرد. 
گاهـی اوقـات بـه دنبـال حرارت هسـتیم کـه پخت مـاده اتفـاق بیافتـد. هم چنین شـرایطی مثل 
 ،)UV رطوبـت می توانـد بـر رفتـار آن تاثیر گذار باشـد. سـایر شـرایط ماننـد پرتوهـای نوری )مثـل
سـرعت اعمـال حـرارت و تنش هـای اعمالـی بـر رفتـار ایـن قسـمت از نسـوزها تاثیرگـذار اسـت. 
گرچـه تعـداد زیـادی ماده پایـه سـرامیکی و معدنی برای تولید نسـوز و دیرگـداز وجـود دارد، اما در 
دنیا بیشـتر از شـاموت ها و مواد منیزیایی اسـتفاده می شـود. سـایر مواد مورد اسـتفاده در نسـوزها 

در شـکل 3 نشـان داده شـده است.
بـا اینکـه مـواد سـرامیکی که بـه عنوان جـز اصلـی دیرگدازی شـناخته می شـوند، برای دسـتیابی 
بـه اسـتحکام، نیازمنـد نگهدارنـده هسـتند کـه سـیمان ها نقـش خـود را بـه عنـوان باینـدر  ایفـا 
می کننـد. سـیمان به عنوان اسـتراتژیک ترین قسـمت نسـوز شـناخته می شـود و حتـی مهم ترین 
مشـکل فعلـی کشـورمان در حـوزه نسـوز، تولیـد و خودکفایی این محصول اسـت. سـیمان پرتلند 
80، پرتلنـد 70، فنـدو، پلونیـوم، A700 و سـکار از جملـه انـواع سـیمان هایی هسـتند کـه در این 

فنــاوری

 نويسنده: ليال مؤمني كارشناس دفتر فني  ز  روايت سوزِ (به معناي شور و اشتياق) نسوعنوان مقاله: شماره ششم  

  جهان فوالد غرب

 بدون اين مواد، توليد هر نوع فلزي تقريباً ستند، چرا كه ه (نسوز)1، ديرگدازهامواد عضو خانواده مهندسي مهمترينبدون شك 
ام 18از قرن  كهدرجه سانتيگراد)  1500 حداقل(. مواد غير فلزي با نقطه ذوب و خميري شدن باال نيستصرفه غير ممكن و به

معادل  (حدوداً  ميليارد دالر 23بيش از  تخمين زده شده كه به طور حدودي .خود را معرفي كردند جداگانه صنعتيك به عنوان 
اين رقم  ،رودو انتظار مي اندبه خود اختصاص دادهنسوزها را  2020از مبادالت تجاري دنيا در سال  كيلوتن ديرگداز) 27500
بر اينكه  البته بايد گفت اين رقم دست پايين گرفته شده است، چرا كه عالوه. ميليارد دالر برسد 27,5به حدود  2025در سال 

 4با نرخ رشد  2025كشور چين به عنوان بزرگترين توليدكننده نسوز و ديرگداز جهان اعالم كرده است كه به تنهايي در سال 
طور كلي به نيست. شفافميليارد دالر نسوز توليد خواهد كرد، وضعيت توليد ديرگداز در بسياري از كشورها  30بيش از  درصد،

  باشد.اد نسوز به صورت زير ميسهم كشورها در توليد مو

  
هاي توليد زينهه درصد 4تا  3كه حدود  گيرنددر ديدكلي و تجاري نسوزها را به عنوان بخشي كوچكي از صنعت فوالد درنظر مي

 هاي صنايع فوالد است.در قسمت پاتيل ،درصد مصرف نسوز اياالت متحده 43بيش از در اين بين،  كه شودفوالد را شامل مي
، در صنايع گداز دارندتمام فلزات براي حيات خود نياز به مواد ديرعالوه بر اينكه  اما موضوع از اين جنبه قابل بررسي است كه

 درصد نسوز 60بيش از مشتري با اين حال  .شودها، سيمان و سراميك نيز از نسوز استفاده ميسازي، نيروگاهپتروشيمي، شيشه
  ميزان مصرف ساير صنايع نيز در شكل زير مشخص شده است. .هستنددي ، در صنايع فوالجهان توليدي

                                                 
1 Refractory 
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چين

اروپا

ژاپن

هند

اياالت متحده

آمريكاي مركزي

ساير كشورها

  
اگر الزم باشد با ديرگدازها به عنوان يك خانواده آشنا شويم، انواع مختلفي از اين دسته مواد وجود داشته و لحظه به لحظه به 

 ها به عنوانو افزودنيها د كه در كنار سيمانواده هستنآيند. سيليس، آلومينا، منيزيا، تيتانيا از اعضاي اصلي اين خانوجود مي
هاي ديرگداز با توجه به تركيب شيميايي، . تنوع در جرمكنندمعرفي ميخود را جهت مبارزه با سرباره و مذاب باديگاردي قدرتمند 

. شودتوليد مينوع ديرگداز در دنيا  1000فازها، روش توليد و نحوه استفاده از آن بسيار زياد است كه شايد بتوان گفت بيش از 
 2SiO ،3O2Al ،2ZrO ،3O2Cr ،CaO از:عبارتند  ياصل يدشش اكس يهبر پا يرگدازهاددر  ترين موادترين و پراستفادهمعروف

نوع ماده  24از  ، قرار دارند.شوندمي طنيز مخلوبا كربن  يباغلب در ترك يتازگكه به آنها ينب يباتترك چنين. همMgOو 
كنندگان شود، كه اين رقم نسوزها را در رتبه دهم استفادهدرصد از كل مواد معدني در توليد نسوز استفاده مي 5معدني به ميزان 

اگر بخواهيم اجزاي اصلي نسوزها را مورد بررسي قرار دهيم، همانطور كه گفته دهد. از مواد معدني بعد از صنعت شيشه قرار مي
و افزودني تشكيل شده است. مواد سراميكي مانند  سيمانآجر)، از ماده سراميكي، چه جرم است يا  چهاده نسوز (شد هر م

ها كه گاه به صورت خالص و گاه به همراه ساير ناخالصيدهد. اين مواد اسكلت عمل كرده و كارايي اصلي را به ماده نسوز مي
دهند توجه به ماهيت خود و ساير شرايط محيطي، رفتار متفاوتي از خود نشان ميدر هر دمايي با گيرند، مورد استفاده قرار مي

دهد كه باعث تخريب جرم شده و بايد از تواند مفيد يا مضر باشد. گاهي اوقات در دمايي خاص استحاله به صورتي رخ ميكه مي
تواند بر چنين شرايطي مثل رطوبت مي. همآن اجتناب كرد. گاهي اوقات به دنبال حرارت هستيم كه پخت ماده اتفاق بيافتد

هاي اعمالي بر رفتار اين و تنش ، سرعت اعمال حرارت)UVپرتوهاي نوري (مثل گذار باشد. ساير شرايط مانند رفتار آن تاثير
دارد، اما در گرچه تعداد زيادي ماده پايه سراميكي و معدني براي توليد نسوز و ديرگداز وجود قسمت از نسوزها تاثيرگذار است. 

  ساير مواد مورد استفاده در نسوزها در شكل نشان داده شده است. شود.ها و مواد منيزيايي استفاده ميدنيا بيشتر از شاموت
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Bisotoun Steel Co.

صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. پرمصرف تریـن نوع سـیمان ها در حـال حاضر سـیمان 70 
و 80 اسـت. عـاوه بـر کاربـرد بیـان شـده، افزایـش کارایی و کاهـش قیمـت از دیگـر کاربردهای 
سـیمان اسـت. جـزء آخـر نسـوز، افزودنی هـا اسـت کـه در دنیـای حاضـر به عنـوان عامـل رقابت 
شـرکت های تولیدکننـده دیرگـداز شـناخته می  شـود. افزودنی هـا در کنـار درصـد مصرفـی و نحـوه 
اضافـه کـردن آنـان، اسـرار محرمانـه شـرکت ها هسـتند کـه نمی تـوان بـه طـور دقیـق آن هـا را 
معرفی کرد. میکروسـیلیس، اسـید سـیتریک، هگزا متافسـفات سـدیم و فسـفریک اسـید از انواع 
معـروف افزودنی هـا هسـتند کـه در کنـار درصـد مورد مصـرف، معنی پیـدا می کننـد. درصد جذب 
آب، دمای زینتر، اسـتحکام فشـاری، ضریب انبسـاط حرارتی، شـوک پذیری و اسـتحاله های فازی از 
دالیـل اضافـه کـردن افزودنی هـا بـه جرم های نسـوز می باشـد. دسـته بندی نسـوزها، مخصوصًا در 
مـورد جرم هـای نسـوز، مختلف اسـت. براسـاس ترکیـب شـیمیایی، روش تولید، شـکل فیزیکی و 
پایـه مـواد مـورد اسـتفاده تقسـیم بندی می تواند صورت گیـرد. در صنعت ایـران معمـوال دیرگدازها 
براسـاس نحـوه اعمـال دسـته بندی و شـناخته می شـود کـه دسـته بندی آن بدیـن صـورت اسـت: 
شـکل داده شـده  )آجـر(، کوبیدنـی، ریختنـی، پاشـیدنی و محافـظ. در آینده بیشـتر دربـاه جزئیات 
فنـی نسـوز ها صحبـت خواهـد شـد. از دیگـر نکاتـی کـه دربـاره نسـوزها بایـد گفـت، وضعیـت 
تولیـد نسـوز در کشـورمان اسـت. صنعت نسـوز در ایـران، جزء صنایعی به شـمار مـی رود که طی 
دهه هـای گذشـته بـه خوبـی و همپای بـا صنایع مادر رشـد کرده اسـت. بیش از 60 واحـد تولیدی 
در صنعـت نسـوز در ایـران مشـغول بـه کار هسـتند کـه توانایـی تولید 95 درصـد از انواع نسـوز را 
دارنـد، امـا 50 درصـد تولید کشـور توسـط 7 تا 8 شـرکت بزرگ انجـام می پذیرد کـه ظرفیت تولید 
دیرگـداز بیـش 600 هـزار تـن در سـال را رقـم می زنند. ایـن مقدار با توجه به چشـم انداز افق سـال 
1404 مقـدار کمـی اسـت. چـرا کـه به عنـوان مثال بـرای تولیـد هر تن فـوالد به صورت متوسـط 
10 تـا ۲0 کیلوگـرم نسـوز اسـتفاده می شـود. بـه عبارت دیگـر، برای تولیـد سـاالنه 33 میلیون تن 
فـوالد در کشـور )باتوجـه به سـند چشـم انداز افـق 1404(، فقط برای فـوالد به حـدود 500 هزار تن 
نسـوز نیـاز اسـت؛ حـال آنکه سـایر صنایع نیـز به آجرهـا و جرم هـای نسـوز نیازمندند. بـه عنوان 

مثـال میـزان مصرف نسـوز سـایر محصـوالت نیـز در جدول زیر بیان شـده اسـت.

سـه صنعت فوالد، سـیمان و شیشـه سـازی به ترتیب مهم ترین متقاضیان صنعت نسـوز در ایران 
محسـوب می شـوند. هرچند نسـوزها به خاطر وزن سـنگین خود در حمل و نقل دارای مشـکاتی 
هسـتند، امـا بـا ایـن حـال با توجـه به رشـد صنعـت دیرگـداز، صـادرات قابـل توجهی به ویـژه به 
کشـورهای منطقـه )ماننـد عراق، کویت، روسـیه، باروس و اکراین( رشـد کرده اسـت. چین، آمریکا 
و هنـد سـه تولیدکننـده بـزرگ جهانـی در ایـن حوزه هسـتند. در این بین کشـور چین بـا توجه به 
قوانیـن حکومتـی مبنـی بـر کاهـش آلودگی هـا، نـرخ رشـد تولید نسـوز و در برخـی مـوارد تولید 
نسـوز و مـواد اولیـه ایـن صنعـت را کاهـش داده اسـت. این کشـورها بـه ازای هر نیروی انسـانی 
مشـغول بـه کار در صنعت نسـوز، سـاالنه ۲۲0 تـا ۲50 تن نسـوز تولید می کننـد؛ در حالی که این 
عـدد در ایـران 85 تـن اسـت. این تفاوت بیشـتر به خاطر قدیمـی بودن تجهیزات مورد اسـتفاده در 
کارخانه هـا اسـت کـه ایـران را از بـازار جهانی عقـب انداخته اسـت. نمودار 1 سـهم مناطق مختلف 
جهـان را از بـازار نسـوز بـه نمایـش می گذارد که آسـیا به خاطـر تولید انبوه کشـور چین، از سـایر 

قاره هـا جلوتر اسـت.

لیا  مؤمنی 
کارشناس دفتر فنی و مهندسی جهان فوالد غرب

  
شوند، براي دستيابي به استحكام، نيازمند نگهدارنده هستند مواد سراميكي كه به عنوان جز اصلي ديرگدازي شناخته ميبا اينكه 

 حتي شود وترين قسمت نسوز شناخته ميكنند. سيمان به عنوان استراتژيكايفا مي 2به عنوان بايندر نقش خود را هاكه سيمان
 ، فندو،70 ، پرتلند80خودكفايي اين محصول است. سيمان پرتلند مان در حوزه نسوز، توليد و ترين مشكل فعلي كشورمهم

ترين نوع گيرند. پرمصرفهايي هستند كه در اين صنعت مورد استفاده قرار ميو سكار از جمله انواع سيمان A700 پلونيوم،
از ديگر كاربردهاي ، افزايش كارايي و كاهش قيمت كاربرد بيان شدهاست. عالوه بر  80و  70ها در حال حاضر سيمان سيمان

هاي توليدكننده ديرگداز شناخته ياي حاضر به عنوان عامل رقابت شركتها است كه در دنآخر نسوز، افزودني ءجز. سيمان است
توان به طور دقيق ها هستند كه نميها در كنار درصد مصرفي و نحوه اضافه كردن آنان، اسرار محرمانه شركتافزودنيشود. مي
كه  ها هستنداز انواع معروف افزودني ها را معرفي كرد. ميكروسيليس، اسيد سيتريك، هگزا متافسفات سديم و فسفريك اسيدآن

، حرارتي انبساطضريب . درصد جذب آب، دماي زينتر، استحكام فشاري، كننددر كنار درصد مورد مصرف، معني پيدا مي
در  بندي نسوزها، مخصوصاًدسته باشد.هاي نسوز ميها به جرمهاي فازي از داليل اضافه كردن افزودنيپذيري و استحالهشوك
بندي تقسيمهاي نسوز، مختلف است. براساس تركيب شيميايي، روش توليد، شكل فيزيكي و پايه مواد مورد استفاده د جرممور
بندي آن شود كه دستهبندي و شناخته ميصورت گيرد. در صنعت ايران معموال ديرگدازها براساس نحوه اعمال دستهتواند مي

ها درباه جزئيات فني نسوزبيشتر آينده در  .7و محافظ 6، پاشيدني5، ريختني4بيدني(آجر)، كو 3بدين صورت است: شكل داده شده
 يران،صنعت نسوز در اكشورمان است.  وضعيت توليد نسوز دراز ديگر نكاتي كه درباره نسوزها بايد گفت،  صحبت خواهد شد.

 يديواحد تول 60بيش از مادر رشد كرده است.  يعبا صنا يو همپا يگذشته به خوب يهادهه يرود كه طيبه شمار م يعيصناء جز
 توسطكشور  يددرصد تول 50، اما درصد از انواع نسوز را دارند 95كه توانايي توليد  كار هستندمشغول به يراندر صنعت نسوز در ا

                                                 
Binder 2  

3 Shaped Refractories 
4 Ramming 
5 Castable 
6 Gunning 
7 Fetting 
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توزيع نوع مواد نسوز در حال استفاده

شاموت

منيزيا

نسوز بازيافتي

هبوكسيت كلسينه شد

براون فيوزد آلومينا

دولوميت

تبوالر آلومينا

آلومينا كلسينه  شده

ساير

. اين مقدار با توجه به زنندرا رقم ميتن در سال  رهزا 600 بيش يرگدازد توليد يتظرف كه پذيردبزرگ انجام ميشركت  8تا  7
 20تا  10به صورت متوسط  فوالد براي توليد هر تنبه عنوان مثال چرا كه است.  مقدار كمي 1404انداز افق سال چشم

انداز افق (باتوجه به سند چشم در كشور فوالد ميليون تن 33 ساالنه به عبارت ديگر، براي توليد .شوداستفاده مي نسوز كيلوگرم
 .هاي نسوز نيازمندندحال آنكه ساير صنايع نيز به آجرها و جرم ؛نياز است نسوز هزار تن 500 براي فوالد به حدود فقط، )1404

  به عنوان مثال ميزان مصرف نسوز ساير محصوالت نيز در جدول زير بيان شده است.

  ميانگين مصرف نسوز به ازاي هر تن توليد (كيلوگرم) صنعت
  12 فوالد و آهن

  4-5 آلومينيوم و آلياژهاي آن
  0,8-0,9 سيمان
  0,1 شيشه

  

هرچند نسوزها شوند. يمحسوب م يرانصنعت نسوز در ا يانمتقاض ينترمهم يببه ترت يساز يشهو ش يمانسه صنعت فوالد، س
صادرات قابل  يرگداز،با توجه به رشد صنعت دبه خاطر وزن سنگين خود در حمل و نقل داراي مشكالتي هستند، اما با اين حال 

چين، آمريكا و هند سه است.  هرشد كرد (مانند عراق، كويت، روسيه، بالروس و اكراين) منطقه يبه كشورها يژهبه و يتوجه
ها، . در اين بين كشور چين با توجه به قوانين حكومتي مبني بر كاهش آلودگيتوليدكننده بزرگ جهاني در اين حوزه هستند

. اين كشورها به ازاي هر نيروي ز و در برخي موارد توليد نسوز و مواد اوليه اين صنعت را كاهش داده استنرخ رشد توليد نسو
تن است.  85كنند؛ در حالي كه اين عدد در ايران تن نسوز توليد مي 250تا  220انساني مشغول به كار در صنعت نسوز، ساالنه 

 ها است كه ايران را از بازار جهاني عقب انداخته است.رد استفاده در كارخانهاين تفاوت بيشتر به خاطر قديمي بودن تجهيزات مو
ها كشور چين، از ساير قاره هگذارد كه آسيا به خاطر توليد انبوشكل زير سهم مناطق مختلف جهان را از بازار نسوز به نمايش مي

  جلوتر است.
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نمودار 1- سهم درصدی قاره های مختلف از بازار نسوزسهم درصدي قاره هاي مختلف از بازار نسوز شکل 3- توزیع نوع مواد نسوز در حال استفاده

جدول 1- میزان مصرف نسوزها درصنایع

دالیل ایجاد عیب میانگین مصرف نسوز صنعت
به ازای هر تن تولید )کیلوگرم(

1۲فوالد و آهن

5 - 4آلومینیوم و آلیاژهای آن

0,9 - 0,8 سیمان

0,1شیشه
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منابـع  بهتـر  طراحـی  زمینـه  در  کـه  تاش هایـی  علی رغـم 
هارمونیـک انجـام شـده اسـت، امـا هنوز برخـی از بارهـای غیر 
خطـی در اندازه هـای کوچـک و بـزرگ وجـود دارنـد کـه باعـث 

در شـبکه می گردنـد.  تزریـق هارمونیـک 
همچنیـن در شـرایط گـذرا نظیر وقـوع اتصال کوتـاه و عملیات 
کلیدزنـی، جریان هـا از شـکل سینوسـی خارج می شـوند و باعث 
بنابرایـن  می گردنـد.  شـبکه  در  هارمونیـک  آمـدن  وجـود  بـه 
بایسـتی اقداماتـی در جهت کنتـرل آن ها صورت گیـرد. این امر 
اسـتفاده از وسـایلی نظیـر فیلترهـا را اجتناب ناپذیر می سـازد که 
بـا باالبـردن تعـداد پلـه در فیلترها می تـوان تعـداد هارمونیک را 

داد. کاهش 

منابع ایجاد هارمونیک
 Ferromagnetic Deices جـزء  غیرخطـی  بارهـای  تمـام 
)دسـتگاه های فرومغناطیس(، Arcing Devices )دسـتگاه های 
قـوس( و Electronic converters )مبدل هـای الکترونیکی( 
هسـتند. ایـن بارهـا دسـتگاه هایی هسـتند کـه در طـول کل 
چرخـه شـکل گیری، شـکل مـوج ولتـاژ )Sin( امپدانـس ثابـت 
ندارنـد. کانورترهـا دیودهـا و تمـام بارهـای غیرخطـی موجـب 

ایجـاد نوسـانات و هامونیـک می شـوند. از آنجایـی کـه اکثـر 
بار هـای غیرخطـی در صنایـع بـزرگ، کانوترها هسـتند، در ادامه 

بـه بررسـی ایـن موضـوع خواهیـم پرداخت.

انواع کانورترها
کانورتر ها در دو نوع هستند:

VSC 1. کانورتر های
مبـدل VSC کـه در آن هـا ولتـاژ DC همیشـه دارای یـک قطب 
 DC بـوده و برگشـت از طریـق معکـوس شـدن قطبیـت جریـان

می باشـد.
CSC 2. کانورترهای

مبـدل CSC کـه در آن جریـان DC همیشـه دارای یک قطب 
 DC بـوده و برگشـت از طریـق معکـوس شـدن قطبیـت ولتـاژ

می باشـد.
مشکاتی که هارمونیک ها به بار می آورند:

1. گرما زدگی بیش از حد رسانا 
۲. از بین بردن خازن ها 
3. از بین بردن فیوز ها 

4. در اثر افزایش هارمونیک موجب تغییر جهت موتور
5. صدمات وارده بر ترانس مبدا و مقصد

امـروزه از روش هـای متداولـی بـرای کنتـرل هارمونیک شـبکه 
توزیـع اسـتفاده می شـود:

Line Reactor )1
Multi _Pulse Converter Design )۲

Harmonics Filter )3

Passive Harmonic Filter

روش هایـی کـه از دیـر بـاز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، مبتنی 
بـر فیلتـر پیسـو بـوده اسـت. ایـن فیلترهـا از مدارهای تشـدید 
تشـکیل می شـوند که بـا بار بـه صورت مـوازی قـرار می گیرند 
و هـر یـک بـر روی فرکانس تنظیـم می شـوند. هارمونیک های 
بـار بـه جـای عبـور از منبـع، مسـیر خـود را از طریـق فیلترهـا 

انتخـاب می کننـد. بـا توجه بـه تنـوع هارمونیک ها، تعـداد آن ها 
افزایـش می یابـد کـه افزایـش تلفـات و همچنین امـکان وقوع 
تشـدید در مجموعـه هـر یـک از بارهـا، فیلتـر و خـط انتقال را 

به دنبـال دارد. 
از مزیت هـای ایـن روش می تـوان بـه سـادگی و مقـرون بـه 

صرفـه بـودن اشـاره نمـود. 

Active Harmonic Filter

بـا اسـتفاده از قطعـات الکترونیـک قـدرت طراحـی می شـوند و 
بسـیار پیچیـده و گـران قیمـت هسـتند. ایـده اصلـی آن ایجاد 
شـکل مـوج جریان اسـت که در فـاز مخالف هارمونیـک تعریف 
جریـان  و  می گیـرد  قـرار  می کنـد،  اندازه گیـری  کـه  شـده ای 
هارمونیـک لغـو و نتیجـه آن جریان Sin اسـت. مزیت این روش 

بـرش هارمونیک اسـت. 

معرفی Passive Harmonic Filter شرکت ذوب آهن بیستون
فیلترهـای نصـب شـده در مجموعـه با نـام PF معرفی شـده اند 
 Capacitor و   )124.75Kvar,20kv(  Reactor شـامل  و 

می باشـند.   )2.5Mvar  ,24kv(
مـوازی بـا ایـن فیلترهـا، 22Kv( Rvt( قـرار دارد. ایـن فیلترهـا 
اندازه گیـری  بـرای  ابتـدا  در  کـه  نحـوی طراحـی شـده اند  بـه 
هارمونیک هـای ورودی به مجموعه انتخـاب و در هارمونیک های 

تعریـف شـده، فیلتـر می باشـند. 
قابلیـت ایـن فیلترهـا ایـن اسـت کـه هـم می توانـد از عبـور 
هارمونیـک ایجـاد شـده توسـط بارهـای غیرخطـی مجموعـه، 
جلوگیـری کننـد و هـم از تزریق ایـن جریان هـای هارمونیکی به 

شـبکه و صدمـات مربـوط بـه شـبکه حفاظـت نمایند. 
از جملـه تمهیـدات مجموعـه در خصوص ایـن طراحی می توان 
بـه ذکـر ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه در انتخـاب ایـن فیلتر ها، 
خـازن به گونـه ای طراحـی شـده و می توانـد در اصـاح ضریـب 
قـدرت، نقـش آفرینـی کنـد و ضریـب قـدرت را تـا حـد بسـیار 

قابـل قبولـی به عـدد یـک نزدیـک نماید.

فنــاوری

 نصـب
فیلتـر پسیو
 به منظـور
 کاهـش
 اعوجـاج
و اصـاح
ضریب قدرت

مهندس رضا حیدری
 کارشناس برق شرکت ذوب آهن بیستون



شرکت سیما فوالد جهان با انتخاب 
پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا و 
اسـتفاده از تجربیات کارشناسـان 
داخلى و خارجـى و ایجاد امکانات 
آزمایشـگاهى و تحقیقاتى توانسته 
اسـت به موازات افزایش استحکام 
محصول، گام هاي مؤثري در تحول 
محصوالت و شیوه تولید در صنعت 

فوالد کشور بردارد.
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و  دولتی  شرکت های  در  حاضر  عصر  در  ایزو  تمدید  و  اخذ 
سیستم های  که  خدماتی  و  تولیدی  صنایع  در  خصوصی 
مدیریتی را استقرار داده اند، مشاهده می شود، زیرا تضمین کننده 
عملیات کسب و کار در کارآمدترین حالت است و به افزایش 
می کند.  کمک  جدید  بازارهای  به  دستیابی  برای  بهره وری 
همچنین نیاز اصلی سازمان ها در تولید محصول، در نظر گرفتن 
مثلث کیفیت، فروش و تولید است که در همه این موارد، ایزو 
9001 نقش بسزایی دارد. ایزو 9001 یک استاندارد بیس است 
و استانداردی به سازمان ها می دهد که بیش از 80% سازمان ها 

به کسی که این علم را بداند نیاز دارند. این خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد وجود ایزو 9001 در هر 
سازمان با هر کسب و کاری است شرکت جهان فوالد غرب از همان ابتدای شروع کسب و کار خود با در 
نظر گرفتن اهمیت این موضوع، اقدامات خود را جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آغاز نموده 
و سیستم را برمبنای ورژن 2008 پیاده سازی نمود و با تغییر استاندارد به ورژن 2015 در سال 97 مراحل 
تغییر این استاندارد انجام گردید. امروز شرکت جهان فوالد غرب به صورت سالیانه گواهینامه های خود را 
تمدید و مورد ممیزی شرکت معتبر TUV قرار می گیرد. در شرکت جهان فوالد غرب فرآیندهای اصلی 
سازمان و مورد اشاره در سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهای تضمین کیفیت، تولید و برنامه ریزی، 
کنترل کیفیت، انبار، منابع انسانی، نگهداری و تعمیرات، HSE، بازرگانی و ... می باشد که بندهای استاندارد 
در تمامی فرآیندها پیاده سازی و به مرحله اجراء درآمده است. اقدامات انجام شده در هریک از فرآیندها به 

صورت اجمالی به شرح ذیل می باشد. 
تضمین کیفیت: واحد تضمین کیفیت و سیستم و روش ها به عنوان متولی اساسی پیاده سازی و اجرای 
سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و سیستم مدیریت زیست محیطی در سازمان مسئول 
تهیه کلیه روش های اجرایی و دستورالعمل ها، فرم ها و مستندات در کلیه فرآیندهای اصلی، مدیریتی و 
پشتیبانی سازمان می باشد. تهیه چارت سازمانی، شناسنامه های شغلی و شرایط احراز و مسئولیت های 
پرسنل، تدوین خط مشی کیفی و استراتژی و اطالع رسانی آن شناسایی و ارزیابی ذینفعان داخلی و خارجی 
سازمان، تهیه ماتریس SWOT جهت شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید های سازمان، 
پیاده سازی سیستم پیشنهادات و مشارکت پرسنل تعیین Scope سیستم های مدیریتی، شناسایی 
و ارزیابی ریسک ها و فرصت های فرآیندی و کالن سازمان، تعیین و پایش شاخص های ارزیابی عملکرد 
فرآیندها، تعین اهداف کیفی و پایش شناسنامه های فرآیندی، پیاده سازی سیستم آموزشی و مدیرت 
دانش، کنترل اطالعات مدون، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت و ... از جمله اموری است که توسط واحد 

تضمین کیفیت در شرکت های گروه شکری پیاده سازی و اجرا گردیده است.
تولید و برنامه ریزی تولید: فرآیندهای عملیاتی تولید و برنامه ریزی تولید با تهیه کلیه دستورالعمل های 
اجرایی از زمان ورود مواد اولیه جهت تولید تا محصول نهایی، بندهای استاندارد را پیاده سازی و اجرایی 
نموده است. وجود روش های اجرایی مدون، نحوه اجراء و سازوکار آنها، فرم های عملیاتی و گزارشات مدون 
در هر شیفت کاری، ثبت اطالعات مواد اولیه و محصول و تهیه گزارشات روزانه و ماهیانه، تجزیه و تحلیل 
میزان تولید، ضایعات و توقفات، اجرایی نمودن اقدامات اصالحی و کنترلی، تهیه برنامه تولید سالیانه 
و اجرایی نمودن آنها با لحاظ نمودن ریسک ها و فرصت های تولید و ... از اقدامات این واحد در جهت 

سیستم های مدیریتی سازمان می باشد.
کنترل کیفیت: واحد کنترل کیفی سازمان به عنوان اساسی ترین رکن رضایتمندی مشتریان وظیفه 
خطیری بر عهده دارد. این واحد از مرحله درخواست مواد اولیه جهت تولید تا مرحله تبدیل به محصول و 
تحویل به مشتری، رسیدگی به شکایات کیفی محصول از سوی مشتریان بایستی تمامی مراحل را تحت 
کنترل داشته باشد. ثبت اطالعات مواد اولیه، دریافت نمونه و ارسال به آزمایشگاه جهت نمونه گیری و 
تصدیق آنالیز آن، کنترل کیفی حین و پس از تولید، کنترل بار ارسالی به مشتری، پیگیری شکایات کیفی 
محصول و حضور در محل مشتری جهت بررسی، تجزیه و تحلیل عیوب کیفی و اقدامات اصالحی آن، 
ارتباط با سازمان استاندارد و رسیدگی به نیازها و انتظارات این ذینفع اساسی و ... همگی از مسئولیت هایی 

که توسط واحد کنترل کیفی مطابق با استانداردهای مشخص در حال انجام می باشد.
واحد انبار مواد اولیه، محصول و کاالها: این واحد به عنوان یکی از مهم ترین فرآیندهای پشتیبانی 
سازمان، نقش اساسی را در تأمین ملزومات در تمامی فرآیندها در جهت تولید هر چه بهتر و یکپارچه 
عهده دار می باشد. یکی از مهم ترین امور این واحد ارتباط با واحد بازرگانی و تولید جهت اطالعات به 
روز در خصوص موجودی مواد اولیه و محصول می باشد. کلیه ساز و کارها و روش های اجرایی در این 
واحد جهت رفع نیاز ها و انتظارات ذینفعان داخلی که شامل کلیه فرآیندهای سازمان می باشد لحاظ 
ارزیابی  ورودی،  کاالی  تصدیق  درخواست خرید،  کاال،  درخواست  نحوه  شامل  روش هایی  است.  شده 
تأمین کنندگان، کدینگ تجهیزات و اقالم، تعیین نقطه سفارش جهت اقالم حیاتی و اساسی سازمان، 
انبارگردانی های دوره ای جهت حصول اطمینان از موجودی و ... نمونه هایی از مسئولیت های این واحد 

است که به نحو احسن در حال انجام می باشد.
واحد نگهداری تعمیرات: یکی دیگر از فرآیندهای پشتیبانی 
اساسی در سازمان واحد نگهداری و تعمیرات می باشد که عمدتا 
شامل واحد مکانیک و برق می باشد. این واحد با تهیه کلیه 
دستورالعمل های نگهداری مؤثر و نحوه تعمیرات می تواند یکی 
از کلیدی ترین واحدها در جهت تولید و رضایتمندی مشتریان 
باشد. از سری امور استاندارد اجرایی شده در این واحد می توان 
به موضوعاتی از قبیل کدینگ تجهیزات و ماشین آالت، تهیه 
فرم های  تعمیر،  و  کار  درخواست  فرم  تجهیزات،  شناسنامه 
تعمیرات اضطراری و پیشگیرانه، تجزیه و تحلیل توقفات فرآیندی بررسی میزان تناژ دستگاه ها جهت 
تعویض، برنامه های عملیاتی نگهداری و تعمیرات و اورهال اساسی آنها، تهیه برنامه pm برای کلیه 

تجهیزات اساسی شرکت و پایش آنها و ... اشاره نمود.
خرید مواد اولیه: واحد خرید شمش به عنوان مهم ترین ذینفع واحد تولید سازمان، مسئولیت تهیه مواد 
اولیه الزم مطابق با استاندارد را برای شرکت ها بر عهده دارد. این واحد با انتخاب تأمین کننده واحد شرایط 
و بررسی محصول خریداری شده، ارزیابی تأمین کنندگان و شناسایی نقاط ضعف و قوت هر تأمین کننده، 
کسب بازخورد کیفی مواد اولیه از واحد تولید، برنامه ریزی جهت تأمین مواد اولیه مطابق برنامه تولید و ... 

نقش بسزایی را در سیستم مدیریت کیفی سازمان ایفا می کند.
فروش محصول: متولی اصلی ارتباط با مشتری و ارائه بازخورد محصول فروخته شده به مدیریت، تولید 
و کنترل کیفی سازمان است. ارتباط همه جانبه با مشتریان به عنوان مهم ترین و اصلی ترین سرمایه و 
ذینفع هرسازمان، شناسایی نیازهای مشتریان، کسب پارامترهای جدید داخلی و خارجی، پیگیری شکایات 
مشتریان، نظرخواهی از مشتریان و رسیدگی کلی به تمامی امور مشتریان، تجزیه و تحلیل میزان فروش، 
تجزیه و تحلیل بازارهای هدف و شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند نمونه های از اقدامات این واحد در 

راستای سیستم مدیریت کیفی سازمان می باشد.
ایمنی و بهداشت: یکی از کلیدی ترین واحدهای سازمان می باشد که مسئولیت حیاتی آن حفظ و ارتقاء 
سالمت و ایمنی پرسنل، پیمانکاران و ذینفعان سازمان است. کلیه اقدامات و سازوکارهای این فرآیند مطابق 

با استاندارد ISO45001:2018 در سازمان طراحی، پیاده سازی و اجرایی شده است. 
برخی از اقدامات این واحد عبارتند از: تهیه ساز و کار جهت بهبود هرچه بیشتر سالمت و ایمنی سازمان، 
پیگیری و اصالح شرایط محیطی کار، بررسی گزارشات و حوادث و تجزیه و تحلیل آنها، ارتباط با مرکز 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، مشاوره به پرسنل در جهت بهبود وضعیت گزارشات پزشکی مطابق با 
معاینات دوره ای، پیگیری شرایط و عوامل زیان آور محیط کار، کنترل ارگونومی مناسب کار در واحدهای 
تولیدی و اداری، آموزش پرسنل، شناسایی و ارزیابی خطرات، ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سازمان، 
شناسایی نقاط ضعف و قوت جنبه های ایمنی و بهداشت در کلیه فرآیندها، آموزش و برگزاری مانور در 
قالب واکنش در شرایط اضطراری، بررسی ایمنی تجهیزات و ماشین آالت تولیدی، تهیه تجهیزات و لوازم 
حفاظت فردی پرسنل، ارزیابی عملکرد واحد و میزان تحقق شاخص های کیفی و کمی تعیین شده و ... .
محیط زیست: این واحد که مستقیما با واحد ایمنی و بهداشت در ارتباط است و با این واحد نیز 
یکپارچه گردیده است و واحد HSE سازمان نامیده می شود. کلیه استانداردهای آن نیز مطابق استاندارد 
ISO14001:2015 می باشد و هدف اصلی آن حفظ محیط زیست سالم و کنترل ذینفعان محیط 

زیستی سازمان می باشد که این اقدامات در قالب خط مشی زیست محیطی، کنترل جنبه های زیست 
مانورهای عملیاتی در شرایط  زیستی،  و فرصت های محیط  ارزیابی ریسک ها  و  محیطی، شناسایی 
اضطراری، کنترل عوامل زیان آور و مخرب، پایش آالینده ها و تصفیه خانه صنعتی، کنترل و وضعیت آب 
آشامیدنی، کنترل ارتباطات با سازمان محیط زیست به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی، کنترل و پایش 

LCA چرخه حیات محصول از ابتدا تا انتها و ... پیاده سازی و اجرا گردیده است.

فرآیندهای مهم و کلیدی دیگری نیز از قبیل واحد فنی مهندسی، اداری، منابع انسانی، ارتباطات و 
فناوری اطالعات، حراست فیزیکی، ترابری، 5S و ... به عنوان فرآیندهای اصلی سازمان در نظر گرفته شده 
است و مطابق با بند تهیه منابع ISO9001 برای کلیه آنها منابع دستیابی به اهداف در نظر گرفته 
شده است که همگی در چارچوب استاندارد و روش های معین امور مربوط به خود را به نحو احسن در 
 TUV MTIC سازمان انجام می دهند. در حال حاضر شرکت جهان فوالد غرب توسط شرکت معتبر
گواهینامه خود را دریافت نموده و تا تاریخ 2023/02/20 دارای اعتبار می باشند. همچنین شرکت های سیما 
 ،ISO14001:2015 ،ISO9001:2015 فوالد جهان و ذوب آهن بیستون با پیاده سازی استانداردهای
ISO45001:2018 آماده دریافت گواهینامه های استاندارد می باشند که این مهم در آذرماه برای »شرکت 

سیما فوالد جهان« و تا پایان سال برای »شرکت ذوب آهن بیستون« محقق می گردد. یکی دیگر از 
برنامه های واحد تضمین کیفیت استقرار و اجرایی نمودن سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت 

جهان صنعت در سال 1401 می باشد. 

مهندس وحید رحیمیگــزارش
سرپرست تضمین کیفیت 

گواهینامه های ایـزو در گروه صنعتی شکری
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Bisotoun Steel Co.

در طراحـی قطعـات و ماشـین آالت صنعتـی می تـوان از نرم افـزار 
SolidWorks بهـره بـرد. ایـن نرم افزار زیرمجموعـه نرم افزار کتیا 

 computer(و  CAD نرم افزارهـای  جـزو  و  می باشـد   )Catia(
aided design( دسـته بندی می شـود. از دیگـر نرم افزارهـای 

CAD می تـوان از اتوکـد، فیـوژن و اینونتـور نـام برد. 

نـرم افـزار SolidWorks بـا توجه بـه امکانات پیشـرفته موجود 
حـوزه  در  مدل سـازی  و  طراحـی  ابزارهـای  بهتریـن  از  آن  در 
مهندسـی مکانیک، نقشه کشـی صنعتی و دیگر علوم مهندسـی 
به شـمار مـی رود، لـذا در شـرکت جهـان صنعت نیـز ایـن نرم افزار 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و از پرکاربردتریـن نرم افزارهای طراحی 
می باشـد کـه بـه کمـک آن تمامـی سفارشـات شـامل طراحی و 
مهندسـی معکوس، ترسـیم نقشـه سفارشـات شـرکت های جهان 
فـوالد، ذوب آهـن و واحـد DRI و حتی تمامی سفارشـات خارجی 
را می تـوان انجـام داد. در کنـار کاربردهـای وسـیع ایـن نـرم افـزار 
کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد، بـه خاصیـت بسـیار 
کاربـردی آن می تـوان اشـاره کـرد که قابـل اتصال و لینک شـدن 
بـه نرم افزارهـای ماشـین کاری )power mil،و edge cam و ...( 
و نرم افزارهـای تحلیلـی نظیـر Ansysو، Kisssoftو، Inventorو، 

وCorel draw و 3Dmax اسـت.  ،Abaqus ،وCatia

ایـن نـرم افـزار شـامل محیط هـای مختلفی اسـت لـذا از قابلیت 
مختلـف  حوزه هـای  در  آن  طراحـی  و  بعـدی  سـه  مدل سـازی 
می تـوان بهره بـرد. در بخـش مکانیک برای طراحی و مدل سـازی 
قطعـات و دسـتگاه های جدیـد، تحلیل و شبیه سـازی سـیاالت و 
انتقـال حـرارت، تحلیـل تنـش و مقاومـت قطعه تحـت بارگذاری، 
در بخـش الکتریکـی بـرای طراحـی بردهـا و مدارهـای الکتریکی 
و مشـخص کـردن مسـیر سیم کشـی، در طراحـی سیسـتم های 
پایپینـگ بـرای مشـخص کـردن مسـیر لوله کشـی بـا توجـه به 
طراحـی  جهـت  بیومکانیـک  حـوزه  در  اسـتاندارد،  المان هـای 

ارتپـدی و  ابـزار و تجهیـزات پزشـکی و  بیومکانیکـی،  قطعـات 
بسـیاری مـوارد دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن امر در 
کنـار محیـط کاربری مناسـب موجب شـده تـا تعداد کاربـران این 

نرم افـزار بیشـتر از سـایر نرم افزارهـای ایـن حـوزه باشـد.
ایـن نـرم افـزار مهندسـی طراحـی دارای سـه محیـط اصلـی بـه 
دراوینـگ  و   )assembly( اسـمبلی   ،)part( پـارت  نام هـای 
)drawing( می باشـد. بـا توجـه بـه ایـن که هـر ماشـین از اجزا 
و قطعـات کوچک تری سـاخته شـده اسـت ابتـدا بایـد قطعات به 
صـورت مجـزا در محیط پارت رسـم و طراحی شـوند. این قطعات 
جهـت سـاخت نیـاز به نقشـه اجرایـی دارند لـذا می بایسـت وارد 
محیط دراوینگ شـوند و این امر منجر به ترسـیم نقشـه سـاخت 

می گـردد.
تشـکیل  از قطعـات مختلـف  ماشـین ها  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
شـده اند، بـه عنـوان یـک مثـال کاربـردی، انبردسـت را در نظـر 
می گیریـم. یک انبردسـت مکانیزم اهرمی دارد و از چهار قسـمت 
تشـکیل شـده اسـت. فـک و دسـته بـه صـورت یکپارچـه، محور 
اصلـی کـه در مرکـز قـرار گرفتـه و عمـل بـاز و بسـته کـردن را 
انجـام می دهـد و روکش هـای پالسـتیکی جهـت عایـق شـدن. از 
مونتـاژ قطعـات فـوق، یـک انبردسـت بـه وجـود می آید کـه برای 
سـاخت آن بایـد تمامـی اجـزاء مربوطـه در محیـط پـارت به طور 
مجـزا طراحـی و ترسـیم شـوند. سـپس با وارد شـدن بـه محیط 
دراوینـگ نقشـه سـاخت دو بعدی و سـه بعـدی از قطعـات )ابعاد 
و انـدازه قطعـات( را تهیـه کـرد. البتـه در کنـار محیط هـای پارت 
و دراوینـگ بایـد تمـام قطعـات مربوطـه را به صورت تـک به تک 
وارد محیـط اسـمبلی کـرده و بـا اسـتفاده از یـک سـری قیـود 

خـاص، تمامـی اجـزا را مونتـاژ )مقیـد( کرد. 
در نهایـت نقشـه مونتـاژی انبردسـت را وارد محیـط دراوینـگ 
می کنیـم. ایـن کار سـبب درک بیشـتر و شناسـایی بهتر نقشـه 

بـا توجـه بـه  اندازه گیـری خـودکار نقشـه ایجادشـده  می شـود. 
قطعـات، تعییـن نـوع خطـوط و تلرانس های ابعـاد در این محیط 

قابـل انجام اسـت. 
طراحـی و ترسـیم تجهیزاتـی نظیـر اسـتند، ترمکـس، دسـتگاه 
مخزن هـای  انتقـال،  گاردان هـای  هیدرولیـک،  جـک  حالجـی، 
هیدرولیـک بـرای اسـتندها و جک هـا، رولیک هـای انتقال دهنده، 
انـواع گیربکـس و شـاهین جرثقیـل، انـواع قیچی هـای پروانـه ای 
و متـراژ و کاسـت یونیورسـال اسـتند از مـواردی هسـتند کـه در 
شـرکت جهـان صنعـت و بـا اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار صـورت 

می گیـرد. 
به طـور خالصـه تمـام سفارشـاتی که جهت سـاخت یـا تعمیر به 
ایـن شـرکت ارائه می شـود، ابتدا باید توسـط پرسـنل واحـد دفتر 
فنی و مهندسـی مجموعه، کنترل شـده و با دسـت آزاد نقشـه ای 
را بـه صـورت پیش فـرض طراحـی کرده، سـپس محاسـبات فنی 
آن را انجـام می دهیـم. در صورتـی کـه بـه نقـاط نتیجـه بخشـی 
از محاسـبات برسـیم، در قسـمت پـارت نرم افـزار آن ها را ترسـیم 

می کنیـم.
تمـام قطعاتـی کـه ترسـیم شـده اند را در صـورت نیـاز بـه مونتاژ 
وارد محیـط اسـمبلی و در نهایـت دراوینـگ می کنیـم. در ایـن 
محیـط تمـام اطالعـات مـورد نیـاز اعـم از اندازه گیـری، عالمـت 
صافـی سـطح و تلرانس هـای مجـاز و ... جهـت بیـان موقعیـت 

نقشـه و درک بیشـتر اپراتـور اعمـال می کنیـم.
بعـد از آماده سـازی نقشـه ها جهت سـاخت یـا تعمیـرات، آن ها را 
بـه واحـد تولیـد ارائـه داده، سـپس اپراتورهـای دسـتگاه بـا توجه 
بـه ایـن نقشـه ها می تواننـد بـه صـورت دقیـق تولیـد قطعـات 
را شـروع نماینـد. تمـام تولیـدات ایـن شـرکت بـر پایـه نرم افـزار 
SolidWorks صـورت می گیـرد و در پایـان نقشـه  ها بـه صورت 

کدینـگ شـده ذخیره سـازی می شـوند.

 SolidWorks مروری بر کاربردهای نرم افزار طراحی
در شرکت جهان صنعت کرمانشاه

مهندس سعید دوستی- کارشناس فنی مهندسی و تحقیقات جهان صنعت کرمانشاه
دکتر سمیه حیدری- دبیر تحقیق و توسعه گروه صنعتی شکری
مهندس احمد آرامی - رییس واحد فنی مهندسی و تحقیقات جهان صنعت کرمانشاه

ترمکس میلگرد

استند نورد

گــزارش
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ArcelorMittal پیشـروترین کارخانـه فـوالد و معـدن در جهـان اسـت که در60 کشـور حضور 

داشـته و دارای تأسیسـات اولیه فوالدسـازی در 17 کشـور می باشـد. ArcelorMittal در سـال 
۲0۲0، درآمـد 53/3 میلیـارد دالر و 71/5 میلیـون تـن تولیـد فوالد خام داشـته اسـت، در حالی که 

تولیـد سـنگ آهن بـه 58/0 میلیون تن رسـید.
هدف ما کمک به سـاختن دنیای بهتر با فوالدهای هوشـمندتر اسـت. فوالدهای سـاخته شـده با 
اسـتفاده از فرآیندهـای جدیـد و خاقانـه که انرژی کمتـری مصرف کرده، به میـزان قابل توجهی 

کربـن کمتری منتشـر می کنـد و هزینه ها را کاهـش می دهد. 
فوالدهایـی کـه پاک تـر، قوی تر و قابل اسـتفاده مجدد هسـتند. فوالد برای وسـایل نقلیه برقی و 
زیرسـاخت های انـرژی تجدیدپذیـر از جوامع در جهت تحـول در طول این قـرن حمایت می کند.

بـا داشـتن فـوالد در هسـته اصلـی، افـراد خـاق و فرهنـگ کارآفرینـی در قلـب مـان، از جهان 
در ایجـاد ایـن تغییـرات حمایـت خواهیـم کـرد. معتقدیـم که یـک کارخانه فـوالد در آینـده باید 

بدین گونـه باشـد.
 ،)MT( پاریـس ،)MT( آمسـتردام ،)MT( در بورس هـای سـهام نیویـورک ArcelorMittal

لوکزامبورگ )MT( و در بورس های بارسـلونا، بیلبائو، مادرید و والنسـیا )MTS( اسـپانیا فهرسـت 
شـده است.

نیـروگاه Sestao با اسـتفاده از هیدروژن سـبز و برق تجدیدپذیر، انتشـار کربن را به 
صفر می رسـاند

ArcelorMittal اعـام کـرده کـه کارخانـه Sestao آن در اسـپانیا بـه اولین کارخانـه فوالد با 

مقیـاس فـوالد بدون انتشـار کربـن در جهان تبدیل می شـود.
ایـن توسـعه نتیجـه تفاهم نامـه ای اسـت کـه امـروز بـا دولـت اسـپانیا امضـا شـده اسـت و 
سـرمایه گذاری یـک میلیـارد یورویـی در سـاخت کارخانه احیای مسـتقیم آهن با هیدروژن سـبز 
 )EAF( و همچنیـن سـاخت کـوره قـوس الکتریکـی Gijón در کارخانـه خـود واقـع در )DRI(

هیبریـدی جدیـد صـورت گرفته اسـت.
تـا سـال ۲0۲5، کارخانـه Sestao کـه طیـف وسـیعی از محصـوالت فـوالدی مسـطح را بـرای 
بخـش خـودرو، بخش سـاختمان و صنعت عمومی تولید می کنـد، 1/6 میلیون تن فـوالد بدون 

انتشـار کربـن تولیـد می کند به وسـیله:
• تغییـر ورودی فلـزی بـا افزایش سـهم چرخـه بازیافت قراضه، و اسـتفاده از DRI تولید شـده 

بـا هیـدروژن سـبز از Gijón در دو کـوره قوس الکتریکی موجـود در آن؛
• تأمیـن بـرق تمـام تجهیـزات فوالدسـازی )کـوره قـوس الکتریکـی، کارخانه نـورد، خطوط 

فینیشـینگ( بـا بـرق تجدیدپذیر.
• معرفـی چنـد تکنولوژی نوظهـور کلیدی که جایگزین اسـتفاده اندک باقی مانده از سـوخت 
فسـیلی در فراینـد فوالدسـازی بـا ورودی هـای انـرژی عـاری از کربن، ماننـد بیومواد پایـدار یا 

هیدروژن سـبز خواهد شـد.
بخـش اصلی این توسـعه، سـاخت ۲/3 میلیون تن هیدروژن سـبز واحـد DRI در Gijón خواهد 
بـود. حـدود 1 میلیـون تـن از DRI بـه Sestao منتقـل خواهـد شـد تا به عنـوان مـواد خام در 

کوره قوس الکتریکی اسـتفاده شـود.
حمایـت ملـی و حمایـت دولت باسـک در این پـروژه، اواًل از منظر بودجه، با توجـه به هزینه قابل 

توجـه مربوط به گذار به فوالدسـازی عاری از کربن، بسـیار مهم اسـت.
ثانیـاً ArcelorMittal را قـادر می سـازد از طریـق کنسرسـیومی از شـرکت هایی که در سـاخت 
زیرسـاخت های مـورد نیـاز جهـت تولیـد هیدروژن در شـبه جزیـره ایبری بـا اسـتفاده از الکترولیز 
خورشـیدی و انتقال مسـتقیم آن از طریق شـبکه خطوط لوله همکاری دارند، به ذخایر هیدروژن 

سبزدسترسـی پیدا کند.
ایـن طـرح شـامل سـاخت چندیـن مزرعه خورشـیدی بزرگ مقیـاس، با هیـدروژن تولید شـده در 

محـل و تأثیرگذاری از نظر اشـتغال اسـت.

نیـــروگاه SESTAO بـــا اســـتفاده 
ــرق  ــبز و بـ ــدروژن سـ از هیـ
ـــن  ـــار کرب ـــر، انتش تجدیدپذی
را بـــه صفـــر می رســـاند

محیط زیست
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شرکت حمل و نقل جهــان بار فوالد با شماره ثبتى 319 به عنوان یکى از شرکت هاي پویا و پیشرو 
در زمینه جابه جایى کاال و خدمات حمل و نقل جاده اي با کادري مجرب و پشتوانه اي از تجارب علمى 
و عملـى و بـا اسـتفاده از کامیون هاي مجهـز و مدرن و بکارگیري رانندگان معتمد و مجرب توانسـته 

است، زمینه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان گرانمایه را فراهم نماید.
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ــفنجى ــوالدى و آهن اس ــمش ف تولیدکننده ش

مجتمع ذوب آهن بیسـتون شـامل سـه کارخانه اصلى تولید شـمش فوالدى با ظرفیت تولید 
200 هـزار تـن، تولید آهن اسـفنجى با ظرفیت تولید 150هزار تـن و نیروگاه تولید برق 12 

مگاوات و تأسیسات و تجهیزات وابسته به آن مى باشد. 

تولیــد کاالى ایرانــى بــا کیفیــت                  مطابــق بــا آخریــن اســتانداردهاى جهانــى 


