
و  نورد  در صنعت  مهم  ازماشین آالت  یکى  نورد:  استند  قفسه 
فوالد، قفسه استند است که همراه با متعلقات مونتاژى آن و به 
دست آوردن گشتاور الزم از گیربکس به گاردان و در نهایت به 
غلتک هاى نورد کالیبرشده، مقاطع تیرآهن، میلگرد، سپرى، نبشى 
و ... تولید مى شود، شرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشاه با 
تجربه فراوان در طراحى، ساخت و بهینه سازى این دستگاه صنعتى 
از سال 1395 تاکنون تولید این دستگاه را به صورت کلى و جزیى 

با توجه به درخواست مشتریان خود به بازارعرضه مى نماید.
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قیـمـت گــذاری دســـتـوری
 بزرگترین چالـش تولیدکنندگان

و صـادرکننـدگان ایـران

مهندس جهانبخش ُشکری

رئیس هیئت مدیره گروه کارخانجات ُشکری

قیمت هـای دسـتوری و تصمیماتـی کـه بدون مشـورت با 
بخـش خصوصـی گرفتـه می شـود یکـی از چالش هـای 

عمـده تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان ایران اسـت.
در کشـور ایـران باتوجه بـه موقعیت ویـژه جغرافیایی، وجود 
مرزهـای مشـترک بـا چندین کشـور و نیـز قـرار گرفتن در 
یـک محـور ترانزیتـی بسـیار مناسـب فرصت کـم نظیری 
بـرای صـادرات کاال فراهـم اسـت و می تـوان گفـت ایـران 
در صـورت مدیریـت صحیح نسـبت به کشـورهای منطقه 
دارای قابلیـت بسـیار بـاال اسـت . مسـئله مهم این اسـت 
کـه مسـئولین از طریـق سیاسـت های اقتصادی بایسـتی 

فضـا را برای صـادرات فراهـم کنند. 
بـه عنـوان مثـال در حـوزه فـوالد علی رغـم ظرفیت هـای 
بسـیار مطلـوب و وجـود تولیدکننـدگان پرتـوان تاکنـون 
نتوانسـته ایم بـه یـک رویـه صادراتی پایدار برسـیم. شـیوه 
همیشـه  کشـور  بـر  حاکـم  شـرایط  و  تصمیم گیری هـا 
تولیدکننـدگان را بـا چالش مواجه می کنـد و اجازه نمی دهد 

اصـل عرضـه و تقاضا بـازار را کنتـرل کند، بلکه همـواره با 
دخالت هـای نابجـا و اغلب غیرکارشناسـی موجب بی ثباتی 

و تحمیل خسـارت به تولیدکنندگان می شـود. 
گفتنـی اسـت از آنجـا که بخـش عمـده تولید فوالد کشـور 
دولتـی اسـت دخالت های گاه و بیگاه در قیمت گـذاری و وضع 
آئین نامه هـای مختلـف در حوزه تأمیـن مواد اولیـه و صادرات 
محصوالت باعث شـد سـال گذشته بسـیاری از تولیدکنندگان 
بخش خصوصی که با مشـقات فراوان رشـد پیدا کرده بودند، 
دچـار رکـود و تعطیلـی شـوند. مسـلم اسـت رقابـت بخـش 
خصوصـی بـا بخـش دولتـی بـا توجـه بـه حمایت هایی که 
از بنگاه هـای دولتـی بـه عمل می آید بسـیار سـخت اسـت.

در کشـور مـا دولت هنوز به این باور نرسـیده که الزم اسـت 
هنـگام اتخـاذ تصمیمات اقتصـادی، با بخـش خصوصی و 
فعـاالن بـا تجربـه اقتصـادی مشـورت کنـد و از دغدغه های 
آن هـا آگاه شـود تا بتواند تصمیم جامـع و بی نقصی بگیرد. 
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سـرمقاله

ادامه در صفحه 2

چیـن، بزرگتریـن تولیدکننـده فـوالد در جهـان اسـت و 
همچنیـن بیشـترین سـهم را در انتشـار گاز دی اکسـید 
کربن )CO2( دارد. چقدر احتمال دارد شـاهد آن باشـیم 
کـه تولیـد فـوالد در چیـن به محیـط زیسـت لطمه ای 

نکند؟ وارد 

استندها یا قفسه های نورد مهمترین بخش از یک خط 
نورد می باشد که وظیفه آن کم کردن سطح مقطع شمش 
ورودی به همراه افزایش طول شمش و در نهایت رسیدن 

به مقطع فوالدی و محصول نهایی نوردی است.

بـاال،  کیفیـت  بـا  فـوالدی  گریدهـای  تولیـد  بـرای 
ضایعـات بـه  مواقـع  بیشـتر  در  فـوالد  تولیدکننـدگان 

شیمیایی خالص و از پیش مرتب شده احتیاج دارند.
امـا یک سـؤال کلیـدی دیگـر در نبـرد برای فوالد سـبز 
وجود دارد و آن چیزی نیسـت جز ضایعات سـاخته شـده.

فـوالد سـبز چیـن! 

بهینه سازی کاست استند

اهمیت کنتـرل کیفیـت ضایعات در 
انتشـار د ی اکسید کربن

در صفحه 14 بخوانید

در صفحه 13 بخوانید

در صفحه 10 بخوانید
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ادامه سرمقاله: 
قیمت گذاری دستوري بزرگترین چالش تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

ایران است

مسـلماً بـدون آگاهـی از وضعیـت بخـش خصوصـی بـه 
صـورت کامـل، تصمیـم گیری هـا بـا ایـراد همـراه خواهد 
بـود. از ایـن رو همواره شـاهد بروز تصمیمات خلق السـاعه 
خسـارت  های  بـا  اغلـب  کـه  هسـتیم  نسـنجیده ای  و 
زیـادی همـراه اسـت و زمانـی کـه دولـت متوجـه اشـتباه 
بـا  زیـادی،  تولیدکننـدگان  می شـود،  تصمیم گیـری  در 

مشـکالت عدیـده مواجـه  شـدند.
خواسـته بخـش خصوصـی ایـن اسـت کـه تشـکل های 
بخـش خصوصـی نظیـر اتـاق بازرگانـی و خانـه صنعـت 
کـه در بطـن اقتصاد کشـور هسـتند، و بـازار را بـه خوبی 
بـرای  کاربـردی  راهکارهـای  می تواننـد  و  می شناسـند 
مسـائل اقتصـادی ارائـه دهنـد، در تصیم گیری هـا دخیـل 
شـوند. مشـکالت دیگری کـه صنعت فـوالد بـا آن مواجه 
اسـت، مسـئله کمبـود و قطـع بـرق در تابسـتان و گاز در 
زمسـتان چالـش بزرگی اسـت کـه روند تولید را با مشـکل 

جـدی مواجـه می کنـد.
بـا توجـه به مصـرف عمده بـرق گاز در تولید فوالد سـوال 
این اسـت که چرا باید در این زمینه کمبود داشـته باشـیم 
و چـرا باید هر سـال با این مشـکل تکراری مواجه شـویم، 
اگـر دنبال توسـعه هسـتیم دولت بایسـتی بـا برنامه ریزی 
مناسـب و آمـاده کـردن زیرسـاخت های الزم مانع تحمیل 

خسـارت های سـنگین به صنایع بزرگ شـود.
امیـدوارم از ایـن پس مسـئولین محترم مشـورت با بخش 
خصوصـی را سـرلوحه کار قـرار دهند تا بدین وسـیله سـاز 
و کار مناسـبی بـرای تصمیم گیـری ایجاد شـود تا انشـاهلل 
بتوانیـم عـالوه بـر حفـظ صنایع موجـود به هدف توسـعه 

صنایـع نیز مطابق چشـم انداز کشـور برسـیم. 

از شـرکت های  حضـور شـرکت جهـان صنعـت کرمانشـاه 
دانش بنیان گروه صنعتی ُشـکری در نمایشـگاه دستاوردهای 
شـرکت های دانـش بنیـان و فنـاور پـارک علـم و فنـاوری 

کرمانشـاه مـورد اسـتقبال بازدیدکننـدگان قـرار گرفت. 
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه با اشـاره بـه برپایی 
نمایشـگاه آخریـن دسـتاوردهای شـرکت های دانـش بنیان و 
واحدهـای فنـاور پـارک علـم و فناوری کرمانشـاه گفـت:  در 
ایـن نمایشـگاه بیـش از 150 محصـول واحدهـای فنـاور و 
شـرکت های دانـش بنیـان در فضایـی بالغ بر هـزار متر مربع 

در محـل بـرج فناوری اسـتان کرمانشـاه عرضه شـد. 
سـیامک آزادی در ادامـه از برگـزاری 10 پنـل تخصصـی بـا 
حضـور مدیران و کارشناسـان دسـتگاه های دولتـی در بخش 
جنبـی ایـن نمایشـگاه خبـر داد و افـزود: در ایـن پنل هـا، 
شـرکت های دانـش بنیـان و واحدهـای فناور نیازهـای خود را 
بـرای مدیران اسـتان بیـان کـرده و توانمندی های خـود را به 

آنهـا معرفـی نمودند. 
شـرکت جهان صنعت، سازنده ماشـین آالت و قطعات صنعتی 
کـه در سـال های اخیـر موفقیت هـای بزرگـی را در زمینـه 
طراحی و سـاخت ماشـین آالت پیچیده صنعتی بدسـت آورده 
اسـت، به عنـوان یکـی از بزرگترین شـرکت های دانش بنیان 
اسـتان بـا حضـور در این نمایشـگاه مـورد توجـه نخبگان و 

مسـئوالن قرار گرفت. فعالیت مسـتقل این شـرکت از سـال 
1۳۹۳ با تفکیک شـدن از شـرکت جهان فوالد آغاز شـده و در 
سـال 1۳۹۶ بـه عنوان یـک شـرکت دانش بنیان مـورد تأیید 

پـارک علم  و فناوری کرمانشـاه قـرار گرفت. 
ایـن کارخانـه دانـش بنیـان بـا تکیـه بـر تـوان متخصصان 
بومـی تاکنـون توانسـته بـا بی اثر کـردن تحریم ها بسـیاری 
از ماشـین آالت پیشـرفته صنعتی را برای اولین بار در کشـور 

طراحـی و تولیـد کند.

جهان  شرکت  غرفه  از  کرمانشاه  استاندار  بازدید 
دستاوردهای  نمایشگاه  در  کرمانشاه  صنعت 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور کرمانشاه

بهمن امیری مقدم اسـتاندار کرمانشـاه در قالـب یک برنامه 
بازدیـد سـنگین و فشـرده بیش  از 5 سـاعت بـرای بازدید از 
دانـش  شـرکت های  دسـتاوردهای  نمایشـگاه  غرفه هـای 
بنیـان و واحد های فناور کرمانشـاه وقت گذاشـت. اسـتاندار 
کرمانشـاه، بازدیـد از تمامـی غرفه هـا را در دسـتور کار قـرار 
داد و مدیـران شـرکت هـای دانـش بنیـان هـم مشـکالت 
و مطالبـات خـود را بـه صـورت چهـره بـه چهـره و صریـح 
بـا مدیر ارشـد اسـتان مطـرح کردند. اسـتاندار کرمانشـاه در 
جریـان بازدیـد از هـر غرفـه، دغدغه هـا و مشـکالت آنهـا را 
به صـورت لحظـه ای و تلفنـی از مدیـران مربوطـه پیگیـری 
و دسـتورات الزم را بـرای رفـع موانـع فعالیـت و تولیـد این 

کرد.  شـرکت ها صـادر 
بهمـن امیـری مقـدم در حاشـیه ایـن بازدیـد هـم از احـداث 

جمعـی از اعضای انجمن شـرکت های دانش بنیان کرمانشـاه 
از کارخانجات گروه صنعتی شـکری بازدیـد نمودند و در پایان 
بـه منظـور بهره گیـری بیشـتر از ظرفیت هـای یکدیگر یک 

تفاهم نامـه همکاری امضـاء نمودند.
عضـو هیئـت مدیره گـروه صنعتی ُشـکری در جمـع مدیران 
شـرکت های دانش بنیان اسـتان گفت: هم افزایـی و همکاری 
می توانـد  یکدیگـر  بـا  اسـتان  دانش بنیـان  شـرکت های 
فرصت هـای بزرگتـری ایجـاد کنـد و ضمـن ارتقـای کیفیت 

امـور، بسـیاری از هزینه هـا را کاهـش دهـد.
جهانـدار ُشـکری افـزود شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان 

کرمانشـاه بـرای شـکوفایی و ورود به عرصه هـای بزرگتر نیاز 
بـه معرفی بهتر و بیشـتری دارند. وی در ادامـه گفت: رویکرد 
گـروه صنعتـی ُشـکری بـرای تأمیـن نیازهـای فنـی خـود 
همـواره نـگاه بـه داخـل مجموعـه و در نهایت درون اسـتان 
و اسـتفاده از ظرفیـت نیروهای متخصص داخلی بوده اسـت.
همچنیـن جهانبیـن ُشـکری عضـو هیئـت مدیـره گـروه 
صنعتـی ُشـکری، ضعـف اغلـب کارآفرینـان و تولیدکنندگان 
اسـتان در معرفـی کسـب  و کارها، پتانسـیل ها و محصوالت 
خود را نکته ای مهم برشـمرد و گفت: تسـهیل در مسـیرهای 
همـکاری و دسترسـی شـرکت ها بـه یکدیگـر می توانـد آثار 

اقتصـادی بزرگـی به دنبال داشـته باشـد. 
محمـدی رئیـس انجمـن شـرکت های دانش بنیان اسـتان هم 
گفت این انجمن در ۸ زیرمجموعه و حوزه صنعتی فعال اسـت 
و امسـال بنـا داریـم دسـت کم ۳0 شـرکت دانش بنیـان جدید را 
سـاماندهی و بـه مجموعه شـرکت های اسـتان اضافه کنیم.

جهانصنعت،نگیننمایشـگاهشرکتهای
دانشبنیانکرمانشاه

امضــایتفاهمنامــههمــکاری؛گــروه
صنعتیشـکریتالشمیکندازظرفیتهای
شـرکتهایدانشبنیــاناسـتانبیشـتر

کند اسـتفاده

شـهرک  شـرکت های دانـش بنیـان بـا اعتبـار  100 میلیـارد 
تومانـی و حمایت هـای ویژه از فعاالن دانش بنیـان خبر داد.

اخبــــار 
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شرکت جهان فوالد غرب با در اختیار داشتن پرسنل متخصص، کارآزموده 
و توانمنـد ضمـن تولیـد و ارائه محصولى باکیفیت و قابـل رقابت مطابق با 
اسـتانداردهاي جهانى توانسـته است ضمن کسب رضایت مشتریان عنوان 

صادرکننده نمونه را از آن خود نماید.

-  تولیدکننده انواع مقاطع فوالدي با ظرفیت تولیدي 300هزار تن در سال
-  اولیـن تولیدکننده تیـرآهن فـوق سبک در کشـور

دفتر مرکزى: تهران، پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25     تلفکس: 22841460 021                   دفتر فروش: 45852548-51 083
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بـه گـزارش  چیـالن، هفتمیـن گردهمایـی مدیـران روابـط 
عمومی زنجیره آهن و فوالد کشـور روز سه شـنبه ۲4 آبان ماه 
1401 توسـط انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران برگزار شـد و 
مدیـران روابـط عمومی شـرکت های بزرگ فـوالدی و معدنی 
از تمامـی رسـته های زنجیـره آهن و فـوالد در آن حضور بهم 
رسـاندند. در این جلسـه به نقـش ترویجی روابـط عمومی ها 
در سـطح ملـی و بـه اهمیـت فـوالد و صنایـع معدنـی بـه 

عنـوان صنعت پیشـران اقتصادی اشـاره شـد. 
بـا عنایـت بـه ایـن کـه فـوالد یـک صنعـت ملـی اسـت و 
رویکـرد مشـارکت جویانه در آن نبایـد بـه روندی ضد توسـعه 
تبدیل شـود. نقـش واحد روابـط در این صنایع بسـیار پررنگ 

بـوده و باید کمیته روابط عمومی را محور سـاختار پشـتیبانی 
تصمیم گیـری در انجمـن فوالد دانسـت.

در ایـن گردهمایـی مدیـران روابـط عمومـی زنجیـره آهـن و 
فـوالد کشـور بـه بحـث و گفت وگـو در خصـوص مسـائل و 

دغدغه هـای ایـن حـوزه پرداختنـد.

ایـن گردهمایـی بـا انتخـاب اعضـای هیئـت اجرایـی کمیته 
روابـط عمومـی زنجیـره آهـن و فـوالد و همچنین تشـکیل 
کارگروه هـای تخصصـی آن و انتخاب اعضـای این کارگروه ها 
خاتمـه یافـت و ذوب آهن بیسـتون عضو کارگـروه تخصصی 

تدویـن برنامه راهبردی شـد.

ورزشـکار کرمانشـاهی کـه مدال طـالی رشـته دو و میدانی 
در مسـابقات بین المللی شـرکت های جهان؛ مسـکو )۲0۲۲( 
را کسـب کـرد، در میـان اسـتقبال خانـواده و همکارانش به 
اسـتان بازگشـت. محمـد ماهیدشـتی از باشـگاه ذوب آهـن 
مسـکو  در  کـه  جهـان  کارگـران  مسـابقات  در  بیسـتون 
پایتخـت روسـیه بـا حضـور بیـش از 1500 ورزشـکار برگزار 
شـد، در رشـته دو و میدانـی در ماده دو 100 متـر، مدال طال 
و در مـاده پـرش طـول مـدال نقـره جهانـی را بدسـت آورد. 
محمد ماهیدشـتی از پرسـنل گروه صنعتی شـکری از حدود 
ده سـال پیـش رشـته دو و میدانـی را بـه صـورت حرفـه ای 
دنبـال می کنـد. وی پیـش از ایـن موفـق بـه کسـب 1۷ 
عنـوان کشـوری و یک عنوان سـومی بین المللی شـده بود.
ماهیدشـتی امسـال در مسـابقات کارگـران جهـان در مـاده 
صدمتـر بـا رکـورد 10 ثانیـه ۹۸ صـدم ثانیـه مـدال طـال و 
در پـرش طـول بـا رکـورد 5 متـر ۷5 سـانتی متر مـدال نقره 

گرفـت. او در ایـن دوره از مسـابقه ها به عنـوان تنهـا نماینده 
اسـتان کرمانشـاه بـود کـه موفـق شـد لقـب ارزشـمندترین 

ورزشـکار کاروان ایـران را بـه خـود اختصـاص دهد.
باشـگاه ذوب آهـن بیسـتون )زیرمجموعـه گـروه کارخانجات 
شـکری( در زمینـه حمایـت از ورزشـکاران حرفـه ای، توسـعه 
ورزش عمومـی در بیـن کارگـران مجموعـه و فراهـم کردن 

زمینـه پـرورش ورزشـکاران حرفـه ای فعالیـت می کند.
ایـن باشـگاه هم اکنـون فعالیت خود را به 1۶ رشـته ورزشـی 
در دو گـروه بانـوان و آقایـان توسـعه داده اسـت و در قالـب 
کمیته هـای دوومیدانـی، کشـتی، کوهنـوردی، شـنا، دارت، 
شـطرنج، آمادگی جسـمانی، مچ اندازی، فوتسـال، بدنسـازی 
والیبـال،  بانـوان،  ورزش هـای  کمیتـه  انـدام،  پـرورش  و 
طناب کشـی، تنیـس خاکـی، پینگ پنـگ و باسـتانی فعال 
اسـت و ورزشـکاران زیـادی از داخـل و خارج مجموعـه دارد.
در حـال حاضـر بیـش از 150 نفـر از کارگـران مجموعـه به 
طـور مسـتمر در فعالیت هـای ورزشـی باشـگاه ذوب آهـن 
بیسـتون شـرکت می کننـد که حـدود ۹0 نفـر از آنها رشـته 
ورزشـی خـود را بـه صـورت حرفـه ای و بـا هدف شـرکت در 

مسـابقات دنبـال می کننـد.

گفتنـی اسـت کـه گـروه کارخانجـات شـکری در شـهرهای 
مختلـف از جمله کرمانشـاه، صحنه، هرسـین و بیسـتون با 
تـدارک و رزرو سـالن و امکانـات ورزشـی از جملـه فوتسـال، 
بدنسـازی، باسـتانی و اسـتخر بـا هـدف ترغیـب پرسـنل 

مجموعـه بـه انجـام تمرینـات ورزشـی اقـدام کرده اسـت.

شرکتذوبآهنبیسـتونعضـوکارگـروه
تخصصیتدوینبرنامهراهبردیمدیرانروابط

عمومیزنجیرهآهنوفوالدکشورشد

محمـدماهیدشـتی؛کسـباولیـنمـدال
طـالیجهانیباشـگاهذوبآهنبیسـتون

درمسـابقاتبینالمللـیمسـکو

اخبــــار 

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمانشـاه 
در بازدیـد از غرفـه شـرکت جهـان صنعـت در نمایشـگاه 
اسـتان  فنـاور  و  دانش بنیـان  شـرکت های  دسـتاوردهای 
گفـت: گـروه کارخانجات شـکری در حوزه منابـع طبیعی، 
زیسـت محیطـی و ایجاد فضای سـبز در کشـور سـرآمد 

زبانزد اسـت.  و 

آقـای کوالنـی افزود با ایـن که نرخ متوسـط ایجاد فضای 
سـبز در صنایـع کشـور بـه سـختی بـه حـدود ۲0 درصد 
می رسـد امـا در کارخانجـات گروه شـکری در شهرسـتان 
هرسـین ایـن عـدد بیشـتر از ۳0 درصد اسـت و حتی این 
گـروه یک نهالسـتان بـزرگ و حرفه ای تأسـیس کرده که 
از طریـق آن بـا شـهرها و روسـتاهای اطـراف نیـز نهـال 

می کند. اهـداء 
وی گفـت: همچنیـن ایـن مجموعـه بـا سـال ها تـالش 
خسـتگی ناپذیر توانسـته، یکـی از مهم تریـن مراکز ایجاد 
اشـتغال در اسـتان باشـد و عـالوه بـر این آقایان شـکری 

اسـتان  صنعتگـران  مطالبـات  و  مسـائل  پیگیـری  در 
همیشـه پیشـگام بوده انـد.  

گـروهکارخانجـاتشـکریسـرآمدصنایع
کشور سـبز
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همدلـی، آمـوزش مسـتمر، نظم و تکریـم نیروهـا، مهمترین 
صنعتـی  کارخانجـات  گـروه  در  کار  فضـای  ویژگی هـای 

شـکری اسـت.
در ایـن گـزارش گفتگویـی بـا چهـار نفـر از پرسـنل نمونـه 
از چهـار مجتمـع صنعتـی گـروه کارخانجات شـکری ترتیب 
داده ایـم و نظـر آنهـا را دربـاره اشـتغال و عضویـت در ایـن 

خانـواده بـزرگ جویـا شـده ایم.

 علیرضـا شـهبازی  کـه از سـال 1۳۹۸ در مجتمـع ذوب آهن 
بیسـتون مشـغول به کار اسـت متولـد سـال 1۳۷1، مجرد و 
دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد در رشـته بـرق قدرت اسـت. 
او در ایـن مـدت بـا اثبات شایسـتگی های فنـی و تخصصی 
خـود موفـق شـده، معـاون واحـد بـرق مجتمـع ذوب آهـن 

شود. بیسـتون 
هم اکنـون تمـام سیسـتم برقـی کارخانـه اعـم از تابلوهـای 
فشـار متوسـط و ضعیـف و سیسـتم اتوماسـیون صنعتـی 
کارخانـه زیـر نظـر او و همکارانش قـرار دارد. آقای شـهبازی 
می گویـد: ابتـدا قـرار بـود متخصصـان هنـدی کارخانـه را 
راه انـدازی کننـد. امـا بـا شـروع تحریم هـا کار را نیمـه کاره 
تمـام  می گویـد  او  شـدند.  خـارج  کشـور  از  و  کردنـد  رهـا 
نقشـه ها و سیسـتم های موجـود خارجـی بود و زمانـی که او 
و همکارانـش کار را در دسـت گرفتنـد، دارای نقـص و عـدم 

همخوانـی تابلوهـا بـا نقشـه ها بـود.
وی گفـت ما توانسـتیم با تالش شـبانه روزی و بـا بهره گیری 
از مهندسـی معکـوس سیسـتم هـا را آمـاده راه انـدازی کنیم 
و سـپس بـا انجـام تسـت های اولیـه و رفـع نواقـص بـه 

بهره بـرداری برسـانیم.
بـه گفتـه علیرضـا شـهبازی در مجتمـع ذوب آهن بیسـتون 
انتظـارات پرسـنل به خوبی برآورده می شـود و مدیـران فضا را 
بـرای بهره گیـری حداکثـری از دانش فنی و تـوان تخصصی 

نیروهـا فراهـم کرده اند.

 فرشـاد محبـی  هـم از نیروهـای شـرکت جهان فـوالد غـرب 
اسـت. او که متأهل و دارای یک فرزند می باشـد از سـال 1۳۹۹ 
در واحـد بسـته بندی ایـن مجتمع مشـغول به کار بسـته بندی 
تیرآهـن شـده اسـت. وی می گوید: مثـل همه کارکنـان دیگر از 
روز اولـی که مشـغول به کار شـده دارای بیمـه تأمین  اجتماعی 
و بیمـه تکمیلـی بـوده و حقوق ماهیانه و اضافـه کارش به طور 
منظـم پرداخـت شـده اسـت، در حالـی که قبـل از اشـتغال در 

جهـان فـوالد فاقـد کار ثابـت و بیمه بوده اسـت.
بـه گفتـه محبی یکـی از ویژگی هـای کار در ایـن مجموعه 
در  آموزشـی  مسـتمر  دوره هـای  برگـزاری  صنعتـی  بـزرگ 
زمینـه امـور تخصصـی و فنـی، ایمنـی کار و کمک هـای 
اولیـه اسـت کـه باعث شـده سـطح فنـی و آگاهـی عمومی 
کارکنـان بـه طـور قابـل مالحظـه ای افزایـش پیدا کنـد. وی 
خاطـره خوبـش از محیـط کاری را برگزاری جشـن های پایان 
سـال و مراسـم های مختلـف با حضـور همه پرسـنل عنوان 
کـرد و گفـت روحیه بـاالی همـکاری و همدلی بیـن نیروها 

از ویژگی هـای مثبـت کار کـردن در ایـن محیـط اسـت.

 محمـد ناصـر خاموشـی هرسـینی  هـم از نیروهـای بومـی 
کارخانه سـیما فوالد جهان اسـت کـه از ابتدای سـال 1401 در 
واحـد نـورد ایـن مجتمـع مشـغول کار شـده اسـت. وی متولد 
سـال 1۳۶۷، متاهـل، دارای یـک فرزنـد و سـاکن شهرسـتان 

هرسـین می باشـد. کار او نـوردکاری، تنظیـم خـط و مونتـاژ 
اسـتند است و معتقد اسـت گروه کارخانجات شکری بیشترین 
نقـش را در کاهـش آمار بیـکاری جوانان این منطقه داشـته و 
چنـد هزار نفر را به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم مشـغول به 
کار کـرده اسـت. خاموشـی گفـت اینجـا عـالوه بـر ایـن که 
همـه چیـز روی نظـم و قاعده پیش مـی رود، فضای دوسـتی 
و همبسـتگی ویـژه ای هـم بیـن کارکنـان وجـود دارد و ایـن 
باعـث شـده حـس خوبـی در محل کار داشـته باشـد. او دیگر 
ویژگی هـای محیـط کاریش را وجود احسـاس امنیت شـغلی، 
ارزش و اهمیـت قائل شـدن بـرای کارگران، برگـزاری دوره های 
آموزشـی و جدی گرفتن مسـئله ایمنـی کارگران عنـوان کرد.

در ادامـه بـا  افشـین جوان بخـت  گفتگـو کردیـم. او متولـد 
1۳55، متأهـل و دارای ۳ فرزنـد اسـت. او از سـال 1۳۸۷ کارش 
را در شـرکت جهـان فـوالد آغـاز کـرد و از چنـد سـال پیش در 
شـرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشـاه مشـغول فعالیت 
شـده اسـت. جوان بخـت در واحـد تراشـکاری مجتمع مشـغول 
بـه کار اسـت که وظیفـه آنها سـاخت و تعمیرات ماشـین آالت 
و خطـوط تولیـد اسـت. شـرکت جهان صنعـت کرمانشـاه کار 
سـاخت ماشـین آالت و تجهیـزات خطـوط تولید فـوالد را انجام 
می دهـد و هم اکنـون غیر از تأمیـن نیازهای گـروه کارخانجات 

شـکری سـفارش های متعـددی از سـایر اسـتان ها دارد.
جوان بخـت و همکارانـش در سـال های اخیر موفق به سـاخت 
قطعات و ماشـین آالت ویژه ای شـده اند. از جمله آنها برای اولین 
بار در کشـور قطعات سیسـتم اسـالیدگیت را طراحـی کردند و 
سـاختند کـه اقدامـی بی سـابقه و بزرگ محسـوب می شـود. او 
می گویـد ویژگـی گـروه کارخانجات صنعتی شـکری این اسـت 
کـه مدیـران همپـای کارگـران و در کنـار آنان آسـتین همت را 
بـاال می زننـد و بـرای موفقیـت مجموعـه تـالش می کنند که 
ایـن موضـوع باعـث ایجـاد حس همبسـتگی و تعلـق در بین 

مجموعه پرسـنل شـده است.

گپـیدوسـتانهباتعدادیازتکنسـینهاوکارگـراننمونه
گروهصنعتیشـکری

گـفت وگـو
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گـزارشعملکـردگـزارشعملکـرد
شرکتسـیمافــوالدجهـانشرکتسـیمافــوالدجهـان

بـا   1۳۹5 سـال   در  جهـان  فـوالد  سـیما  شـرکت 
چشـم انداز دسـتیابی بـه صنعـت فـوالد سـبز و حفظ 
سـرآمدی در بومی سـازی، بـا محوریت دانـش کیفیت 
و  مشـتری مدارترین  بـه  شـدن  تبدیـل  و  فنـاوری  و 
موفق تریـن شـرکت ایرانـی، فعالیـت خـود را زمینـه 
تولیـد انـواع مقاطـع گـرد در سـایزهای متنـوع آغـاز 

کـرد و بـه لطـف خـدا تـا بـه امـروز بـه فعالیـت خـود ادامـه داده و 
توانسـته محصـوالت بـا کیفیتی به بـازار ارائه دهد که موجب کسـب 

اسـت.  گریـده  متفـاوت  تندیس هـای  و  گواهینامه هـا 
جایـگاه  بـر  تکنولـوژی  پیشـرفت های  و  تغییـرات  افـزون  روز  رشـد 
تولیدکننـدگان در بـازار و صنعـت اثـر گذاشـته و شـرکت ها دائمـًا در 
تکاپـوی دسـتیابی بـه بازارهـای جدیـد و افزایـش سـهم بیشـتری از 
بـازار بـرای خود و محصوالتشـان هسـتند که در سـال های اخیر طی 
تالش هـای مسـتمری که در ایـن واحد تولیـدی برای به دسـت آوردن 
بازارهـای داخلی و منطقـه و رقابت پذیری با گروه هـای تولیدی صورت 
 ISO  گرفتـه، موفق به کسـب اسـتانداردهای بین المللـی و منطقه ای
2019: 2-6935  و ISO TS 708 :2010 کـه بـا تولیـد محصوالت 

بـا برندها و اسـتانداردهای متفاوت توانسـته رضایت مشـتریان را جلب 
نمایـد و بـه لطـف خـدا در سـال 1400 شـرکت سـیما فـوالد جهـان 
بـه عنـوان صادرکننـده نمونـه اسـتان موفق به اخـذ تندیـس گردید و 
هـم چنیـن در 5 مـاه اول سـال 1401 توانسـته ۲4 هـزار تن محصول 
باکیفیـت بـه کشـور عـراق و منطقـه صادر نمایـد که باعـث ارز آوری 

برای کشـور و شـرکت شـده است. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه کشـور و شـرکت سـیما فـوالد طی سـال های 
اخیـر بـا مشـکل حامل هـای انـرژی روبـه رو بـوده شـرکت در صـدد 
بهینه سـازی ایـن قسـمت ها شـد که با کمـک تیم تحقیق و توسـعه 
توانسـته بـا جانمایـی و طراحـی بانک هـای خازنـی هزینـه بـرق را 
کاهـش دهـد. این گونـه کـه واحدهـای صنعتـی هـم از تـوان اکتیـو 
یعنـی مفیـد و هـم از تـوان راکتیو غیـر مفید اسـتفاده می کننـد و از 
آن جایی کـه شـبکه فقـط تـوان اکتیـو را در اختیار ما قرار داده اسـت. 
اگـر بخواهیـم از شـبکه توان راکتیـو را هم دریافت کنیـم، باید جریان 
بیشـتری از اداره بـرق دریافـت کنیـم، در نتیجـه باید هزینه بیشـتری 

را پرداخـت کنیم. 
بنابرایـن در حالی کـه شـبکه تـوان راکتیـو و بانـک خازنـی را در اختیار 

مـا قرار داده اسـت، موجب می  شـود که شـبکه مجبور 
بـه فراهـم کردن تـوان راکتیو نباشـد و ایـن امر باعث 
شـده هزینـه برق کاهش داده شـود و قدمـی در جهت 
بعـدی  قـدم  در  و  برداریـم  کشـور  در  کـم  مصـرف 
اتوماسـیون کـردن سیسـتم کـوره اسـت کـه پروسـه 

کنتـرل سیسـتم اتوماسـیون این گونـه اسـت که:
1-کنترل حفاظتی و نمایش خطا؛   

۲-کنترل ایستگاه گاز؛   
۳-کنتـرل مناطـق حرارتی کوره بـه صورت: خاموش و روشـن کردن 

هریک از مشـعل ها )در صـورت نیاز( 
4- کنترل قدرت مناطق حرارتی در شرایط مختلف تولید؛ 

5- کنترل اکسیداسیون.
از مزایای این طرح به موارد زیر می توان اشاره کرد:  

1- افزایش سرعت تولید؛   
۲- کاهش زیان)ضایعات(؛   

۳- اپراتوری ساده تر به همراه فرایند کنترل پیچیده تر؛  
4- مدیریت گزارش گیری و نمودارسازی فرآیند تولید؛    

5- باال بردن ضرایب ایمنی و هشدار؛   
۶- امکان انتقال تجربه و دانش اپراتوری به سیستم؛

کـه بـا ایـن اقـدام مصـرف انـرژی گاز را کاهـش داده و هزینه هـای 
انـرژی تـا حـد امکان بـه حداقـل برسـانیم و قدمـی در جهـت بهینه 

 سـازی و مصـرف کـم در کشـور برداشـته شـود. 
شـرکت سـیما فـوالد بـا توجـه بـه چشـم انـدازی کـه بـرای خـود 
تعریـف کـرده و بـا جـذب نفـرات متخصـص در زمینه صنعـت فوالد 
بـا اسـتخدام نفـرات تحصیـل کـرده و جـوان بومـی و آمـوزش دادن 
ایـن نفـرات، امـروزه توانسـته پرسـنلی بـا تجربـه و متخصـص در 
تمامـی واحدهـا پـرورش دهـد که نه تنهـا باعـث اشـتغال آفرینی برای 
منطقـه شـده و بـا توجـه بـه ایـن که سـال1401 توسـط مقـام معظم 
رهبـری سـال تولید دانـش بنیـان و اشـتغال آفرین نام  گـذاری فرمودند 
بـه سـمت ثبـت شـرکت بـه عنـوان دانش بنیـان حرکـت کـرده  و با 
تشـکیل تیـم تحقیـق و توسـعه بـه سـوی خلـق طـرح هـای دانش 
بنیـان و سـاخت تجهیـزات که توسـط نفـرات بومی قدم برداشـته که 
ایـن امـر باعـث شـده، هزینه هـای شـرکت کاهـش داده شـود و مانع 

خریـد تجهیـزات بـا هزینه هـای ارزی شـده اسـت.
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گـزارش



شرکت سیما فوالد جهان با انتخاب پیشرفته ترین 
تجربیـات  از  اسـتفاده  و  دنیـا  روز  تجهیـزات 
کارشناسـان داخلـى و خارجـى و ایجاد امکانات 
آزمایشـگاهى و تحقیقاتـى توانسـته اسـت بـه 
مـوازات افزایـش اسـتحکام محصـول، گام هاي 
مؤثـري در تحـول محصوالت و شـیوه تولید در 

صنعت فوالد کشور بردارد.

تولیـدکننده انـواع میلگـرد

ظرفیت تولید سـالیانه
 A3 و A2 200 هزار تـن میلگـرد

تولیـد کاالى ایـرانى با کیفیت
مطابق با آخرین استاندارهاى جهان

ISO دارنـده گواهینامـه هاى

دفتر تهران: پاسداران، نگارستان هفتم، شماره 25  |  تلفن: 22841460 - 021
   کارخانـه: کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین |  تلفکس: 45852563 - 083

دفتر فروش: 45852548-51 - 083

w w w . s f j s t e e l . c o m

s f j s t e e l



شماره نهم • آذر 1401    8گزیـده جهــان فــوالد

اهمیـــتمدیریـــت
روانـــــکارهــــا
درصنعـــتفـــوالد
صنعـت فـوالد یکـی از صنایـع حسـاس از نظـر رشـد و توسـعه اقتصـادی و شـرایط کارکـرد 
سـخت می باشـد کـه در آن بـرای تولیـد محصـوالت فـوالدی طـی مراحـل مختلـف و بـا 
شـرایط کارکـرد سـخت نظیـر دمـای بـاال، آلودگـی هـوا و بارهـای سـنگین منجر بـه تولید 
محصـول شـده و بـرای ایـن هـدف از تجهیـزات و ماشـین آالت خاصـی اسـتفاده می شـود. 
کارکـرد تجهیـزات و قابلیـت اعتمـاد آنهـا از مهمتریـن پارامترهـای افزایش بهـره وری در این 
صنعـت اسـت کـه هرگونه ضعـف در مدیریـت این فرآیندهـا هزینه هـا و خرابی هـای فراوانی 
بـه بـار مـی آورد. یکـی از مهمتریـن مسـائل فنـی کـه تجهیـز را در شـرایط سـالمت قـرار 
می دهـد، توجـه به مسـأله روانکاری اسـت. روانـکاری )Lubrication(، علم تسـهیل حرکت 
نسـبی سـطوح در تمـاس بـا یکدیگـر تعریـف شـده و امـروزه یکـی از رشـته هـای مهـم در 
علـوم،  دانـش فنـی و عملیـات اجرایـی مهندسـی اسـت. در هـر جا که سـطوح درکنـار و در 
تمـاس بـا یکدیگـر دارای حرکت نسـبی هسـتند، روانکاری نقـش مهمی در انجـام حرکت به 
نحـو صحیـح، مـداوم و اقتصادی ایفـا می کند و هر طرح مکانیکی و سـاختمان ماشـین های 
صنعتـی، متأثـر از ایـن علم اسـت. عـدم روانـکاری صحیح و اصولـی ماشـین آالت، عالوه بر 
آن کـه باعـث کاهـش راندمـان مکانیکـی و پایین آمدن بازده ماشـین می شـود به فرسـایش 

بیـش از حـد، فرسـودگی و از کارافتادگـی زودرس آنهـا منجـر می شـود.
 

مدیریت روانکار
مدیریـت روانـکار بـه در نظـر گرفتـن تمـام شـرایط در مورد تأمیـن روانـکار، انتخـاب روانکار 
مناسـب و سـایر شـرایط کارکـرد یـک روانـکار بـرای یـک تجهیـز گفتـه می شـود تـا بتوان 
ضمـن صرفـه جویـی در هزینـه و مصـرف آن، شـرایط الزم جهـت کارکـرد و قابلیـت اعتماد 
ماشـین فراهم شـود. روانکاری»مناسـب« یکی از مهمترین قسـمت های هـر برنامه نگهدرای 
می باشـد. کلمـه کلیـدی در اینجـا کلمه مناسـب اسـت. یک روانکاری مناسـب زمانـی انجام 

می شـود کـه مـوارد زیـر در آن رعایت شـود:
   1. استفاده از روانکار مناسب

   ۲. استفاده صحیح و به کار بردن مقدار مناسب روانکار
   ۳. چک کردن و کنترل کردن در بازه های زمانی تعیین شده

اگـر از روانـکار نامناسـب اسـتفاده شـود و یـا بـه صـورت ناصحیـح از روانـکار اسـتفاده گردد، 
نتایـج اغلـب، بسـیار نامطلوبتـر از زمانـی اسـت کـه شـما هیچ گونـه روانـکاری انجـام نداده 
باشـید. هیـچ نـوع روانکاری وجود نـدارد که تمامی نیازهـای روانکاری را پوشـش دهد و باعث 
صرفه جوئی هـای غیرمعمـول نظیـر افزایـش عمـر روان سـازها و یـا کاهـش ضررهای ناشـی 
از اصطـکاک گـردد. در اینجـا بـه بررسـی پارامترهـای مختلـف در حـوزه روانـکاری پرداختـه 

می شـود تـا بـر اسـاس آن مدیریـت و نگرش یـک سـازمان برای دسـتیابی به یک سیسـتم 
بـا قابلیـت اعتمـاد بـاال و افزایش بهـره وری تحقـق یابد.

انبارداری مناسب روانکارها  
در راسـتای اجـرای مدیریـت صحیـح روانکارهـا، بـدون شـک قـدم اول و نقطه عطـف در هر 
کارخانـه صنعتـی داشـتن انبـاری اسـتاندارد جهـت نگهـداری انـواع روانکارهـا می باشـد. این 
نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه عـدم نگهـداری مناسـب روان کارهـا می توانـد شـروعی بـرای 
آلودگـی آنهـا باشـد. بـه طور مثـال با بـاز ماندن درب یک بشـکه نـو، روغن آن تا چنـد برابر 
آلـوده خواهـد شـد. همچنیـن ریـزش آب بـاران بـر روی بشـکه ها نیـز حتی اگر درب بشـکه 
بسـته باشـد، در هنـگام تنفس هوای بشـکه باعـث آلودگی روغـن خواهد بود. از ایـن رو باید 
تمـام روان کار هـا در یـک اتـاق و یـا یـک سـاختمان از پیـش طراحی شـده نگهداری شـوند، 
مـکان بـه مقـدار کافی روشـن و بـا تهویه مناسـب باشـد. در صورت امـکان از دسـتگاه های 
تسـویه هـوا اسـتفاده شـود. مکان نگهـداری نباید تحـت حرارت و یا سـرمای زیاد باشـد، انبار 
دارای قفـل و کلیـد باشـد، تجهیـزات ایمنـی الزم جهت خامـوش کردن آتـش در محل وجود 
داشـته باشـد، کـف انبـار باید تخـت و از جنس محکـم و با آب بندی کامل باشـد، بشـکه ها 

بـه صورت افقـی قرار داده شـوند. 

استفاده از وسایل و ابزار مناسب  
در راسـتای مدیریـت صحیـح روانکارها در صنایعی مانند فوالد توجه به وسـایل مورد اسـتفاده 
جهـت روان کاری جایـگاه خاصـی دارد. ایجـاد سـهولت در عملکـرد پرسـنل روان کار، افزایش 
دقـت در اجـرای فعالیت هـا، جلوگیـری از آلـوده شـدن روان کارهـا از نتایـج تهیه و اسـتفاده از 
تجهیـزات روان کاری اسـتاندارد می باشـد. از جملـه ایـن تجهیـزات می تـوان بـه تهیه گریس 
پمـپ بـا همـراه گریس میتر و بـا رنگ هـای مختلف، نصب درپـوش جهت سـرگریس خورها 
بـا رنگ مشـخص، تهیه وسـایل مناسـب جهـت جابجایـی بشـکه های روغن، تهیـه گریس 
پمپ هـای برقـی و پنوماتیکـی جهـت کاهـش نیـاز بـه نیـروی دسـت اشـاره نمـود. در کنار 
ایـن مسـائل اسـتفاده از ظروف اسـتاندارد جهـت انتقال روانکارهـا نیز حائز اهمیت می باشـد. 
بـه طـوری کـه اسـتفاده از ظروف نامناسـب و آلـوده تا بیـش از ۲0 برابـر امکان آلـوده کردن 

یک روغـن را دارد.

مهم در نظر گرفتن هرگونه نشتی روغن
 نشـتی روغـن از ماشـین و میـزان آن می توانـد به عنـوان معیـاری بر عملکرد مناسـب یک 

فنــاوری

اهمیـــتمدیریـــت
روانـــــکارهــــا
درصنعـــتفـــوالد



شماره نهم • آذر 1401    9گزیـده جهــان فــوالد

کارخانـه صنعتـی باشـد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد که هـر محل نشـت روغـن محلی 
بـرای نفـوذ انـواع آلودگی می باشـد. 

توجـه ویـژه به کنترل و شناسـایی انواع نشـتی های روغـن و اقدام جهت کاهـش آن می تواند 
در راسـتای آسـیب دیدگی تجهیزات فاکتوری اساسـی باشـد. بهتر اسـت در خصوص هرگونه 

نشـتی به مـوارد زیر توجه شـود:
- تجهیـزات دارای نشـتی روغـن بـه طـور کامل شناسـایی شـوند، قطعـات مورد نیـاز جهت 

رفع نشـتی تهیه شـوند.
- رفع نشتی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

- میـزان نشـتی روغـن کارخانـه بـه طـور متوسـط در هر مـاه زیر حـد  اسـتاندارد تعریف 
شـده  باشد. 

- نشتی گریس ار تجهیزات هیدرولیکی کنترل شود. 
- در صـورت نشـتی روغـن ازتجهیـزات، بـه میزان مـورد نیـاز و به سـرعت، تأمین روغن 

انجـام گیرد.

آموزش نیروی انسانی مرتبط   
تمامـی فعالیت هـا و اقدامـات روانـکاری وقتـی بـه مرحلـه عمـل می رسـد کـه بـه خوبـی 
توسـط پرسـنل مجـری کار اعمـال شـود. ایـن مسـئله اهمیـت آمـوزش و فرهنگ سـازی 
در میـان مجموعـه پرسـنل حـوزه نگهـداری و تعمیـرات را چندیـن برابـر خواهـد کـرد. نـوع 
آموزش هـا متناسـب بـا نـوع تجهیزات مـورد اسـتفاده در هر کارخانـه می تواند متفاوت باشـد. 
امـا آموزش هایـی ماننـد: اصـول نمونه گیـری روغـن، شـناخت انـواع روانکارها، شـناخت انواع 
آالیندهـای روغـن وروش هـای برطـرف کـردن آنهـا، آشـنایی بـا انـواع سیسـتم های انتقـال 
روانکارهـا، آشـنایی بـا نظـام پایـش وضعیـت بـا دیـدگاه آنالیـز روغـن، انبـارداری روانکارهـا، 
روانـکاری بیرینگ هـای غلتشـی از جمله سـرفصل های آموزشـی هسـتند کـه می توانند تمام 

پرسـنل در رده هـای مختلـف سـازمان از آن اسـتفاده شـود.

توجه خاص با آالینده های روانکارها
از مهمتریـن عوامـل آلوده کننـده روغـن می تـوان بـه آلودگی ناشـی از هـوا، آب و ذرات جامد 
اشـاره نمـود. شـناخت منابـع تولیـد ایـن آلودگی هـا و کنتـرل و اقـدام در جهت کاهـش آنها 
فرآینـدی مؤثـر در مدیریـت روانکارهـا در راسـتای کاهـش ایـن آلودگی  هـا می باشـد. حجـم 
زیـادی از خرابـی تجهیـزات بـه علـت آلوده شـدن روانکار آنها می باشـد. در برابر این مشـکل 
راه کارهـای زیـادی وجـود دارد کـه بـدون شـک شـناخت منابـع آلوده کننـده و کنتـرل و حـل 

ریشـه ای ورود هـر نـوع آلودگـی مناسـب ترین روش می باشـد. 
تشـکیل کارگروه هایـی جهـت شـناخت تمـام منابـع آلوده کننـده و زمان بنـدی و رفـع آنهـا 
بسـیار سـاده تر از تعویض هـای مکـرر یـا فیلتراسـیون های پرهزینـه می باشـد. بایـد بـه این 
نکتـه توجـه داشـت کـه برای جدا کـردن بسـیاری از ایـن آلودگی هـا روزها وقت الزم اسـت .

اجرای برنامه آنالیز روغن 
بـه منظـور پایـش تجهیـزات و اطمینـان از سـالمت ماشـین ها لـزوم اجـرای برنامـه آنالیـز 
دوره هـای روانـکار ضـروری اسـت. ایـن آنالیـز از سـه جنبـه اهمیـت دارد: نخسـت ایـن کـه 
وضعیـت آلودگـی روانـکار را نشـان می دهـد و بـا توجـه به خـاص به ایـن مسـأله و راه هایی 
جهـت کاش آلودگـی کمـک خواهـد کـرد. دوم بـا اسـتفاده از نتایـج آنالیـز روغـن خـواص 
فیزیکی و شـیمیایی روانکار بررسـی می شـود و سـومین ویژگی آنالیز روغن بررسـی وضعیت 
سـالمت تجهیـز بـر اسـاس سـایش و خوردگـی و وجـود ذرات قابـل پیش بینی خواهـد بود. 
در ایـن حـوزه آنالیـز روغـن نیاز به انجـام اقداماتی شـامل: نمونه گیـری از روغن نـو، انتخاب 
محل هـای نمونه گیـری مناسـب، تعییـن روش نمونه گیـری مناسـب،  اسـتفاده از ظـروف 
نمونه گیـری مناسـب، انتخـاب تسـت های مـورد نیاز جهـت هر تجهیز، ارسـال سـریع نمونه 
بـه آزمایشـگاه روغـن، واکنش سـریع بـه هرگونه مغایـرت، پایش پیوسـته هفـت مرحله قبل 

می باشـیم.

اجرای مناسب برنامه روانکاری 
تهیـه سـاز و کارهایـی جهت پیاده سـازی صحیح فرآینـد روانکاری تجهیزات بی شـک گامی 
مهـم و اساسـی در راسـتای مدیریـت روانکارهـا می باشـد. از مجموعـه اقداماتـی کـه در این 

راسـتا می تـوان اجـرا نمـود، می توان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد: 
- میزان روغن و گریس مطابق مقدار مشخص شده در برنامه روانکاری باشد؛

- برنامه زمانبندی روانکاری تجهیزات تهیه و بدون تأخیر اجرا گردد؛ 
- محل های روانکاری قبل از انجام روانکاری توسط ابزار مناسب تمیز گردد؛ 

- گزارشـات روانـکاری و میـزان مصـرف روانکارهـا بـه تفکیک تاریـخ، محـل روانکاری و 
میـزان مصـرف موجود باشـد؛

- گزارشات مصرف روانکارها به صورت اضطراری، قابل ردیابی باشد؛ 
- در هنـگام تعویـض روغـن و یـا فیلتراسـیون دوره ای، ایرونـت تجهیـزات چـک و در 

صـورت نیـاز تعویـض گـردد؛
- بر مبنای میزان آلودگی محیط تجهیزات ایرونت آنها دوره ای تعویض گردد؛

- ایجـاد سـازوکاری جهـت اجـرای منظم برنامـه فیلتراسـیون روغن تجهیـزات به صورت 
اثربخـش و بـدون تأخیر؛

- اطمینـان از اسـتفاده پرسـنل روانـکار از شـیلنگ های تمیـز و اسـتاندارد بـرای انتقال و 
تأمیـن روغن؛

- اطمینان از دقت کافی پرسنل روانکار در هنگام انتقال روغن؛ 
- استفاده از ظروف استاندارد جهت آلوده نشدن روغن؛

- توجـه ویـژه بـه نشـانگرهای سـطح روغـن در هنـگام تعویـض روغـن گیـج، سـاید 
. و...  گالس هـا 

دکتر ابراهیم  ابراهیمی
 سرپرست واحد تحقیق و توسعه
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بـرای تولیـد گریدهـای فـوالدی بـا کیفیـت بـاال، تولیدکننـدگان فـوالد در بیشـتر مواقـع به 
ضایعـات شـیمیایی خالـص و از پیـش مرتـب شـده احتیـاج دارنـد.

در جلسـه های بحـث در مـورد چرخه بـزرگ کربن زدایی صنعت فـوالد، عباراتی ماننـد هیدروژن 
سـبز، انـرژی هـای تجدیدپذیـر، کوره هـای قـوس دار الکتریکـی )EAF( و آهن هـای کاهـش 
یافتـه بـه طـور مسـتقیم )DRI( اغلـب به عنـوان عناوینی برای جلب توجه سـاخته می شـوند. 
مـا یـک سـالح کلیـدی دیگـر در نبـرد بـرای فـوالد سـبز وجـود دارد و آن چیـزی نیسـت جز 
ضایعات سـاخته شـده. GSW در سـخنرانی اخیر خود برای پیشـگامان این صنعت که توسـط 
تکنولـوژی پریمتال هـا برگـزار شـد، نشـان داد کـه چگونه تولید فـوالد با کیفیت بـاال و کاهش 
 انتشـار CO2 در کارخانه هـای فـوالد تنها توسـط این ضایعات سـاخته شـده امکان پذیر اسـت.
اندریـاس ملچـر، کارشـناس ضایعـات در شـرکت تکنولـوژی پریمتـال همـراه با هاینر گوشـال 
مدیرعامل و بنیان گذار شـرکت SICON GMBH جلسـه پیشـگامان را بـا گفتگویی طوالنی 
در مـورد نحـوه طبقه بندی ضایعات، اتوماسـیون فرآیندهای تولید و تـدارکات و پردازش و تجزیه 
و تحلیـل و مرتب سـازی شـروع کـرد. ضایعـات در تولیـدات فوالد بـا گریدهایی بـا کیفیت باال 

کـه در نهایـت منجر بـا کاهش CO2 می شـوند، حیاتی هسـتند.
 CO2 آقـای گوشـال اظهـار داشـت کـه مـا در دوره گـذر از صنعـت فـوالد و به سـمت حـذف
حرکـت می کنیـم و اسـتفاده از ضایعـات بـا کیفیـت بهتریـن و سـریع ترین راه رسـیدن به این 
هـدف اسـت. بـا این حـال به نظـر می رسـد اکثـر فوالدسـازان ضایعات هایی بـا ناخالصی هایی 
ماننـد مـس، سـرب، قلـع و غیـره تولید می کننـد که بایـد قبـل از ورود به کـوره ناخالصی های 

آن هـا پـاک شـوند تا تجزیـه و تحلیـل و ضربه گیری در محدودیـت مجاز انجام شـود و بازدهی 
بـاال برود.

آقای ملچر همین طور افزود که وجود ناخالصی در ضایعات قابل قبول نیست اما اندازه گیری کیفیت 
ضایعات با روش های موجود بسـیار سـخت است. به بیان سـاده زمانی که ضایعات آلوده می شوند 
 مصرف انرژی از حد مجاز باالتر می رود و نتیجه نهایی ممکن اسـت کیفیت الزم را نداشـته باشـد.
هـر دو سـخنرانان موافـق بودند که سـاخت فوالد از مرحله ضایعات شـروع می شـود و طبقه بندی 

ضایعـات به دور از خطای انسـانی امری اجتناب ناپذیر اسـت.

 EAFهای انعطاف پذیر
بـر اسـاس داده هـای انجمـن جهانـی فـوالد، ۷0 درصـد از فـوالد تولید شـده تـا به امـروز هنوز 
در حـال مصـرف اسـت و بازیافـت ضایعـات، انتشـار CO2 ها را تـا 5۸ درصد کاهـش می دهد. 
بـرای انکـه همـه چیـز را در نظر گرفته باشـیم بازیافت یک تن فـوالد می تواند از انتشـار 1.۶۷ 
تـن CO2 جلوگیـری کنـد کـه بـه این معناسـت کـه ۸۶ درصـد از الودگی هوا کمتر می شـود.

واضـح اسـت کـه ضایعـات کافی برای پاسـخگویی بـه این حجم از فـوالد مدرن وجـود ندارد 
بـه همیـن دلیـل صنعـت فوالد هنـوز متکی بـه مواد اولیـه قدیمی اسـت. این سـوال مطرح 

می شـود کـه بهترین نقشـه بـرای آینده نزدیک چیسـت؟
آقـای گوشـال بـا صحبـت دربـاره ایـن موضـوع گفـت کـه تولید تمـام فـوالد مورد نیـاز که 
تقریبـا نزدیـک بـه دو میلیـارد تـن در سـال اسـت تنهـا از ضایعـات ممکن نیسـت، چون به 
انـدازه کافـی ایـن حجـم از ضایعـات وجـود ندارنـد. تقریبـا 50 درصـد از کل تولیـد فـوالد را 
می تـوان بـا ضایعـات پوشـش داد بـه این معنـا که همیشـه کمبود ضایعـات و بـه دنبال ان 
رقابـت بـرای بـه دسـت آوردن آن وجـود دارد. در نتیجـه تولیدکنندگان و فروشـندگان ضایعات 

انگیـزه ای بـرای افزایـش کیفیت نخواهند داشـت.
بـه ایـن معنـا که در آینـده ای نزدیـک کارخانه هـای فـوالد مسـئولیت تولید کیفیـت و تولید 

ضایعـات را بـر عهده خواهند داشـت.
آقـای ملچـر سـپس توضیح داد کـه با این حـال تقاضا هنوز بـرای ضایعات بـاال خواهد ماند 
زیـرا ضایعـات جایگزین بسـیار مناسـبی برای مـواد خالصی هسـتند که انرژی بیشـتری برای 
ذوب شـدن احتیـاج دارنـد. همچنیـن وی افـزود »افزایـش اسـتفاده از ضایعـات و انرژی هـای 
تجدیدپذیـر و همچنیـن بازیافـت ایـن انرژی هـا مقـدار قابـل توجهـی از انتشـار CO2هـای 

حاصـل از تولیـد فـوالد را بـا سـرعت قابـل توجهی کاهـش می دهد.«
اکنـون مـی تـوان گریدهایـی فـوالدی بـا کیفیـت بسـیار بـاال را در EAF و نـه تنهـا در 
مبدل هـای تولیـد، تولیـد کـرد، بـه همیـن دلیـل نیـاز بـه کیفیتـی ویـژه از ضایعـات وجود 
دارد. آقـای ملچـر ادعـا کـرد که EAF هـای مدرن کـه در شـرکت پریمتال تکنولـوژی تولید 
می شـوند در مقایسـه بـا کارخانه هـای BOF کـه فقـط از ۲0 و یـا ۳0 درصـد فـوالد یکپارچه 

اسـتفاده می کننـد، انعطاف پذیرتـر هسـتند و از 0 تـا 100 ضایعـات را مدیریـت می کننـد.
آقـای ملچـر در پایـان گفت: »بـا تکنولوژی مدرنی کـه در EAFها وجـود دارد و همچنین  با 
اسـتفاده از تغذیـه DRI،و HBI، مـا این حد اسـتفاده از ضایعـات را افزایش می دهیـم، بنابراین 

تقاضـا برای ضایعات ناخالص بیشـتر اسـت.«
 SICON در پایـان بـا اطمینـان می تـوان گفـت کـه شـرکت پریمتـال تکنولـوژی و شـرکت
چشـم انداز و اینـده بهتـری بـرای تولیـد فـوالدی کـه مقـرون به صرفه اسـت و نصبی آسـان 

دارد و قابـل تنظیـم بـه منظـور دسـتیابی به انتشـار خالص صفـر دارد را دارا هسـتند. 

ضایعات ساخته شده
 بـرای تولیـد فوالدهایـی بـا کیفیـت بـاال تولیدکنندگان فـوالد معمـواًل به ضایعات شـیمیایی 
خالـص و از پیـش مرتـب شـده نیاز دارنـد. کاالهای ناخواسـته باید شناسـایی و حذف شـوند. 
بـرای آن کـه مطمئـن شـویم ضایعات تولید شـده بـا کیفیت محصـول مطابقت دارنـد، باید 
کیفیت هـای مختلـف ضایعـات را شناسـایی کنیـم و کیفیت هـای تولیـد شـده بـه فراینـد 
تولیـد عرضـه شـوند. فرآینـد شناسـایی و عرضـه »ضایعـات سـاخته شـده« و انتخـاب شـده 
خـاص، امـکان اسـتفاده از مقـدار بیشـتری از ضایعـات را در درجه هایـی بـا کیفیـت باالتـر و 

فراهـم می کند. بهتـر 
www.greensteelworld.com :منبع

فنــاوری

اهمیتکنتـرلکیفیت
ضایعاتدرانتشـار
دیاکسیدکربـن

نویسنده: تانیا رودرا               مترجم: پیوند شفتی 
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امـروزه در بیشـتر کشـورها، صنایـع و بـه خصـوص صنعـت فـوالد، تکنولـوژي نـورد نقـش 
تعیین کننـده اي در توسـعه اقتصـادي و صنعتـي ایفـا مي کنـد. در میـان انـواع محصـوالت 
نـوردي، نـورد مقاطـع پیچیـده ماننـد تیـر آهـن، ناودانـي، ریـل، میلگـرد و... به علـت کاربرد 

گسـترده در پروژه هـاي عمرانـي، از جایـگاه ویـژه اي برخـوردار اسـت.
یکـی از مباحـث مهـم درنـورد مقاطـع، طراحـی کالیبراسـیون می باشـد کـه درحـال حاضـر 
معمـواًل بـا اصـول تجربـی یـا آزمـون و خطـا می باشـد کـه ایـن موضـوع باعـث هزینه های 
بسـیاری درزمـان راه انـدازی و تولیـد خـط نـورد می شـود. بـا توجـه بـه زمـان بـر بـودن و 
هزینه هـاي بـاالي طراحـي کالیبـر نـورد مقاطـع بـه روش هـاي تجربـي، هدف اصلي دسـت 
یافتـن بـه روشـي علمـي جهـت طراحـي کالیبر قرار داده شـده اسـت. بـراي رسـیدن به این 
هـدف، یافتـن پارامترهـاي مؤثـر بـر نـورد مقاطـع و همچنیـن رفتـار و تغییـر شـکل فلز در 
شـرایط مختلـف از اهمیـت باالیي برخوردار اسـت. به عـالوه کاهش تعداد مراحـل الزم براي 
نـورد یـک مقطـع خـاص از اهمیـت باالیی برخورداراسـت کـه باعـث افزایش سـرعت نورد و 
کاهـش زمـان تولیـد، کاهـش میزان افـت دما در طـول فرآیند و به سـبب آن کاهـش تغییر 
رفتـار مکانیکـي فلـز مي شـود. بـه ایـن خاطـر طراحـي جدیـدی بـر اسـاس کاهـش تعـداد 
مراحـل نـوردي بـراي تولیـد مقاطع ارائه شـده اسـت. بـه طوري که طـرح جدید ضمـن ایجاد 
مقطـع نهایـي بـا حداقل تعداد کالیبـر باعث افزایش نامتناسـب نیروهاي نوردي، گشـتاورهاي 

مـورد نیـاز و تـوان مصرفـي نگردد. 
تکنولـوژی نـورد بـه دلیـل سـرعت بـاال و دقـت ابعـادی خـوب، بهبـود خاصیـت مکانیکـی 
و... بـه عنـوان تنهـا راه تولیـد بعضـی از محصـوالت فـوالدی دارای اهمیت بسـیاری اسـت. 
محصـوالت حاصـل از نـورد گـرم بـه دو دسـته محصـوالت نیمه نهایی که شـامل: شـمش، 
شمشـال و تختـال و محصـوالت نهایی شـامل مقاطع مربـوط به ریل و اتصـاالت آن، مقاطع 
سـاختمانی، مقاطـع سـبک، انـواع لولـه و انـواع ورق دسـته بندی می شـود. بـراي نـورد ورق، 
غلتک هـا بـه شـکل اسـتوانه کامـل مي باشـد. در حالـي کـه بـراي نـورد مقاطع دیگـر نظیر 
مقاطـع سـاختماني، ریـل و مقاطـع سـبک بـرروي غلتک هـا شـیارهایي بـه وجـود مي آورنـد 
کـه شـکل مـورد نظـر بـا کمـک مجموعـه شـیارهاي تعبیه شـده بـر روي غلتک هـاي نورد 
در مقطـع ورودي ایجـاد مي شـود. بـه یـک زوج شـیار کـه در دو غلتـک روبـروي هـم و یـا 
بـه عبارتـي همـکار ایجـاد شـده اسـت و مشـترکًا تغییر شـکل مورد نظـر را ایجـاد مي کنند، 

کالیبـر نـورد گفته می شـود. 

کالیبـر نـورد بـه دو دسـته فعـال و غیرفعـال تقسـیم می شـود: کالیبر فعـال، کالیبري اسـت 
کـه در طـي آن تغییـر شـکل درمحصـول ایجاد مي شـود و از دو شـیار فعال تشـکیل شـده 
اسـت و یـک کالیبـر غیـر فعـال، کالیبـري اسـت کـه در آن تغییـر شـکل ایجـاد نمي شـود 
و شـامل یـک شـیار فعـال و یـک شـیار غیـر فعـال می باشـد که در سـمت بـاال یـا پایین 
کالیبرقـرار دارد و معمـواًل در قفسـه هاي نـورد کـه از سـه غلتـک اسـتفاده مي شـود بـه کار 

مـي رود. کالیبرهـای نـورد براسـاس کاربـرد بـه سـه گروه دسـته بندی می شـود:
1- مرحلـه خشـن کاری)ROUGHING(: امـروزه بـا توجـه بـه پیشـرفت تکنولـوژي در 

قسـمت ریخته گـري، ایـن مرحلـه نـورد تقریبـًا درحـال حـذف می باشـد.
ایـن مرحلـه جهـت  ۲- مرحلـه کاهـش و شـکل دهی)intermediate(: کالیبرهـاي 
کاهـش سـطح مقطـع اولیـه تـا میـزان مشـخص مدنظـر بـه کار مي رونـد. ایـن نـوع از 
کالیبرهـا معمـواًل در فرآینـد تولیـد مقاطـع پیچیـده و مخصوصـًا مقاطع نامتقـارن به کار 
مي رونـد بـه گونـه اي کـه سـطح مقطـع کاهـش یافتـه را بـه سـمت رسـیدن بـه مقطع 

نهایـي مدنظـر هدایـت مي کننـد.
۳- کالیبـر مرحلـه نهایـی)finishing(: در کالیبرهـاي ایـن مرحلـه، هـدف رسـیدن بـه 
سـطح مقطـع نهایـي طبـق اسـتاندارد موجـود و تعریـف شـده در خـط تولیـد مي باشـد 
و عمومـًا در هـر خـط تولیـد یـک کالیبـر نهایـي بـه کار گرفته شـده اسـت که بـه علت 
اهمیـت ظرافـت محصـول در ایـن مرحلـه معمواًل غلتک هـا ایـن مراحـل داراي پرداخت 

سـطحي بهتـر نسـبت بـه غلتک هـاي سـایر کالیبرهـا مي باشـد.
 تعییـن هندسـه شـیارهاي بـه کار رفتـه بـر روي غلتک هـا بـه منظـور ایجـاد سـطح مقطع 
مـورد نظـر در فلـز ورودي را طراحـي کالیبراسـیون نـورد مـي نامند کـه به طورکلـي هدف از 

طراحـي کالیبـر بـرروی غلتک هـای خـط نـورد شـامل قسـمت هاي زیر مي  باشـد:  
• دستیابي به محصول نهایي با توجه به محدودیت هاي ابعادي حاصل از استاندارد 

• حداقل کردن تنش هاي داخلي در فلز نورد شده   
• دستیابي به حداکثر تولید با حداقل هزینه   

• کاهش دادن سایش غلتکها تا حد ممکن 
• داشتن کیفیت در سطح مناسب محصول نهایي 

یکـي از مباحـث مـورد توجـه در طراحـي کالیبـر نـورد مقاطـع فـوالدی، تعریض بوده اسـت. 
از آنجایـي کـه جریـان بیـش از حـد فلـز در راسـتاي عـرض در فرآینـد نـورد موجـب معیوب 
شـدن سـطح مقطـع و نیـز نـا کارآمد شـدن کالیبراسـیون مي شـود، تعریض به عنـوان یکي 
از پارامترهـاي تعییـن کننـده در طراحـي کالیبـر شـناخته مي شـود. اگرچه میـزان تعریض به 
پارامترهـاي مسـتقلي همچـون ابعـاد سـطح مقطـع ورودي، نسـبت قطـر غلتـک بـه ارتفاع 
مقطـع، درصـد کاهـش ارتفاع، سـرعت ورودي و اصطکاک بسـتگي دارد، اما بـه دلیل پیچیده 
بـودن ایـن فاکتورهـا درحـال حاضر تخمیـن دقیقي از میزان تعریض در دسـترس نمي باشـد. 
یکـی از روش هایـی کـه در طراحـی کالیبراسـیون اسـتفاده می شـود، روش مدلسـازی المـان 
محـدود می باشـد که شـامل هندسـه سـطح مقطـع خروجـی، نیروهای نـورد گشـتاور )که به 
دمـا و سـطح مقطـع خروجـی از کالیبرهای مختلـف( و تـوان مصرفی )که می توان برحسـب 
آمپـر و ولتـاژ کـه الکتروموتـور در زمـان نـورد مصـرف می کنـد، محاسـبه کرد( مورد بررسـی 

می گیرد. قـرار 

مقدمــهایبـرنــوردمقـاطع
وطـراحیکالیبـراسـیون

مهندس کامران عزیزی             
کارشناس واحد تحقیق و توسعه    

شکل 1: تقسیم بندي کالیبرها با توجه به نوع کاربرد آنها
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اسـتند
اسـتندها یـا قفسـه های نـورد مهمتریـن بخـش از یـک خط 
نـورد می باشـد که وظیفه آن کم کردن سـطح مقطع شـمش 
ورودی بـه همـراه افزایـش طول شـمش و در نهایت رسـیدن 
بـه مقطع فـوالدی و محصـول نهایی نوردی اسـت. اسـتندها 
بیرینگ هـا،  یـا چنـد غلطـک دوار، هوزینگ هـا،  شـامل دو 
کاسـت ها و اجـزای دیگر اسـت که در مجموع پـس از طراحی 
و تحلیـل مناسـب و سـاخت هـر یـک از اجزا به صـورت یک 

مجموعـه مونتـاژی تولیـد و عرضه می شـود. 
شـرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشـاه توانسـته است با 
فعالیـت در زمینه سـاخت محصوالت فوالدی )بـه ویژه ذوب و 
نـورد( ایـن محصـول را نیز در  سـبد محصـوالت دانش بنیان 
خـود جـای دهـد و جهـت سفارشـات فـوالد ارگ تبریـز ونورد 

فـوالد آتیه خاورمیانـه سـاخته و تحویل دهد.

کاسـت
اسـتند  اجـزای  از  کـه  یونیورسـال  شاسـی های  یـا  کاسـت 
می باشـد در خـط تولیـد تیرآهـن بـرای فرم دهی بـال تیرآهن 
چـون  مختلفـی  اجـزای  از  کاسـت ها  می شـود.  اسـتفاده 
یاتاقان هـا و رولیـک نورد تشـکیل شـده کـه سـاختار و دامنه 
کاری خاصـی دارد. بـا توجه بـه این اینکه کاسـت های موجود 

در شـرایط کاری مشـکالتی بـه همراه داشـته که بـا ارائه ایده 
و راهـکار، بهبـودی و کاهـش هزینه هـای اسـتفاده از کاسـت 
را محیـا سـاخته ایم. کاسـت های قدیمـی دارای تـوان نـورد 
بـا حداقـل قطـر رولیـک Ø 410 میلی متـر و وحداقـل قطـر 
حداقـل  می باشـد،  میلی متـر   Ø  ۶۶0 یونیورسـال  غلطـک 
ضخامـت بدنـه تـا جلـو کاسـت 41 میلی متـر می باشـد کـه 
ممکـن اسـت بـا توجه به میـزان حرارت و فشـار اعمال شـده 
بـر ایـن ناحیه موجب شکسـت و یا ترک خوردن این قسـمت 
شـده و در نهایـت کاهـش راندمـان کاری و حتـی توقـف خط 
تولیـد تـا زمـان تعویـض کاسـت را به همراه داشـته باشـد.  

در ایـن کاسـت ها فقط از یک نوع بیرینگ اسـتفاده می شـود. 
و  رولیک هـا  فـرم  بیرینـگ،  جـای  در  تغییـرات  اعمـال  بـا 
تغییراتـی روی شاسـی کاسـت موجـب اصـالح و رفـع عیوب 

گردیـده و نتایـج زیـر را بـه دنبال داشـته اسـت:
1. کاهـش حداقـل قطـر بـه کار گیـری رینـگ غلطـک 
یونیورسـال و رولیک کاسـت که در نتیجه عمر بیشـتر با 

بـه کارگیـری و تناژگیـری باالتـر را به همـراه دارد.
۲. کاهـش وزن رولیـک کاسـت که با توجه بـه وزن فعلی 
هزینـه تعویـض و تعمیـر آن بـاال بـوده که در ایـن حالت 

هزینه هـا کاهـش یافته اند.
۳. تغییـرات در محـل قرارگیـری بیرینـگ کـه اسـتفاده از 

دو نـوع بیرینـگ را امکان پذیـر کـرده، تهیـه بیرینـگ را 
آسـان تر و مـدت زمـان تعویـض را بـه حداقـل رسـیده و 

کاهـش هزینـه را بـه همـراه داشـته اسـت.
4. بـا توجـه بـه این کـه در کاسـت های قدیمـی بیرینگ 
مسـتقیم روی شاسـی سـوار می شـد و در نتیجـه بـا وارد 
شـدن فشـار در حیـن کار، بـه هوزینگ آسـیب وارد شـده 
و در نهایت به شاسـی اصلی کاسـت آسـیب وارد شـده و 
نیـاز بـه ارسـال کل مجموعه جهت ماشـین کاری و سـایز 
نمـودن را داشـت کـه در نمونـه جدیـد بـا اضافـه کـردن 
بـوش، دیگـر بیرینـگ مسـتقیم روی بدنـه اصلـی سـوار 
نمی گـردد و در صـورت نیاز بـه تعمیرات بـوش مورد نظر 

جهـت تعمیـر یـا تعویـض ارسـال می گردد.
بدنـه  حداقـل ضخامـت  انجـام شـده  اصالحـات  بـا   .5
تـا لبـه جلـو کاسـت از 41 میلی متـر بـه ۶1 میلی متـر 
افزایـش یافتـه کـه این امـر موجب تحمل فشـار بیشـتر 
کاهـش  و  کاسـت  عمـر  شـدن  طوالنـی  نتیجـه  در  و 

می گـردد. کاسـت  ترک خوردگـی 
نمونـه کاسـت یونیـور سـال فـوق بعـد از تسـت های نهایی 
جـزء سـبد محصـول شـرکت دانـش بنیـان جهـان صنعـت 
کرمانشـاه قـرار گرفتـه و در حال حاضر در شـرکت های جهان 
فوالد غرب و توس حجت مشـهد در حال اسـتفاده می باشـد.

بهینهسـازیکاسـتاستنـدبهینهسـازیکاسـتاستنـد
احمد آرامی - رییس واحد فنی مهندسی و تحقیقات 
محسن ملکی - کارشناس طراحی واحد فنی مهندسی و تحقیقات 

فنــاوری
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طبـق آمـار و ارقـام، چیـن، بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد 
در جهـان اسـت و همچنیـن بیشـترین سـهم را در انتشـار 
گاز دی اکسـیدکربن )CO2( دارد. چقـدر احتمـال دارد شـاهد 
کاهـش لطمـات محیط زیسـتی وارده توسـط صنعـت فوالد 

؟  باشـیم  چین 
انتشـار گاز CO2 توسـط چیـن، تقریبـًا ۳0 درصـد از انتشـار 
ایـن گاز در کل جهـان را تشـکیل داده اسـت. از سـال ۲000 
بیـش از ۶0 درصـد افزایـش انتشـار گاز CO2 در چین اتفاق 
انتشـار گاز CO2 در چیـن را  افتـاده، بیـش از ۸0 درصـد 
می تـوان بـه دو بخـش اصلـی مرتبط دانسـت: تولیـد انرژی 

صنعت.  و 
در سـپتامبر سـال ۲0۲0، رئیس جمهـور شـی، هـدف اقلیمی 
۳0-۶0 را اعـالم کـرد کـه یعنـی تعهـد چیـن برای رسـیدن 
بـه حداقل انتشـار کربـن تا سـال ۲0۳0 و خنثی سـازی کربن 

تا سـال ۲0۶0. 
بـرای ارجـاع بـه ایـن موضـوع، بایـد اشـاره کنیـم کـه چین 
تولیدکننـده ی اصلـی الکترون هـای سـبز )بـا کربـن خنثـی( 
اسـت و ظرفیـت تولیـد 450 گیـگاوات انـرژی خورشـیدی و 
۳۲۸ گیـگاوات انـرژی بـادی را دارد. بـا ایـن حـال، ایـن ارقام 

بایـد در آینـده افزایـش پیـدا کنند.
سـال گذشـته، چیـن 10۳۳ میلیون تـن فوالد تولیـد کرد که 
5۳ درصـد از کل تولیـد جهانـی بـود. صنعت فـوالد در چین 
عامـل انتشـار حـدوداً 15 درصـد کربن در کشـور اسـت، که 

ایـن دو برابـر میانگین جهانی اسـت.
۹0 درصـد تولیـد فـوالد در چیـن در کارخانه هـای فـوالد بـا 
اسـتفاده از کوره هـای ذوب آهـن انجام می شـود، روشـی که 
در آن رد پـای کربـن چهـار برابـر بیشـتر از تولید با اسـتفاده 
از ذوب ضایعـات در کـوره ی قوس الکتریکی )EAF( اسـت. 
ضایعـات، مـوادی هسـتند کـه رد کمتـری از کربـن در آن ها 
هسـت. در دیگـر نقـاط جهان، ایـن توزیع به صـورت 50/50 

انجـام می شـود؛ 50 درصـد سـهم کارخانه هـای فـوالد و 50 
 درصـد بـرای کارخانه هایـی بـا کـوره ی قـوس الکتریکـی.

ولـی اوضـاع در چیـن در حـال تغییر اسـت. در طول سـه یا 
چهار دهه ی گذشـته، رشـد عظیـم تولید فوالد کـه منجر به 
افزایـش 10 برابـری آن شـده بـود، فروکـش کـرده و در طول 
ده سـال آینـده شـاهد هیـچ رشـدی نخواهیـم بـود. طبیعتاً، 
بخـش عمـده ی تولیـد فـوالد در پروژه هـای زیرسـاختی بـه 

کار گرفته شـده اسـت. 
بـا ایـن حـال، در نظر داشـته باشـید کـه چین بیـش از یک 
دهـه بزرگ تریـن تولید کننده ی وسـایل نقلیه و لـوازم خانگی 
الکتریکـی بوده اسـت )این جا تنهـا دو نمونه را بیـان کردیم( 
و چنیـن محصوالتـی معمـواًل کم تـر از بیسـت سـال دوام 
می آورنـد. بـر این اسـاس، ما بـه موقعیتی نزدیک می شـویم 
کـه بخشـی از رشـد عظیـم چیـن در تولیـد فـوالد منجر به 

افزایـش ضایعات می شـود.
امـروزه، کم تـر از ۲0 درصـد از تولیـد فوالد در چین براسـاس 
مبـدل  دسـتگاه های  وارد  آن  از  نیمـی  اسـت؛  ضایعـات 
کارخانه هـای فـوالد می شـود و نیمـی دیگـر در کوره هـای 

ذوب می شـوند.  الکتریکـی  قـوس 
بـا رقـم سـال ۲0۲0 یعنـی ۲۶0 میلیـون تـن ضایعـات فـوالد 
استفاده شـده، پیش بینـی می شـود کـه ایـن مقـدار تـا سـال 
۲0۲5 بـه ۳۲0 میلیـون تـن برسـد. بـا فـرض اضافـه شـدن 
مصـرف ضایعـات و این کـه تولید فوالد چین سـاالنه در حدود 
یـک میلیـارد تن بمانـد، تقریبـاً ۷0 درصد خروجی هـای فوالد 
چیـن تـا سـال ۲0۶0 صرفـاً بـر پایه ی ضایعـات خواهـد بود. 
اسـتفاده از ضایعـات در دسـتگاه های مبـدل در چین در حال 
حاضـر کم تـر از میانگیـن جهانـی اسـت. ولی خصوصـًا در 
کوتـاه مـدت این امـکان وجود دارد کـه به مـوازات عملیاتی 
شـدن کوره هـای قوس الکتریکـی جدید، این میـزان افزایش 

پیـدا کند.

بـرای  اولیـه  از مـواد  بنابرایـن، ضایعـات بخـش عمـده ای 
تولیـد فـوالد را تشـکیل می دهنـد، ولـی درمـورد ۳0 درصـد 
از  اسـتفاده  در  سـابقه ای  هیـچ  چیـن  چطـور؟  باقی مانـده 
احیـای مسـتقیم آهن )DRI( نـدارد. اولین واحدهـا اکنون در 
حال سـاخت هسـتند و با اسـتفاده از گاز کوره ی کک سـازی 
بـرای احیـاء شـروع بـه کار خواهنـد کـرد. ولـی فـرض کنید 
 کـه تـوازن مـواد اولیه ی آهنـی در سـال ۲0۶0 با اسـتفاده ی 
احیـای مسـتقیم از هیـدروژن به عنـوان احیاءکننـده تأمیـن 
شـود. تقریبـًا ۳50 میلیون تـن از احیای مسـتقیم آهن مورد 

اسـت. نیاز 
میلیـون   ۲5 تولیـد  بـرای  الکترولیزرهـا  از  گیـگاوات   150
تـن هیـدورژن بـرای احیـای مسـتقیم آهـن الزم اسـت. بـا 
اضافـه کـردن 15 میلیـون تن بـرای جایگزینی گاز سـوخت 
فسـیلی در کاربرد هـای احتراقـی مانند مشـعل کوره ی قوس 
الکتریکـی، پیش گرم کـن دیـگ بخـار و کوره هـای گرم کـن، 
می توانیـم بـار دیگـر صنعت فوالد چیـن را با اسـتفاده از 40 
میلیون تن هیدروژن در سـال به سـوی حفظ محیط زیسـت 
سـوق دهیـم. این امر مسـتلزم تأمیـن انـرژی ۲40 گیگاواتی 

است. تجدیدشـونده 
ایـن اتفاقـات در حـال وقـوع اسـت: در سـال ۲0۲1، چیـن 
سـاخت 4۳ کـوره ی قـوس الکتریکی جدید بـا ظرفیت تولید 
۳0 میلیـون تـن فـوالد خـام در سـال را تأییـد کـرد . در نظر 
داشـته باشـید ۳0 میلیـون تـن خروجی در سـال بـا دهمین 
کشـور از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد در جهـان برابـری 

می کنـد. 
امـروزه چین بزرگ تریـن تولیدکننـده ی هیدروژن خاکسـتری 
اسـت، ولی به زودی احتمال دارد بـه بزرگ ترین تولیدکننده ی 
هیـدروژن سـبز نیـز تبدیـل شـود. بی تردیـد، چیـن گام های 
بلنـدی در جهـت تبدیل شـدن به تولیدکننـده ی اصلی فوالد 

سبز برداشـته است.

مترجم: پیوند شفتی

محیط زیست

ــبز ــوالدسـ ف
چیــن!

نویسنده: یواخیم فون شیل - مدیر تجاری سازی کمپانی لینده



شرکت حمل و نقل جهــان بار فوالد با شماره ثبتى 319 به عنوان یکى از شرکت هاي پویا و پیشرو در 
زمینـه جابـه جایـى کاال و خدمات حمل و نقل جاده اي با کادري مجرب و پشـتوانه اي از تجارب علمى و 
عملى و با استفاده از کامیون هاي مجهز و مدرن و به کارگیري رانندگان معتمد و مجرب توانسته است، 

زمینه رضایت و اطمینان خاطر مشتریان گرانمایه را فراهم نماید.

کرمانشاه، کیلومتر 35 جاده هرسین
083-45852556j a h a n _ b a r _ f o u l a d

jahanbarkermanshah@gmail.com
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مجتمع ذوب آهن بیسـتون شامل سه کارخانه 
اصلى تولید شـمش فوالدى بـا ظرفیت تولید 
200 هزار تن، تولید آهن اسفنجى با ظرفیت 
تولیـد 150هزار تن و نیـروگاه تولید برق 12 
مگاوات و تأسیسات و تجهیزات وابسته به آن 

مى باشد. 

Bisotoun Steel Co

تولیدکننــده شــمش فــوالدى
و آهـن اسـفنجى

w w w . b i s o t o u n s t e e l . i r

b  i  s  o  t  o  u  n  s  t  e  e  l  .  c  o

تولیــد کاالى ایرانــى بــا کیفیــت                  

مطابق با آخرین استانداردهاى جهانى 
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