








تشریح محورهای بومی سازی در ذوب آهن اصفهان

سهم 27 درصدی بومی سازی در بین شرکت های بزرگ معدنی و صنایع نشان از توجه ویژه به بومی سازی است

کسب فناوری های جدید و افزایش توان ساخت داخل از اولویت های اصلی ذوب آهن اصفهان است

20 میلیون دالر ارزش صرفه جویی های حاصل از بومی سازی در حوزه خرید

گام های بلند بومی سازی ذوب آهن با اتکاء به کارکنان، حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی

نقش مؤثر ذوب آهن با تولید محصوالت جدید در قطع وابستگی و تأمین نیاز داخل 

85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است

کک سازی با بومی سازی در مسیر خودکفایی کامل

کاهش 75 درصدی هزینه های ساخت و ارزبری با بومی سازی در آگلومراسیون

با نیم قرن تجربه و دانش روز دنیا توانایی ساخت کوره بلند را داریم 

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان، توانمند در بومی سازی، پرهمت در تولید

100 درصد وابستگی ما برای ساخت قطعات خاص برطرف می شود

بومی سازی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

بومی سازی مواد نسوز ویژه )آجر، جرم(

بودجه تحقیق و توسعه ذوب آهن در راستای بومی سازی ده برابر شده است

بومی سازی قالب های مسی ریخته گری فوالدسازی

گام های مهم تارابگین با استفاده از دانش بومی در جهت کاهش مصرف انرژی صنعتی و ساختمانی

پروژ ه های بومی سازی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

قطعات بومی سازی شده در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
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مادر صنعت فوالد کشور،  به عنوان  ذوب آهن اصفهان 
در  خود  اجتماعی  مسئولیت  عنوان  به  را  سازی  بومی 
اولویت اصلی قرار داده است و دستاوردهای آن، نه تنها 
چشمگیر  کشور  صنعت  کل  برای  بلکه  شرکت  این  برای 
است. بر اساس آمار وزارت صمت و بررسی دوازده شرکت 
بزرگ معدنی فلزی مانند ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، 
گهر،  گل  مس،  شرکت  خراسان،  فوالد  خوزستان،  فوالد 
صنایع آلومینیوم و... از ۵۲۴ میلیون دالر صرفه جویی در 
اصفهان  ذوب آهن  به  آن  درصد   ۲۷ سازی،  بومی  بخش 
به  ثمره  ارزشمند  دستاورد  این  که  است  یافته  اختصاص 
بدو  از  ذوب آهن  مختلف  نسل های  زحمات  نشستن  بار 

تاسیس این کارخانه مادر صنعتی تاکنون می باشد.

سیاست های بومی سازی این شرکت در پنج محور 
عبارتند از: 

تحریم ها،  دلیل  به  جدید:  محصوالت  تولید   ●
مواجه  چالش هایی  با  زیرساخت ها  زمینه  در  کشورمان 
انواع  تولید  با  اصفهان  ذوب آهن  راستا  این  در  شد، 
تیرآهن و همچنین  زبانه سوزن  آهن،  راه  مترو،  ریل های 
H، پروفیل های خاص معدن،انواع پروفیل ها، کالف های 

در  مؤثری  نقش  الکترود،  و  ابزارها  تولید  برای  صنعتی 
در  راستا  این  در  و  است  کرده  ایفا  کشور  نیازهای  تامین 
سال ۹۹ لوح زرین نوآوری محصول را برای تولید ریل زبانه 
سوزن به عنوان برترین محصول فوالدی ساخت داخل از 

دانشگاه صنعتی شریف دریافت نمود. 

تشریح محورهای بومی سازی در ذوب آهن اصفهان

دستاوردهای 
ارزشمند 
ذوب آهن 
اصفهان، ثمره 
به بار نشستن 
زحمات نسل های 
مختلف این 
کارخانه از بدو 
تأسیس تاکنون
می باشد.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
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دیدگاه  این  پروژه ها:  بخش  در  سازی  بومی   ●
از خارج خریداری شود  انتها  تا  ابتدا  از  پروژه  که  سنتی 
دیگر، در ذوب آهن اصفهان جایگاهی ندارد و هم اکنون 
و  کارخانه  داخل  در  پروژه ها  تجهیزات  ساخت  حداکثر 
موفق  نمونه  عنوان  به  می گیرد.  انجام  کشور  داخل  یا 
 ۲۰۰ و  میلیون  یک  شمش  و  بیلت  ریخته گری  بارز،  و 
تاسیس  دنیا  روز  تکنولوژی  آخرین  با  که  است  تنی  هزار 
تن   ۱۳۰۰ گری،  ریخته  تجهیزات  تن   ۱۷۰۰ از  و  شد 
ساخته  اصفهان  شهر  در  شرکت  چهار  و  ذوب آهن  در  آن 
شده است و فقط ۴۰۰ تن تجهیزات از خارج کشور وارد 
شد،یعنی بیش از ۷۵ درصد از تجهیزات پروژه در داخل 

ساخته شد.
همان طور  شرکت  این  قطعات:  سازی  بومی   ●
و  نیازش  مورد  قطعات  از  باالیی  حجم  شد  اشاره  که 
یکی  است.  کرده  سازی  بومی  را  فوالد  صنعت  همچنین 
کشور،  صنعت  و  ذوب آهن  برای  قطعات  جدیدترین  از 

بومی سازی دریچه کشویی پاتیل فوالد بود که ساالنه در 
ذوب آهن ۵۰۰ هزار یورو هزینه برای تامین این دریچه ها 
اختصاص می یافت. در حال حاضر هر دریچه کشویی با 
یک سوم هزینه خرید از خارج، در داخل ساخته می شود 
و تاکنون هر یک از این دریچه ها برای بیش از ۱۳۵۰ ذوب 
نیز در عمل تست شده اند. الزم به ذکر است که قباًل این 
دریچه های کشویی از کشورهای چین، اتریش و سوئیس 
این مسیر  به علت تحریم های ظالمانه  وارد می شدند که 
با  آنها در ذوب آهن اصفهان  با بومی سازی  و  مسدود شد 

یک سوم هزینه،دیگر نیازی به واردات آنها نداریم.
تاسیس  با  اصفهان  ذوب آهن  اخیر  سال های  در 
مسیر  در  بزرگی  گام  ساخت  و  مهندسی  شرکت های 
شرکت ها  این  اکنون  هم  و  است  برداشته  بومی سازی 
بلکه  ذوب آهن  به  تنها  نه  ارزنده ای  بسیار  خدمات  منشا 
این  از  همواره  ذوب آهن  هستند.  کشور  صنعت  کل  به 
مسیر خدمات بسیاری را به کشور ارائه کرده و حلقه های 
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وابستگی به خارج را کاهش داده است. ساخت تجهیزاتی 
شرکت های  از  یکی  در  که  ریخته گری  گردان  برج  چون 
اصفهانی تحقق یافت و یا طراحی و ساخت دریچه کشویی 
و ساخت گیریبکس های خاص و ساخت چرخ محور قطار 
قطعات  و  تجهیزات  بومی سازی  در  موفق  نمونه های  از 
به سختی می توانست ۲۰۰ کیلومتر  است. زمانی کشور 
توسعه راه آهن در سال داشته باشد اما هم اکنون راه آهن 
ذوب آهن  ریل  تولید  توان  به  اتکا  با  اسالمی،  جمهوری 
 ۱۰۰۰ میزان  به  را  ریلی  خطوط  توسعه  ریزی  برنامه 
کیلومتر در سال در دست اقدام دارد و ذوب آهن اصفهان 
نیز قادر است برای بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر توسعه خطوط 

ریلی در سال تولید ریل داشته باشد.
● کمک به شرکت های مهندسی و ساخت داخل: 
دادن  قرار  اختیار  در  و  معقول  ریسک  قبول  با  ذوب آهن 
دانش فنی موجود در شرکت تحت همکاری با شرکت های 
در  را  داخلی  مجموعه های  این  از  بسیاری  داخلی، 
خارج  از  که  تجهیزاتی  ساخت  و  سازی  بومی  زمینه های 
وارد می شدند یاری کرده است تا توانمندی الزم را در این 
پروژه  به  می توان  خصوص  این  در  نمایند.  کسب  زمینه 
کرد  اشاره  فوالدسازی  بخش  پاتیلی  کوره های  ساخت 
که ساخت ترانس های آن در یک شرکت داخلی در حال 
در  که  نورد  پیچیده  قفسه های  برخی  یا  و  است  پیگیری 

شرکت های داخلی پیگیری می شود.
در  ما  اصلی  اهداف  از  یکی  فنی:  دانش  تدوین   ●
بومی سازی این است که دانش فنی ایجاد شده را توسعه 
داده و مدون کنیم تا در صورتی که امکان واردات قطعات 
برای  رقابتی  توان  شد،  تسهیل  آینده  در  تجهیزات  و 

شرکت های داخلی وجود داشته باشد. 
تولید ریل ملی

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان عامل اصلی خودکفایی 
کشور در صنعت ریلی می باشد و این شرکت با توانمندی 
محصول  به  را  کشور  نیاز  خوبی  به  است  توانسته  خود 
استراتژیک ریل تامین کند. تولید انواع ریل از جمله ریل 
همچنین  و  معدن  ریل  مترو،  ریل  پرسرعت،  قطارهای 

موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانه سوزن، نشان 
از بومی سازی تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم 
صنعتی دارد. این مهم مانع خروج بیش از 100 میلیون 

یورو ارز در سال از کشور شده است.
ساخت درب های فلکسیبل در مسیر صنعت سبز:
به  را  کک سازی  سه  شماره  باتری  درب های  ساخت 
عنوان دیگر دستاورد مهم بومی سازی ذوب آهن اصفهان 
کشور  از  گذشته  در  درب ها  این  نمود.  عنوان  توان  می 
متوقف  را  امکان  این  تحریم ها  که  می شد  وارد  اکراین 
و  بهره برداری  معاونت  در  همکاران  راستا  این  در  کرد. 
مهندسی  و  شیمیایی  مواد  و  کک  تولیدات  مدیریت های 
نت در این زمینه زحمات بسیاری کشیدند و تعداد ۱۶۸ 
درب ساخته شد و هفت و نیم میلیون دالر نیز از این بابت 
صرفه جویی ارزی حاصل گردید و آالیندگی های ناشی از 

درب های قبلی نیز حذف  شد. 
ساخت  قابلیت  شرکت  در  که  پروژه هایی  کلی  طور  به 
و  می شوند  واگذار  داخلی  کارشناسان  به  باشند  داشته 
در صورتی که نیاز باشد از توان شرکت های دانش بنیان 
شود،  استفاده  دانشگاه ها  یا  و  تحقیقاتی  موسسات  و 
ذوب آهن  سایت  در  عمومی  فراخوان  صورت  به  موضوع 
اساس  بر  پژوهشگران  پروپوزال های  و  می شود  اعالم 
در  مهم  نکته  می شوند.  بندی  امتیاز  مشخص  معیارهای 
نظر  مد  هزینه ها  صرفًا  مسیر  این  در  اینکه  خصوص  این 
نیست بلکه توان فنی،علمی و سوابق اجرایی مورد توجه 

قرار می گیرد. 

تولیــد ریــل در ذوب آهــن اصفهــان عامــل اصلــی 
ــدو  ــی باش ــی م ــت ریل ــور در صنع ــی کش خودکفای
ــت  ــته اس ــود توانس ــدی خ ــا توانمن ــرکت ب ــن ش ای
بــه خوبــی نیــاز کشــور را بــه محصــول اســتراتژیک 

ریــل تامیــن کنــد.
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واحد  هر  در  کار  و  تولید  بخش  الینفک  جز  بهره وری 
بهره وری  از شاخص های  یکی  و صنعتی است.  تولیدی 
کارشناسان  نوآوری های  و  تخصص  توان،  از  برخورداری 
و  برای طراحی و ساخت تجهیزات  و متخصصان داخلی 

قطعات مورد نیاز است.
این امر در حوزه صنعت و معدن به طور خاص از اهمیت 
بیشتری برخوردار است چرا که اتکاء به تکنولوژی ساخت 
داخل موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحد 

های صنعتی خواهد بود.
صنعت فوالد در کشور ما جزء صنایعی است که با وجود 
تحریم های ظالمانه غرب و شرکای تجاری آنها که سال ها 
علیه این صنعت، اعمال شد، توانسته است ضمن مقابله 
داخلی  مهندسی  و  فنی  توان  بر  تکیه  و  تحریم ها  این  با 
ذوب آهن  شرکت  باشد.  داشته  خیره کننده ای  پیشرفت 

اصفهان بر اساس آمار وزارت صمت و بررسی دوازده شرکت 
میلیون دالر صرفه جویی در  از 524  فلزی  بزرگ معدنی 
بخش بومی سازی با اتکا به دانش و توانمندی های پرسنل 
و کارگاه های ساخت داخل شرکت و همچنین با همکاری 
شرکت های توانمند داخل کشور در راستای تبدیل تهدید 
در  سازی  بومی  از  درصدی   27 سهم  توانست  فرصت  به 
و  نماید  کسب  را  صنایع  و  معدنی  بزرگ  شرکت های  بین 
این نشان از توجه ویژه شرکت ذوب آهن به امر بومی سازی 
می باشد که برگ زرینی در کارنامه همیشه درخشان این 

کارخانه محسوب می شود.
 با توجه به تداوم خط تولید و رویکرد حوزه بهره بردای 
حاصل  های  ریسک  پذیرش  و  سازی  بومی  خصوص  در 
در  تاثیر  بیشترین  شده،  انجام  حمایت های  و  امر  این  از 
تحقق واژه »ما می توانیم« شده است که در این راستا به 

سهم 27 درصدی بومی سازی در بین شرکت های 
بزرگ معدنی و صنایع نشان از توجه ویژه به 

بومی سازی است

اتکاء به تکنولوژی 
ساخت داخل 
موجب کاهش 
ریسک و ضامن 
تداوم فعالیت 
واحد های صنعتی 
خواهد بود.

مهرداد توالئیان، عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان
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اهم آنها اشاره می گردد:
پاتیل  کشویی  دریچه  مکانیزم  ساخت  و  طراحی   ◄

130تنی فوالد برای اولین بار در کشور
درب   168 نصب  و  وساخت  طراحی  پروژه  اتمام   ◄
فلکسیبل باتری شماره 3 در بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی در راستای کاهش آالینده های زیست محیطی

کوره  کائوپر  دودکش  فلزی  شل  ساخت  و  طراحی   ◄
شماره 2 به همراه انجام نسوز کاری با توان ودانش داخلی 

پرسنل شرکت برای اولین بار )به ارتفاع 70 متر(
60E1A1 تولید ریل زبانه سوزن ◄

◄ برنامه ریزی در خصوص مصرف بهینه آب با توجه به 
محدودیت های موجود بدون توقف تولید )کاهش مصرف 

آب به ازاء هرتن فوالد تولیدی( 
◄ راه اندازی کوره بلند شماره یك )به دنبال تعمیرات 

اساسی انجام شده(
◄ انجام مهندسی معکوس )طراحی و ساخت( پروانه 
گرم  13000کیلو  وزن  )به   4 شماره  آگلوماشین   EGF

وقطر 3000 میلیمتر(.
با   3 شماره  بلند  کوره  سرباره  وان  پروژه  اجرای   ◄

طراحی و توان اجرایی داخلی. 
◄ انجام مهندسی معکوس )طراحی و ساخت( پروانه 

ESP1 آگلوماشین شماره 4
)ریومپینگ(  نوسازی  و  بازسازی  انجام   ◄

آگلوماشین های شماره 1و2و3 
◄ پروژه های زیست محیطی بخش آگلومراسیون. 

 80KW( طراحی و ساخت و نصب کوره الکتریکی ◄
با و دمای کاری 1200سانتی گراد( جهت انجام عملیات 
حرارتی و مونتاژ قطعات در کارگاه مدیریت مهندسی نت 

مکانیک
درجه  اساسی  تعمیرات  و  مدرنیزاسیون  بازسازی،   ◄

یك کوره بلند شماره 2
)کائوپر(  هواگرمکن های  چینی  نسوز  و  بازسازی   ◄

کوره بلند شماره2
◄ بازسازی و نوسازی باتری شماره یك بخش تولیدات 

کك و مواد شیمیایی 
به  کارخانه  سمی  غیر  پساب  خانه  تصفیه  احداث   ◄

منظور صرفه جویی در مصرف و برداشت آب.
های  ایستگاه  تارت  لدل  نصب  و  ساخت  طراحی،   ◄

7و8 ریخته گری مداوم. 
◄ نوسازی و راه اندازی سیستم تصفیه غبار کوره بلند 

شماره یك.
کارگاه  شماره1و2  میکسرهای  عدسی  ساخت   ◄

کنورتور و میکسر. 
و  ریخته گری شماره 6  ایستگاه  نوسان  رام  ◄ ساخت 

گیربکس رام نوسان ایستگاه شماره 3 
 3 شماره  ایستگاه  گری  ریخته  قالب  ساخت   ◄
)ریخته گری شمش در مقاطع 200 × 200، 250 × 250، 

 .)360 × 360
بخش  بر  مذاب  جرثقیل های  درام  ساخت   ◄

فوالدسازی.
◄ ترمیم، بازسازی و پوشش دهی فورم های دو جداره 

کوره بلند.
باز کردن مجرای  دانگو جهت  مته  تلشکی  ◄ ساخت 

چدن کوره بلند های شماره 1 و 2. 
◄ ساخت خنك کننده کتابی بدنه و ساخت شیپوری 

سیستم هوای دم کوره بلند. 
باتری  تخلیه  ماشین  اشتانك  تعویض  و  ساخت   ◄

شماره 3 کك سازی. 
◄ ساخت تاج دندانه ای دستگاه های بارگیر شماره1، 

2 و 3 بخش آگلومراسیون.
گیربکس  حلزونی  چرخ  و  حلزونی  شافت  ساخت   ◄

مکانیزم 306 کارگاه نورد 500. 
پلیمرهای  با  پاستل  سرندهای  شبکه  سازی  بهینه   ◄

پیشرفته در بخش آگلومراسیون.
گری  ریخته  کار  ترانسفر  سیستم  کردن  پوشری   ◄

فوالدسازی.
های  قفسه  به  مربوط  ژوکر  گیربکسرهای  ساخت   ◄

13، 15 و 17 کارگاه نورد 350. 
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کارگاه  ژوکر  های  قفسه  عمودی  اشپیندل  ساخت   ◄
نورد 350.

◄ ساخت خنك کننده مسی محوطه کوره بلند )خنك 
کردن بدنه کوره(. 

توربوکمپرسورهای  ظرفیت  افزایش  و  بازسازی   ◄
شماره 3 و 4 نیروگاه مرکزی.

◄ ساخت پالت آگلوماشین ها.
◄ ساخت رکوپراتور جهت گرم نمودن هوای ورودی به 

کوره های نوردی. 
 8 و   7 جرثقیل های  درام  تاجی  چرخ دنده  ساخت   ◄

میکسر.
مواد  توزین  بونکرهای  نصب  و  ساخت  طراحی،   ◄
کوره بلند شماره 1)جایگزین سیستم قدیمی واگن توزین 

مواد(. 
◄ بازسازی باتری شماره یك کك سازی.

دستك  ماشین کاری(  و  )ریخته گری  کامل  تولید   ◄
پاتیل های حمل چدن کوره بلند. 

طرح  براساس   3 باتری  فلکسیبل  درب  ساخت   ◄
جدید. 

◄ تولید فورم های هوای دم دو جداره ونیز آمبرازورهای 
مسی کوره های بلند شماره 1، 2 و 3. 

◄ تولید ارابه فوالدبر بخش فوالدسازی. 
◄ تولید چرخ های فوالدبر بخش فوالدسازی. 

بجای  ژاپنی  تنی   130 کنورتورهای  نصب   ◄
کنورتورهای روسی.

◄ بازسازی گیربکس وینچ کوره بلند شماره یك. 
◄ نصب اره برش گرم نورد 500. 

بخش  جدید  و  قدیم  های  آگلوماشین  فن  ساخت   ◄
آگلومراسیون.

◄ پروژه تولید میلگرد به روش دو قلو و سه قلو )نورد 
 )350 – 300

◄ پروژه ساخت برج خاموش کننده شماره 4 واحد 2 
کك سازی

به  نورد 500  اره برش سرد خط راست  اندازی  راه   ◄

جای قیچی 630 تنی
◄ طراحی تجهیزات ریخته گری مداوم به منظور تولید 

بیم بالنك
◄ تولید محصول جدید گرد قطر 250 میلیتر

 60E1پروژه تولید ریل ◄
46E2 پروژه تولید ریل ◄

49E1 پروژه تولید ریل مترو ◄
◄ احداث ایستگاه ریخته گری شماره 5

◄ پروژه گوگرد زدایی از چدن
◄ ساخت کارگاه اکسیژن جدید

در انتها به چند نمونه آخرین از فعالیتهای مرتبط اشاره 
می گردد: 

• بازسازی و نوسازی )ریومپینگ( ایستگاه ریخته گری 
با  ایستگاه  این  مداوم(  کار  سال   28 از  )پس   7 شماره 

استفاده از امکانات وتوان نیروهای داخلی انجام گردید.
• پروژه تزریق پودر ذغال به کوره بلندها 

• بومی سازی افزایش سطح فیلتراسیون غبار LF1 در 
بخش فوالدسازی در راستای کاهش آالینده های زیست 

محیطی. 
 )54E1 -UIC54( طراحی و تولید ریل مترو تیپ •

نیاز  تأمین  تولید ورق سازه فوالدی جهت  و  • طراحی 
بازار برای تولید باکس ورق و تیرورق های استاندارد

• بازسازی سیستم آبرسانی ایستگاه شماره 5
• اصالح و بازسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره 
آالینده های  کاهش  راستای  در  فوالدسازی  بخش  در   2

زیست محیطی. 
• تکمیل و راه اندازی پروژه هات شارژینگ نورد 500 

در راستای کاهش مصرف انرژی. 
کارگاه   12 شماره  جرثقیل  سازه  ساخت  و  طراحی   •

تعمیر پاتیل بخش فوالدسازی. 
• ساخت پاتیل فوالد در ذوب آهن به صورت کامل

• ساخت تاندیش پاتیل فوالد در ذوب آهن.
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مجتمع  بزرگترین  و  اولین  عنوان  به  اصفهان  ذوب آهن 
تولید محصول های طویل فوالدی کشور، با داشتن امکانات 
و  قطعات  تولید  و  ساخت  بخش  در  الزم  زیرساخت های  و 
به  اقدام  داخلی،  نیازمندی های  تامین  ضمن  تجهیزات، 
بسط و گسترش دانش فنی در کشور نموده است. در این 
در  اصفهان  ذوب آهن  به سزای  نقش  به  می توان  خصوص 

توسعه صنعت فوالد کشور اشاره نمود.
بر این اساس و همچنین بر پایه رویکرداقتصاد مقاومتی 
با افزایش روز افزون تحریم های ظالمانه بر کشورمان،  که 
تامین نیازهای اصلی دچار تنگنا و مشکل گردیده، یکی 
توسعه  کشور،  فوالدی  بزرگ  شرکت  این  سیاست های  از 
بومی سازی و تامین حداکثری از داخل می باشد که امکان 
بی اثر  کردن این تحریم ها را به عنوان یکی از ارزشمندترین 
حداکثر  به  و  جدید  فناوری های  کسب  برای  فرصت ها 

رساندن توان ساخت داخلی قطعات و تجهیزات را فراهم 
می آورد.

مبانی  و  اصول  پیاده سازی  منظور  به  و  اساس  این  بر 
کمك  مشخص،  راه  نقشه  یك  تدوین  و  تهیه  بومی سازی، 
از ظرفیت ها  بهره مندی  و  دانشگاه ها  در  اعتماد  ایجاد  به 
شرکت های  پژوهشی،  و  علمی  مراکز  پتانسیل های  و 
شناسایی  همچنین  مشاوره ای،  خدمات  و  دانش بنیان 
از  احتمالی  ریسك  قبول  با  داخلی  واقعی  توانمندی های 
طرف مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر از جمله اقدامات و 

فعالیت های موثر می باشند .
و  اصفهان  ذوب آهن  استراتژی های  مهمترین  از  یکی 
داخل  تامین  سهم  افزایش  توسعه،  و  برنامه ریزی  معاونت 
نسبت به تامین از خارج کشور در پروژه های بهینه سازی، 
پروژه  به  می توان  نمونه  برای  می باشد.  توسعه  و  تحقیق 

کسب فناوری های جدید و افزایش توان ساخت داخل
از اولویت های اصلی ذوب آهن اصفهان است

یکی از مهمترین 
استراتژی های 
ذوب آهن اصفهان، 
افزایش سهم تامین 
داخل نسبت به 
تامین از خارج 
کشور در پروژه های 
بهینه سازی، تحقیق 
و توسعه می باشد.

مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان
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که  نمود  اشاره  فوالدسازی  بخش   5 شماره  ریخته گری 
تامین داخل می باشد،  آن  و تجهیزات  80 درصد قطعات 
 )LF3( 3 همچنین اجرای پروژه احداث کوره پاتیلی شماره
تامین  پایه  بر   )LF1( یك  شماره  پاتیلی  کوره  بازسازی  و 
بر  است.  گردیده  برنامه ریزی  کشور  داخل  از  حداکثری 
پایه استراتژی توسعه سبد محصوالت شرکت و بومی سازی 
محصول های استراتژیك، پروژه بازسازی نورد 650 جهت 
اجرا شده است که  اصفهان  در ذوب آهن  ملی  ریل  تولید 
این  تحریم  ریسك  و  ساخته  بی نیاز  آن  واردات  از  را  ایران 
با  به صفر رسانده است. همچنین  را  محصول استراتژیك 
بلندهای  کوره  به  زغالسنگ  پودر  تزریق  پروژه  راه اندازی 
محدودتر  کك  و  زغالسنگ  واردات  به  نیاز   )PCI( شرکت 

شده است.
از دیگر پروژه های در دست اجرا، بومی سازی و ساخت 
دریچه های کشویی پاتیل های فوالدسازی است که توسط 
مدیریت تحقیق و توسعه و شرکت پویش بازرگان ذوب آهن 
اصفهان اجرا گردید و با اتمام آن تحول بزرگی در خودکفایی 

صنعت فوالد کشور روی داد.

بر پایه برنامه ریزی های به عمل آمده با نهادهای ذی ربط 
همچون معاونت فناوری ریاست جمهوری تصمیم به ایجاد 
و حمایت از یك مرکز شتاب دهنده با استفاده حداکثری از 
ظرفیت های علمی- صنعتی کشور و در چارچوب ضوابط 
شرکت های  تقویت  با  تا  شده است  گرفته  ملی  رویه های  و 
حوزه  در  بتوان  استارت  آپ ها،  استقرار  و  دانش بنیان 
بومی سازی و توسعه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال و 

کارآفرینی قدم برداشت.
ذوب آهن  سایت  در  بومی سازی  مجازی  نمایشگاه 
اصفهان به منظور ارائه دستاوردهای بومی سازی و معرفی 
انجام  فعالیت های  از  دیگر  یکی  شرکت  فناورانه  نیازهای 
آن  راه اندازی  با  که  می باشد  بومی سازی  حوزه  در  گرفته 
در زمینه معرفی نیازهای فناورانه مرتبط اقدام شده است. 
و  متخصصان  صنعتگران،  از  دعوت  ضمن  اساس  این  بر 
و  پژوهشگران فعال در عرصه بومی سازی جهت همکاری 
زمینه های  ایجاد  با  بتوان  امید است  زمینه  این  تعامل در 
کاری نسبت به جذب و همکاری ظرفیت ها و پتانسیل های 

کشور قدم ویژه ای برداشته شود.
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عنوان اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط مقام معظم 
رهبری وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور گردید. شعار 
بهره  امکانات کشور،افزایش  از  بهینه  کلیدی که استفاده 
وری و استفاده از توان داخلی )بومی سازی( جهت توسعه 

و پیشرفت کشور را به خوبی تبیین نموده است.
مقدم  خط  عنوان  به  اصفهان  ذوب آهن  خرید  معاونت 
... در کنار سایر معاونت ها  و  اولیه  تامین تجهیزات، مواد 
تامین  با  تنگاتنگ  همکاری  با  کارخانه  مدیریت های  و 
انکار  نقش  سازمانی،  برون  و  سازمانی  درون  کنندگان 

ناپذیری در تحقق اهداف این شرکت مادر صنعتی دارد. 
اهمیت  و  ضرورت  بر  کامل  اشراف  با  معاونت  این 
بومی سازی و نقش آن در توسعه کارخانه و پیشرفت اقتصاد 
کشور، به منظور تامین نیاز های ذوب آهن اصفهان از منابع 
داخلی با هدف حمایت از تولید داخل، کاهش هزینه ها و 
افزایش بهره وری و جلوگیری از خروج ارز به ویژه در شرایط 

ظالمانه تحریم ها، با تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های 
اجرایی و پایبندی کامل به قوانین باالدستی در این ارتباط 

اقدامات خوبی انجام داده است.
در این گفتار برخی از دستاوردهای این معاونت در زمینه 
بومی سازی که با همکاری سایر بخش های کارخانه صورت 
گرفته و صرفه جویی های آن ارزشی بالغ بر 20 میلیون دالر 

داشته است، به شرح ذیل عنوان می شود : 
جهت  کش  تسمه  دستگاه  از  برداری  بهره  و  ساخت   -1
با افزایش قابلیت ها  نسبت به نمونه های  استفاده در نورد 
موجود خارجی با جلوگیری از خروج حدود 64.000 یورو از 

کشور
2- تسمه بسته بندی فلزی مشابه نمونه خارجی با جلوگیری 

از خروج ساالنه 600.000 یورو از کشور
3- باالبر  وکیومی که تولید کننده اصلی به علت تحریم های 
ظالمانه از تحویل آن خودداری نموده بود با جلوگیری از خروج 

20 میلیون دالر ارزش صرفه جویی های حاصل از
بومی سازی در حوزه خرید

معاونت خرید ذوب آهن 
اصفهان به عنوان خط مقدم 
تامین تجهیزات، مواد اولیه 
و ... در کنار سایر معاونت ها 
و مدیریت های کارخانه با 
همکاری تنگاتنگ با تامین 
کنندگان درون سازمانی و 
برون سازمانی، نقش انکار 
ناپذیری در تحقق اهداف این 
شرکت مادر صنعتی دارد.

محمدجعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان
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حدود 112.000 یورو از کشور ساخته شد. 
با  روسی  لکوموتیوهای  دنده  شش  برنجی  صفحه   -4

جلوگیری از خروج ساالنه حدود 20.000 یورو
به  تامین  عدم  صورت  در  که  لکوموتیو  تخت  فنر   -5
موقع،امکان راه اندازی تجهیز فراهم نمی شد با جلوگیری از 

خروج حدود 40.000 یورو از کشور
با   ۳۵۰ نورد  قفسه  و  قیچی  موتور  و   مکنده  موتور   -6

جلوگیری از خروج حدود 45000 یورو از کشور
7- سطح سنج راداری با جلوگیری از خروج حدود 21000 

یورو از کشور
8- ملزومات اندازه گیری سطح مذاب قالب با جلوگیری از 

خروج حدود 16000 یورو از کشور
با  بخار  دیگ های  دیسپلیسری  سنج های  سطح   -9

جلوگیری از خروج حدود 20000 یورو از کشور
10- استفاده از سیستم های دوربین مداربسته ساخت 

داخل با جلوگیری از خروج حدود 40000 یورو از کشور
11- ساخت نمونه آشکار ساز شعله با جلوگیری از خروج 

حدود 3000 یورو از کشور
12- بومی سازی و تولید لیبل 180 درجه با جلوگیری از 

خروج حدود 40000 یورو از کشور
13- بومی سازی و تولید مته سوراخ کاری ریل که با عنایت 
به عدم تحویل کاال توسط فروشنده خارجی امکان توقف خط 
تولید وجود داشت با جلوگیری از خروج حدود 35000 یورو از 

کشور ساخته شد
14- بومی سازی و تولید قلم الماس گیر دستگاه های تراش 

با جلوگیری از خروج حدود 45000 یورو از کشور
15- واشر فنری بشقابی میکسر فوالد سازی با جلوگیری از 

خروج حدود 10000 یورو از کشور
با  آگلومراسیون  بخش   EGF و   ESP های  پروانه   -16

جلوگیری از خروج حدود 600000 یورو از کشور
17- ساخت صفحات مشبک واحد پخت آهک مدیریت 
آگلومراسیون که با توجه به جنس خاص از آلمان تهیه می شد

18- ساخت سری مته های کوره بلند
19- فلودیوایدر فوالدسازی، قطعه ای سنگین و فوق العاده 
حساس از کشور ایتالیا تامین می شد با بومی سازی توسط 

شرکت های داخلی ساخته شد و عملکرد بسیار عالی داشت و 
از خروج حدود 160000 یورو از کشور جلوگیری شد 

20- تیغه های قیچی نورد یکی از قطعات اصلی مصرفی 
خط تولید جهت سایز کردن مقاطع می باشد که هم اکنون 
نقشه های متعدد آن با بومی سازی داخل کشور تولید می شود 
و با جلوگیری از خروج حدود 80000 یورو از کشور ساخته شد 
21- فورم های هوای دم کوره بلند که قباًل از کره،انگلیس 
و روسیه خریداری می شد اما شرکت های توانمند نسبت به 
بومی سازی آن اقدام نمودند و ارتقاء و بهینه کردن تکنولوژی 

آن نیز در دست اقدام است
22- شوت توزیع مواد کوره بلند

23- پمپ گریز از مرکز آب ساخت ایتالیا با جلوگیری از 
خروج حدود 600000 یورو از کشور

24- بافل فوالدسازی با جلوگیری از خروج حدود 100000 
یورو از کشور

25- ونتیالتورهای هوای مشعل با جلوگیری از خروج حدود 
100000 یورو از کشور

26- مبدل لوپ اسکنر
27- ثبات envada اتوماسیون
28- مواد نسوز بدنه کوره بلند
29- مواد نسوز دریچه کشویی

30- بلوك دمش از کف
31- لدل شرود

32- استکانی تاندیش
FNC 33- مواد نسوز مکانیزم

34- گل مجرای روغنی گرید باال
35- پودر قالب ریخته گری

36- پودر عایق سطح تاندیش
37- مواد نسوز محوطه ریخته گری کوره بلند

38- مواد نسوز ماشین های پخت آگلومره
39- مواد نسوز دریچه کشویی تاندیش

40- الکترو کالج ماشین تراش کارگاه 48
41- ترمز الکترو مغناطیسی تاندیش فوالدبر

42- دستگاه تراش و فرز CNC مشابه نمونه هرکولس آلمان
43- سوپاپ دمنده و مکنده کمپرسور لکوموتیو
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ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، با 
توجه به اعمال تحریم های ظالمانه غرب و شرکای تجاری آنها 
بر کشور شرایط ویژه ای را برای ما رقم زد که با اتکا به دانش 
وهمچنین  کارخانه  کش  زحمت  پرسنل  وپشتکار  همت  و 
حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی قطعات و حمایت 

های ویژه گام های بلندی در بومی سازی برداشته است.
 با عنایت به وجود کارگاه های ساخت و تولید در داخل 
کارخانه و استفاده از تجارب و خدمات شرکتهای اقماری، 
می باشد،  تأمین  قابل  کشور  داخل  در  ساختنی  قطعات 
ذوب آهن بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی را 

بومی سازی کرده است.
بومی سازی طراحی و ساخت و نصب درب های فلکسیبل 
باتری های کک سازی و دریچه کشویی پاتیل فوالد، ذوب آهن 
نماد خود باوری در شرایط تحریم است و ایران در جمع معدود 

کشور های برخوردار دنیا از این تکنولوژی قرار دارد. 
ساخت  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  اهم  به  ادامه  در 

طریق  از  نیاز  مورد  مکانیزم های  و  تجهیزات  قطعات، 
کارگاه های کارخانه و شرکت های همکار اشاره می گردد : 

کوره  کائوپر  دودکش  فلزی  شل  ساخت  و  طراحی   )1
شماره 2 بهمراه انجام نسوز کاری با توان و دانش داخلی 

پرسنل شرکت برای اولین بار )به ارتفاع 70 متر(
2( اتمام پروژه طراحی و ساخت و نصب 168 درب های 
مواد  و  کک  تولیدات  بخش  در  شماره3  باتری  فلکسیبل 

شیمیایی در راستای کاهش آالینده های زیست محیطی
3( بازسازی برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری 

شماره 5
4( بازسازی دیگ اوتیلیزاتور کنورتور شماره 2

5( برنامه ریزی در خصوص کاهش و مصرف بهینه آب با 
توجه به محدودیت های موجود بدون توقف تولید و کاهش 

مصرف آب به ازاء هرتن فوالد تولیدی
6( طراحی وساخت و نصب دریچه کشویی فوالد 130 تنی 

CS60 شرکت اینتر استاپ به همراه بومی سازی مواد نسوز

گام های بلند بومی سازی ذوب آهن با اتکاء به 
کارکنان، حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی

 با عنایت به وجود 
کارگاه های ساخت و 
تولید در داخل کارخانه 
و استفاده از تجارب 
و خدمات شرکتهای 
اقماری، قطعات ساختنی 
در داخل کشور قابل 
تأمین می باشد، 
ذوب آهن بیش از 
85 درصد از قطعات و 
تجهیزات مکانیکی را 
بومی سازی کرده است.

مهدی نصیری، مدیر امور مهندسی های بهره برداری ذوب آهن اصفهان
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7( پیگیری ساخت مکانیزم دریچه کشویی تاندیش
8( بومی سازی نسوز بدنه کوره بلند شماره یک

9( طراحی وساخت و نصب کوره الکتریکی )80KW با و 
دمای کاری 1200سانتی گراد(جهت انجام عملیات حرارتی 

و مونتاژ قطعات در کارگاه مدیریت مهندسی نت مکانیک
10( انجام مهندسی معکوس )طراحی و ساخت( پروانه 
EGF آگلوماشین شماره 4 )به وزن 13000کیلو گرم وقطر 

3000 میلیمتر(.
11( اجرای پروژه وان سرباره کوره بلند شماره 3 با طراحی 

و توان اجرایی داخلی. 
همکاری  با  مصرفی  شرود  لدل  انواع  سازی  بومی   )12

شرکت های داخلی
آزمایشگاه  کالیبراسیون  کوره  ساخت  و  طراحی   )13

مدیریت اتوماسیون و ارتباطات
14( ساخت قطعات لبه و مخروطی و سایر اجزای بدنه 

کنورتور.
تمیز کاری  تهیه نقشه وساخت مکانیزم  و  15( طراحی 

درب های سلول باتری کک سازی )به وزن 4800کیلو گرم(
16( ساخت رولیك و رینگ اسلیو کارگاه های مهندسی 

نورد. 
17( ساخت ستاره خردکن آگلوماشین های شماره 1، 2، 

3 و 4.
18( طراحی و ساخت دستگاه نمایش آالینده های زیست 

محیطی توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات 
19( بومی سازی بلوک دمش از کف پاتیل های فوالد. 

20( ساخت روتور بارگیر با قطر حدود 7 متر و  تاج دندانه ای 
بارگیر و نیز مخلوط کن آگلومراسیون.

21( تهیه نقشه های تجهیزات مکانیکی و ساخت قطعات 
و تجهیزات و اجرای ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره 7 

به روش مهندسی معکوس.
22( تغییر طرح ونوع نسوز مصرفی در کوره های دوار پلی 
زیوس کارگاه پخت آهک )به منظور کاهش توقفات خط تولید(
23( ساخت فورم هوای دم دو جداره کوره بلند 2 و 3 و 

ساخت فورم با پوشش سرامیکی.
24( ساخت پالت آگلوماشین شماره 4. 

بلندهای  کوره  دم  هوای  مجموعه  قطعات  ساخت   )25
شماره 1، 2 و 3 )نظیر ساپلو، آمبرازور، پاچنگی و...(.

26( طراحی وساخت مکانیزم تمیز کننده رام های سلول 
باتری کک سازی )به وزن 2200کیلو گرم(

27( ساخت انواع مبدل های حرارتی. 
28( ساخت کمپنساتورهای کوره بلند شماره 3. 

29( ساخت شوت کوره بلند شماره 2 و 3.
تجهیزات  و  لوله  و  متحرك  وان  مکانیزم  ساخت   )30

نمونه بردار گاز کوره بلند شماره 3. 
31( بازسازی دیگ های بخار نیروگاه حرارتی

کارگاه  آویز گردان جرثقیل های  و  تلشکی  32( ساخت 
شمش. 

های  سیستم  والوهای  روتاری  تجهیزات  ساخت   )33
تصفیه غبار.

34( انجام مهندسی معکوس )طراحی و ساخت( پروانه 
ESP1 آگلوماشین شماره 4.

35( ساخت تعدادی از هادی ها و شمشیری خط تولید 
ریل نورد 650.

36( ساخت بخشی از قطعات پروژه شارژ شمش گرم به 
Hot chargeخط نورد

37( طراحی و مهندسی معکوس ماشین مسدود کننده 
از  تعدادی  ساخت  همچنین  و  دانگو(  )ماشین  بلند  کوره 

قطعات مصرفی.
خورشیدی  های  گیربکس  معکوس  مهندسی   )38

منوبلوك نورد 300
پاتیل بخش  تعمیر  39( ساخت پل جرثقیل 12 کارگاه 

فوالدسازی.
40( مهندسی معکوس و ساخت دریچه های اطمینان، 

.MGSV، MCG
)لدل  گردان  برج  اصلی  بیرینگ  بازسازی  و  تعمیر   )41

تارت( ایستگاه ریخته گری شماره 7 فوالدسازی.
42( انجام مهندسی معکوس )طراحی و ساخت( پروانه 

مکنده آگلوماشین شماره 1و2و3.
43( ساخت قطعات ماشین های فوالدبر، کالسکه های 

حمل چدن و حمل سرباره مذاب.
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44( ساخت دریچه های هوای گرم و سرد کوره بلندهای 
1 و 2و3.

45( ساخت بخش زیادی از ایستگاه های ریخته گری )رام 
نوسان، کاست، دامی بار، فیکس سکتور و...(.

واگن  جایگزینی  طرح  قطعات  ساخت  و  طراحی   )46
توزین کوره بلند شماره 1 )با بونکرهای توزین و انتقال نوار 

نقاله(.
47( ساخت و بازسازی انواع بردهای الکترونیکی معیوب 

مربوط به تجهیزات بخش های مختلف کارخانه.
حریق  اعالن  سامانه  اندازی  راه  و  اجرا  طراحی،   )48

کارخانه و سیستم مانیتورینگ اتاق فرمان آتش نشانی.
 HBSV دریچه های  ساخت  و  معکوس  مهندسی   )49

کوره بلند شماره 3 با همکاری شرکت های داخلی. 
50( ساخت پاتیل های سرباره کوره بلند و فوالدسازی.

فوالد  و  چدن  حمل  پاتیـل های  تعمیـر  و  ساخـت   )51
مذاب.

از  بخشی  ساخت  و  طراحی  معکوس،  مهندسی   )52
برای تجهیزات و قطعات  پروژه PCI )ساخت رزرو  قطعات 

.)PCI یدکی چینی موجود در واحد جدید االحداث
53( ساخت انواع گیربکس های کاهنده.

برش  سری  و  مشعل  نازل،  افشانك،  انواع  ساخت   )54
مشعل )مشتوك های مسی(.

کوره  بدنه  چدنی  کننده های  خنك  انواع  ساخت   )55
بلندها.

56( ساخت انواع شافت ها و محورهای اشپیندل های نورد 
)خصوصًا نورد 650(.

ایستگاه های  تاندیش های  انواع  ساخت  و  طراحی   )57
ریخته گری. 

58( ساخت انواع مخازن ذخیره اتمسفری و کم فشار 
59( بهینه سازی فورم 3 جداره کوره بلند شماره 2. 

سنگین  قالب های  و  تراورس ها  انواع  ساخت   )60
جرثقیل های حمل مذاب )از طریق ورقکاری و پرچ(.
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از  یکی  جدید،  محصوالت  موفق  سازی  تجاری  و  توسعه 
عوامل اساسی در کسب مزیت رقابتی برای هر شرکت است. 
به عبارت دیگر به دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت 
رقبا، تکنولوژی و تمایالت مشتریان، شرکت ها نمی توانند 
مشتریان  کنند.  تکیه  خود  موجود  محصوالت  به  همواره 
و  هستند  پیشرفته  و  جدیدتر  محصوالت  جستجوی  در 
شرکت ها ناچارند محصوالت جدیدی تولید و عرضه کنند 
که جوابگوی نیازها، سلیقه ها و انتظارات مشتریان باشد، 
به همین دلیل هر شرکت به برنامه توسعه محصول جدید 
از  یکی  جدید  محصول  توسعه  دیگر،  سوی  از  دارد.  نیاز 
استراتژی هایی است که در اجرای آن شرکت می کوشد از 
طریق توسعه، بهبود یا اصالح محصوالت کنونی بر میزان 
فروش خود بیفزاید و فرصت های جدیدی را برای خود خلق 

نماید.
مستمر  ارتقای  با  همزمان  ذوب آهن  شرکت  رو  این  از 

کیفیت محصوالت تولیدی خود، با در نظر گرفتن نیازهای 
و  ها  گواهینامه  اخذ  و  دریافت  ضمن  مشتری،  و  بازار 
با  جهانی،  بازارهای  در  حضور  و  مختلف  استانداردهای 
به  پاسخ  و  خود  تولیدی  محصوالت  سبد  تکمیل  هدف 
انواع  تولید  به  اقدام  مختلف  سال های  در  بازار،  نیازهای 

محصوالت ساختمانی و صنعتی جدید نموده است.
فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت سهامی ذوب آهن 
مطابق  که  است  مختلفی  مراحل  دارای  اصفهان 
دستورالعمل های اجرایی موجود، رویه کیفیت QP10.1 و 
الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 پیگیری و انجام 
می گردد. رویه کیفیت QP10.1 به عنوان یک رویه کیفیت 
مجزا تحت عنوان فرآیند توسعه محصول تدوین شده است. 
این رویه در بردارنده مفاهیم مربوط به محصول جدید، به 
همراه ورودی های فرآیند، جریان فرآیند و خروجی های آن 
است. هدف از تدوین رویه QP10.1 بیان روش های قابل 

نقش مؤثر ذوب آهن با تولید محصوالت جدید
در قطع وابستگی و تأمین نیاز داخل 

تولید محصوالت 
جدید مطابق با 
دستورالعمل های 
مرتبط، از ارائه ایده 
تا تجاری کردن 
محصول با اتکا 
به توان داخلی 
شرکت و همکاری 
بخش های مختلف 
صورت می گیرد.

محسن سلطانی، مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب آهن اصفهان
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اعمال در مراحل مختلف فرآیند طراحی و تولید محصوالت 
جدید در واحدهای تولیدی حوزه بهره برداری شامل کنترل 
کنترل  جدید،  محصوالت  تولید  جهت  توسعه  و  طراحی 
طراحی و توسعه فرآیند تولید در جهت ارتقای کیفیت و یا 
بهینه نمودن شرایط تکنولوژی و یا بازنگری طراحی تولید 

محصوالت پس از تولید انبوه می باشد.
از  است  عبارت  فوق  رویه  در  جدید  محصول  مشخصه 
محصولی که تاکنون در شرکت و یا در کارگاه مورد نظر تولید 
نشده یا هنوز به مرحله نهایی طراحی و تولید انبوه نرسیده 
نوع  از نظر  به عنوان مثال محصول جدید می تواند  است. 
طراحی  سابقه  مربوطه  استاندارد  یا  و  پروفیل  نوع  فوالد، 
و تولید نداشته باشد. ارتقای کیفیت نیز شامل باال بردن 
کالس محصول تولیدی یا تغییر فرآیند تولید خواهد بود. 
اقدامات  کلیه  می تواند  تکنولوژی  و  طراحی  بهینه سازی 
الزم در جهت باال بردن راندمان، سهولت، اقتصادی بودن 

و استفاده بهینه از تجهیزات را شامل شود.
ورودی های فرآیند توسعه محصول جدید شامل مشخصات 

دستورالعمل های  محصول،  استانداردهای  محصول، 
نقشه  یا  و  )دستورالعمل  طرح  آن  خروجی های  و  اجرایی 
نتایج  فرآیند  فنی  مشخصات  جدید(،  محصول  تولید 
محصول  نقشه های  و  مشخصات  صحه گذاری،  و  تصدیق 

و... خواهد بود.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با توجه به سابقه و میزان 
تولید محصوالت فوالدی، جهت افزایش مزیت رقابتی خود، 
توسعه محصول جدید را مطابق با استراتژی های سازمان، 
در دستور کار خود قرار داده است. تولید محصوالت جدید 
مطابق رویه فوق و دستورالعمل های مرتبط، از ارائه ایده تا 
تجاری کردن محصول همگی با اتکا به توان داخلی شرکت 
و ایجاد ساز و کارهای بین مدیریتی و همکاری بخش های 
مطابق  راستا  این  در  گیرد.  می  صورت  شرکت  مختلف 
تعدادی  سال  هر  خود،  برنامه ای  شاخص های  و  اهداف 
پروژه توسعه محصول جدید آغاز و در طی آن، محصوالت 
 ، ساختمانی  و  صنعتی  فوالدهای  رده  در  فوالدی  جدید 

تولید و عرضه می گردند.
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ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین واحد تولید فوالد کشور 
و به تعبیر دیگر اولین دانشگاه بزرگ علمی کاربردی صنعت 
و معدن در ایران، همواره در راستای ایجاد و استمرار فرهنگ 
خود باوری و ملی سازی در کلیه ارکان درون سازمانی و برون 

سازمانی نقش بسزائی را ایفا کرده است. 
تربیت هزاران نیروی کارشناسی و اجرائی متخصص در 
احداث  در  مستقیم  مشارکت  و  مختلف،همکاری  سطوح 
عملی  و  تئوری  درکشور،آموزش  جدید  فوالدی  واحدهای 
اجرای  و  شروع  در  پیشگام  جدید،  مجموعه های  پرسنل 
تعمیرات اساسی و پروژه های بازسازی و نوسازی و نیز احداث 
نیروهای متخصص  از  استفاده  اولویت  با  واحدهای جدید 
و توانمند داخلی، ارائه ایده های نو در ساخت و تعمیر و به 
روز رسانی تجهیزات به روشنی بیانگر اعتقاد این مجموعه 
به نقش موثر خود در »پایه گذاری فرهنگ بومی سازی در 

صنعت کشور« می باشد. 
انقالب  از  پس  شوروی  کارشناسان  بازگشت  شك  بدون 

اسالمی، تنوع تکنولوژی کشورهای ارائه دهنده تجهیزات 
جنگ  پایان  از  پس  گرفته  صورت  های  بازسازی  خالل  در 
و  فنی  دانش  انتقال  زمینه  در  شدید  تحمیلی،کمبود 
تکنولوژی و نیز تجهیزات یدکی و مصرفی به دنبال تحریم های 
اعمال شده،کمبود نقدینگی و مسائل ارزی و... چالش های 
عدیده ای به این مجموعه تحمیل کرد، اما با قاطعیت می توان 
گفت تالشگران ذوب آهنی با اتکا به خود باوری و با حداقل 
امکانات گام بی بدیلی در جهت خالقیت و نوآوری برداشتند. 
در  محوری  نقش  داشتن  به  توجه  با  اصفهان  ذوب آهن 
توسعه صنعتی کشور، همواره توانسته است در مسیر تامین 
نیازهای داخلی و افزایش تنوع آنها و همچنین بدست آوردن 
در  بردارد.  گام  صادراتی  بازارهای  از  ای  توجه  قابل  سهم 
این زمینه نقش واحدهای پشتیبانی تولید به ویژه مدیریت 
برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های 
ساخت ذوب آهن اصفهان در حفظ و آماده به کاری تجهیزات 

خطوط تولید همواره اثرگذار بوده است. 

85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن 
اصفهان بومی سازی شده است

ذوب آهن اصفهان با 
توجه به داشتن نقش 
محوری در توسعه 
صنعتی کشور، 
همواره توانسته 
است در مسیر تامین 
نیازهای داخلی 
و افزایش تنوع و 
همچنین بدست 
آوردن سهم قابل 
توجه ای از بازارهای 
صادراتی گام بردارد.

محمد رضا یزدان پناه، مدیر نگهداری و تعمیرات وکارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان 
و نماینده حوزه بهره برداری در بومی سازی 
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هم اکنون ساخت بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات 
مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده و مابقی نیز با 
توجه به دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی آنها در کارخانه 
ساخته می شوند و یا بعضًا به دلیل محدودیت های تجهیزاتی 
و ترافیک کاری در این مهندسی، از طریق سازندگان توانمند 

داخل کشور بومی سازی و تامین می شوند. 
ذوب آهن اصفهان یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه 
بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه در ایران به 
شمار می رود که این مهم ثمره سال ها تالش و کوشش های 
شبانه روزی نسل های گذشته است که در جای جای کارخانه 
به بار نشسته و به یادگار مانده است و لذا ما نیز می بایستی به 
سهم خود در این راستا و برای نسل های بعدی گام برداریم. 

مدیریت  این  بومی سازی  فعالیت های  از  نمونه هایی 
عبارتند از : 

بلندهای  کوره  دم  هوای  مجموعه  قطعات  ساخت   -1
شماره1و 2و 3.

و رینگ اسلیو کارگاه های مهندسی  2- ساخت رولیک 
نورد.

3- طراحی و سا خت درب های فلکسیبل باتری شماره3 
بخش کک سازی.

4- ساخت ستاره خردکن آگلوماشین های شماره1، 2، 
3و4. 

ساخت  نیز  و  مکانیکی  تجهیزات  های  نقشه  تهیه   -5
قطعات وتجهیزات واجرای ریومپینگ ایستگاه ریخته گری 

شماره7بخش فوالد سازی.
بارگیری  سیستم  ساخت  و  ریزی  برنامه  و  مطالعه   -6
با مشارکت شرکت های توانمند خارج  بلند شماره1  کوره 

ازکارخانه.
بلند  کوره  گاز  بردار  نمونه  وتجهیزات  لوله  ساخت   -7

شماره3.
8- ساخت تجهیزات روتاری والوهای سیستم های تصفیه 

غبار.
9- ساخت بخشی از قطعات پروژه شارژ شمش گرم به 

.HOTCharge 500 خط نورد

10- طراحی و ساخت تجهیزات پروژه تغلیظ سنگ آهن.
11- ساخت دریچه های هوای گرم وسرد کوره بلندهای 

شماره 1 و 2.
و  ها  شاخه  تجهیزات  از  زیادی  بخش  ساخت   -12
ایستگاههای ریخته گری مداوم )رام نوسان،کاست، دامی 

بار، فیکسکتور و... ( 
واگن  جایگزین  طرح  قطعات  ساخت  و  طراحی   -13
بونکرهای  طریق  از  )جایگزینی  شماره1  بلند  کوره  توزین 

توزین و انتقال نوار نقاله(
بازسازی بیرینگ اصلی برج گردان )لدل  14- تعمیر و 

تارت( ایستگاه ریخته گری شماره 7 فوالدسازی.
و  بلند  کوره  بخش  سرباره  های  پاتیل  15-ساخت 

فوالدسازی.
16-ساخت وتعمیر پاتیل های حمل چدن وفوالد مذاب.

بخش  متر   7 حدود  قطر  با  بارگیر  روتور  17-ساخت 
آگلومراسیون.

18-مهندسی معکوس وساخت دریچه های اطمینان، 
.MGSV،MCG

کوره  بدنه  چدنی  های  کننده  خنک  انواع  19-ساخت 
بلندها.

20- ساخت انواع شافت ها ومحورهای اشپیندل های 
نورد )خصوصًا نورد 650 (.

21-طراحی وساخت انواع تاندیش های ایستگاه ریخته 
گری.

22-ساخت برج گردان )لدل تارت( با ظرفیت چرخش 
پاتیلهای مواد مذاب با وزن مجموع 400 تن.

بخش  تنی   1300 میکسر  های  عدسی  23-ساخت 
فوالدسازی )نگهدارنده چدن مذاب (.

گردهمایی های  و  جشنواره ها  برگزاری  است  امید 
راستای  در  مثبتی  گام  سازی،  بومی  زمینه  در  تخصصی 
انتقال اندیشه و فرهنگ خودباوری و همچنین محل تبادل 
تجربیات و تالش های شبانه روزی همکاران محترم عرصه 

تولید فوالد گردد. 
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ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور زمانی 
نداشت.  زیادی در کشور وجود  فنی  ساخته شد که دانش 
در طی زمان احداث و بهره برداری از آن نیروهای زیادی در 
داخل و خارج از کشور آموزش دیدند و به همت این پرسنل 

بهره برداری از این مجتمع عظیم صنعتی آغاز شد. 
لزوم  فرآیند،  نیاز  به  توجه  با  برداری  بهره  دوران  طی  در 
با  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  مصرفی  تجهیزات  و  قطعات  تهیه 
کروکی برداری، تهیه نقشه، تهیه مدل و ... شرکت اقدام به 
ساخت قطعات نموده و در تامین قسمت عمده ای از آنها نیز به 
خودکفایی رسیده و این روند هنوز هم متوقف نشده است. در 
زمان تحریم های ظالمانه با توجه به محدودیت های شدید در 
تامین بسیاری از قطعات،ساخت آنها با توان داخلی از طریق 

کارخانه یا برون سپاری در داخل کشور تسریع شده است. 
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی وظیفه تامین کک مورد 
نیاز کوره بلند را به عهده دارد. در فرآیند تبدیل زغال سنگ 
به کک با تصفیه گاز کک خام در پاالیشگاه های گاز در واحد 
یک و دو محصوالتی از قبیل قطران،سولفات آمونیوم، اسید 

سولفوریک، گوگرد صنعتی، بنزول خام، بنزن، تولوئن، زایلین، 
و گاز کک تصفیه شده تولید می شود.

در این بخش نیز اقدامات زیادی جهت ساخت قطعات و 
بومی سازی صورت پذیرفته است که در ذیل به اهم آنها اشاره 

می شود : 
1- راه اندازی تمیز کننده های ماشین های واحد یک 
کک: یکی از پیش نیازهای تعویض درب های کوره باتری سه 
با درب های فلکسیبل راه اندازی تمیز کننده های درب و رام 
ماشین ها بود این تمیزکننده نقش بسیار مهمی در کنترل 
آلودگی باتری های کک سازی دارند. به نحوی که اگر تمیزکاری 
درب ها به صورت کامل انجام نگیرد، درب ها به صورت صحیح 
در جای خود قرار نگرفته و نشت گاز و آلودگی ها را در پی دارد. 
این تمیز کننده ها دارای مکانیزم خاص و قطعات بسیار زیادی 
هستند. با تکیه بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی،کار ناتمام 
پیمانکار خارجی تکمیل و بهره برداری از آن آغاز شد. شایان 
ذکر است برخی از شرکت های اروپایی که برای راه اندازی این 
تمیزکننده ها حضور یافته بودند اظهار می کردند این کار بسیار 

کک سازی با بومی سازی در مسیر خودکفایی کامل

 در زمان تحریم های 
ظالمانه با توجه 
به محدودیت های 
شدید در تامین 
بسیاری از قطعات، 
ساخت آنها با توان 
داخلی از طریق 
کارخانه یا برون 
سپاری در داخل 
کشور تسریع شده 
است. 

محمد علی عالیی مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان
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تخصصی بوده و در توان شرکت های ماشین ساز کک سازی 
است. 

2- درب های فلکسیبل باتری شماره سه : با طراحی، 
ساخت و مونتاژ 168 عدد درب سمت کک و تخلیه باتری 
شماره سه ضمن بومی سازی و جلوگیری از خروج میلیون ها 
این درب ها در داخل  از کشور دانش فنی ساخت  ارز  دالر 
کارخانه و کشور نهادینه شد. از آثار مفید آن می توان به کاهش 
آالینده های زیست محیطی، بهبود کیفیت هوای کارخانه و 
منطقه، حفاظت سازه باتری در مقابل آتش سوزی، افزایش 
طول عمر باتری، بهینه شدن فرایند تولید، رضایت پرسنل 

کارخانه و مردم منطقه اشاره نمود.
3- ایستگاه تعمیر درب : در این ایستگاه کار تعمیر  و  
رگالژ درب های باتری انجام می گیرد و دارای مکانیزمی است 
که درب را از دربازکن تحویل و از حالت قائم به حالت افقی در 
می آورد تا امکان انجام تعمیرات توسط نیروی انسانی بر روی 
آن میسر گردد. کار طراحی و ساخت این تجهیز نیز به صورت 
کامل در داخل کارخانه انجام گرفت و شرکت را از واردات چنین 

مکانیزم هایی از خارج از کشور بی نیاز گردانید.
4- تعویض سرندهای واحد یک دانه بندی: کلیه عملیات 
نصب سرندهای جدید در واحد یک دانه بندی و همچنین 
طراحی، بازسازی و نوسازی کلیه گذر گاه های عبور کک و جمع 

آوری غبارات با تکیه بر توان نیروهای کارخانه انجام شده است.
5- تغییر طرح تلسکوپ ماشین های شارژ واحد یک 
کک: این تجهیز زغال داخل بونکر ماشین شارژ را در داخل 
دارای  آن،  ساختارقدیم  به  توجه  با  می کند.  تخلیه  سلول 
قطعه ای بود که تامین آن باید از خارج کشور انجام می گرفت. با 
تغییر طرح این تجهیز ضمن میسر شدن ساخت کلیه قطعات 
جهت  در  آن  بهینه سازی  به  نسبت  کارخانه،  داخل  در  آن 

افزایش طول عمر کاری نیز اقدام گردید.
6- بهینه و نوسازی الکتروفیلتر های واحد یک بازیابی 
مواد: برای اولین بار در کشور نسبت به طراحی و بهینه سازی و 
ساخت الکتروفیلتر های مرطوب با کمک یک شرکت پیمانکار 
داخلی اقدام گردید.در طراحی انجام گرفته حدود 60 درصد 
راندمان الکتروفیلتر افزایش یافته و کلیه فرایند ساخت نیز در 

داخل کشور صورت پذیرفت. 
7- راه اندازی آسیاب های اولیه و ثانویه جهت افزایش 
پیمانکار  زغال،  دو  واحد  راه اندازی  با  زغال:  بلند  کیفیت 
خارجی از راه اندازی آسیاب ها طفره رفت و ارسال زغال به 
باتری بدون آسیاب انجام می شد. راه اندازی این آسیاب ها با 
تکیه بر توان نیرو های مکانیک و برق بخش به انجام رسید و 
در حال حاضر در مدار بهره برداری قرار دارد و تاثیر زیادی در 

کیفیت کک تولیدی دارد. 
8- اتمام عملیات اتوماسیون واحد یک ذغال: با اجرای 
و  کنترل  در   PLC از استفاده  و  زغال  کارگاه  در  اتوماسیون 
فرمان تجهیزات که شامل نوار نقاله ها، تلشکی ها،آسیاب ها، 
مخلوط کننده ها، ونتیالتور ها، دریچه ها، و گذرگاه ها بوده و 
همگی به صورت مرتبط با هم و به صورت اتوماتیک کار می کند 
از توقفات نا خواسته تا حد زیادی کاسته می شود و عیب یابی 

آن نیز در زمان کوتاه تری انجام می گیرد.
بازیابی  یک  واحد  فرآیند  اتوماسیون  سطح  ارتقا   -9
مواد: با ارتقاء در اتوماسیون کارگاه و استفاده از PLC در کنترل 
و  فرمان تجهیزات از توقفات نا خواسته تا حد زیادی کاسته شد 

و مسئله یابی فرایند آن نیز در زمان کوتاه تری انجام می گیرد.
10- اجرای سطح دو اتوماسیون و ایجاد اتاق فرمان 
اصلی  سطح  پنج  شامل  صنعتی  اتوماسیون  هرم  مرکزی: 
می باشد که در کارخانه و به خصوص قسمت های بهره برداری 
عمدتا سطح صفر که مربوط به Field بوده و تجهیزات ابزار 
دقیق و سنسورینگ را شامل می شود و سطح یک که شامل 
PLC ها و مانیتورینگ اتاق کنترل می باشد، اجرایی گردیده 

است. 
با اجرای سطح دو اتوماسیون در بخش کک سازی اطالعات 
از سطح یک به صورت متمرکز جمع آوری شده و امکان تحلیل 
ریاضی ماژول های فرایندی خاص و تخصصی فراهم شده 

است.
در حال حاضر بستر سازی سخت افزاری این پروژه و نرم 
افزار جمع آوری و نمایش این داده هابه انجام رسیده و طراحی 
ماژول های خاص و پیچیده کنترلی که نیاز به تکنیک های ویژه 

کنترل فرایند دارد، در دست اقدام می باشد.
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بنیانگذار  و  صنعت  مادر  عنوان  به  اصفهان  ذوب آهن 
توانسته  همواره  مختلف  ادوار  در  کشور  فوالدی  صنایع 
نقش  خود  توانمند  و  متخصص  فنی،  نیروهای  با  است 
مهمی در تامین نیازهای داخلی خود و همچنین صنایع 
متخصص  و  سختکوش  کارکنان  باشد.  داشته  مختلف 
مدیریت آگلومراسیون نیز هم راستا با دیگر مدیریتهای این 
بومی سازی قطعات، تجهیزات،  مجتمع عظیم در جهت 
و  نیاز  قطع  و  کفایی  خود  منظور  به  افزارها  نرم  و  نسوز 
وابستگی به شرکتهای خارجی، کارهای مهمی بالغ بر 45 
و  برقی  مکانیکی،  تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی  مورد 
اتوماسیونی را طی سال های اخیر با موفقیت انجام داده اند. 
ساخت  های  هزینه  درصدی   75 کاهش  ضمن  امر  این 
از  خارجی،  مشابه  به  نسبت  تجهیزات  و  قطعات  تامین  و 

خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است.
برنامه های بومی سازی این مدیریت بدین شرح است:

اندازی  راه  تابلوهای  سازی  بومی  و  رسانی  بروز   -1

الکتروموتورهای مکنده دود آگلوماشین های 1، 2، 3 )از 
نوع روسی به فن آوری داخلی(.

الکترو  تحریک  تابلوی  بروز رسانی  و  تابلو  ساخت   -2
ناحیه  الکتروفیلترهای  مکنده های  سنکرون  موتورهای 

دیماسوس بخش با فناوری داخلی. 
مانیتورینگ  و  کنترل  سیستم های  نوسازی  پروژه   -3
مکنده های قدیم، به منظور دسترسی اپراتور به پارامترهای 

ابزار دقیق.
4- ساخت صفحات جذب غبار الکتروفیلتر ها.

5- ساخت یاتاقان های ژورنال )در انحصار کشور آلمان(.
آلمان،  کشورهای  )انحصار  هیدروکوپلینگ  ساخت   -6

ایتالیا و کره جنوبی(.
 JR608 و   JR806 تیپ  با  سرند  ویبراتور  ساخت   -7

)انحصار کشور آلمان (.
زیوس،  پلی  کوره های  مخصوص  بوش  نیم  ساخت   -8
با سیم  لنت  باالی 200 درجه سانتی گراد،  لنت حرارتی 

کاهش 75 درصدی هزینه های ساخت و ارزبری
با بومی سازی در آگلومراسیون

کارکنان سختکوش 
و متخصص مدیریت 
آگلومراسیون هم راستا 
با دیگر مدیریت های 
کارخانه به منظور 
خودکفایی، بالغ بر 45 
مورد بومی سازی قطعات 
و تجهیزات مکانیکی، 
برقی و اتوماسیونی را 
طی سال های اخیر با 
موفقیت انجام داده اند. 

محمد جواد ذبیحی، مدیر آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان
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فوالدی ST1250، دستگاه بارگیری مواد خام شماره5.
برخی از قطعات بومی سازی شده بدین شرح است :

 I/O پروژه راه اندازی کارگاه آماده  سازی مواد، شامل -
و  مانیتورینگ  و  کنترل  سیستم های  برنامه نویسی  چک، 
راه اندازی سرد و گرم و گروهی تجهیزات کارگاه آماده سازی 
مواد در سال 95 با دانش داخلی پرسنل ذوب آهن انجام 

گرفت. ) بالغ بر 2100 نفر ساعت(.
- پروژه راه اندازی کوره های شعله پرده ای آگلوماشین ها، 
شامل I/O چک شامل برنامه نویسی سیستم های کنترل 
و مانیتورینگ و راه اندازی سرد و گرم و گروهی تجهیزات 
نفر   1000 بر  بالغ   ( شد  اجرا   96 سال  در  پخت  کارگاه 

ساعت(.
پلی  کارگاه  مانیتورینگ  سیستم های  نوسازی  پروژه   -
زیوس، به منظور نمایش و آرشیو این پارامترها در سال 98 
که با امکانات داخلی انجام شد. ) بالغ بر 300 نفر ساعت (.
- پروژه راه اندازی غنی سازی سنگ آهن، برنامه نویسی 
سیستم های کنترل و مانیتورینگ و راه اندازی سرد و گرم 
و گروهی تجهیزات با استفاده از تجربیات و دانش داخلی 
در سال 98 انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت. در بالغ بر 

1000 نفر ساعت.
- پروژه ساخت آناالیزر اکسیژن، جهت اندازگیری درصد 
اکسیژن گاز کورهای پلی زیوس آهک، جهت آناالیز اکسیژن 
گاز کوره در سال 99 با تجهیزات داخلی ساخته و اجرا شد.
مکنده  الکتروموتور  ساخت  سفارش  و  ریزی  برنامه   -
با طراحی و فن آوری داخل   )  EGF ( 4 دود آگلوماشین
بزرگترین  جزء   45000Kw ظرفیت  با  موتور  )این  کشور 
الکتروموتورهای کارخانه ذوب آهن می باشد و در انحصار 

شرکت als tom فرانسه بوده است.(
کوره های  کن  گرم  پیش   PIV گیربکس  طرح  تغییر   -

دوار.) در داخل ذوب آهن انجام شد(
- بومی سازی تابلوهای الکتروموتور های مکنده های دو 
- بروز رسانی تابلوهای الکتروموتور های سنکرون ناحیه 

دیماسوس 
- بومی سازی تابلوهای الکتروموتور های مکنده های دو 

ناحیه  سنکرون  موتورهای  تحریک  تابلو  بروز رسانی   -
دیماسوس 

- بومی سازی تابلوهای حرکتی اشتابل های I و II ) در 
داخل ذوب آهن انجام شد(

- بومی سازی تابلوهای نوار نقاله اشتابل های I و II ) در 
داخل ذوب آهن انجام شد(

با   (  10Kv  1700Kw  1-ESP موتور  بومی سازی   -
همکاری شرکت های داخل کشور ( 

با   (  10Kv  2800Kw  2-ESP موتور  بومی سازی   -
همکاری شرکت های داخل کشور (

- بومی سازی مخلوط کن) با همکاری شرکت های داخل 
کشور (

همکاری  با   (10Kv  600Kw خردکن  بومی سازی   -
شرکت های داخل کشور (

با   (10Kv  860Kw  Cooling Air fan بومی سازی   -
همکاری شرکت های داخل کشور (

- بومی سازی تابلو ارابه انتقال) در داخل ذوب آهن انجام 
شد( 

*******

محمد جالل پور منصوری
سرپرست دفتر فنی بخش آگلومراسیون 

با نیروهای متخصص در جهت بومی سازی کامل و 
رفع وابستگی خارجی گام های مؤثری بر می داریم
بخش های  از  یکی  عنوان  به  آگلومراسیون  بخش 
تداوم  است.  اصفهان  ذوب آهن  تولیدی  و  بهره برداری 
تولید آگلومره و پشتیبانی از خط تولید و در نهایت تداوم 
کار کوره های بلند، باعث شده پشتیبانی و تامین قطعات 
رزرو تجهیزات در اولویت قرار گیرند. به دلیل وجود تحریم ها 
تامین قطعات از خارج از کشور بسیار مشکل بود و نیاز به 
از وقفه در روند تولید شدیدًا  قطعات به منظور جلوگیری 
احساس می شد. با تالش های شبانه روزی طی سال های 
گذشته اقدامات چشمگیری جهت بومی سازی قطعات و 
با روش مهندسی  تجهیزات جدید انجام و اکثر تجهیزات 
معکوس طراحی و سپس ساخت قطعات توسط ذوب آهن 
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)80 درصد( و تعدادی نیز با مشارکت شرکت های داخلی 
)20 درصد( انجام گرفته و امید است که با وجود نیروهای 
متخصص بتوان در جهت بومی سازی کامل و رفع وابستگی 

خارجی گام موثری برداریم. 
تعدادی از قطعات بومی سازی شده بدین شرح است : 

1- مشعل شعله پرده ای کوره پخت آگلومره 
باتوجه به تغییر طرح مشعل کوره های پخت آگلومره از 
نوع مشعل حجمی به نوع مشعل شعله پرده ای که صرفه 
 h/1200m3 جویی بسیار زیادی درگاز مصرفی کوره ها از
به h/600m3 داشت و توسط کشور کره جنوبی انجام شده 
بود به روش مهندسی معکوس نقشه های مورد نیاز )480 
داخل ذوب آهن  در  آن  و سپس ساخت  تهیه  نفر ساعت( 
پس از 8 ماه درسال 98 با انجام تست های نشتی سنجی با 

موفقیت انجام گرفت.
 EGF , ESP 2- دبل کنالک الکتروفیلترهای

از  بخش  غبارگیری  سیستم های  سازی  بهینه  از  پس 
نوع مرطوب به نوع الکتروفیلتر، سیستم آب بندی و تخلیه 
کشور  توسط  که  کنالک  دبل  نام  با  الکتروفیلترها  غبار 
و  به روش مهندسی معکوس  بود  کره جنوبی نصب شده 
حجم سنگین طراحی و نقشه کشی )680 نفر ساعت( که 
مشتمل بر حدود 200 قطعه می شد نقشه های مورد نیاز 

تکمیل و سپس در داخل ذوب آهن در مدت زمان یکسال 
درسال 1399 ساخته شد.

 1-ESP 3-فن غبارگیر
فن مکنده غبار الکترو فیلتر ESP-1 که توسط کشور کره 
جنوبی ساخته شده بود با دور کاری 1000rpm و قطر فن 
2500mm با وزن 7000kg وظیفه غبار گیری خط تولید 
با همکاری  بار  اولین  برای  بر عهده دارد  را  آگلوماشین 4 
فن  سازی  بهینه  و  طراحی   1399 درسال  منگان  شرکت 

انجام و سپس ساخته و نصب و بهره برداری گردید 
4-روتور مکنده EGF آگلوماشین 4

وزن  و   1500rpm دور  با   4 آگلوماشین  مکنده  فن 
13000kg و قطر 3000mm توسط کشور آلمان ساخته 
این  عملکرد  تاثیر  تحت  آگلومره  پخت  فرآیند  و  بود  شده 

تجهیز می باشد.
 عدم تامین این تجهیز  باعث توقف خط تولید می گردید 
و با توجه به شرایط خاص فن که فرکانس طبیعی سیستم 
در  ارتعاشات  ایجاد  باعث  و  بوده  نامی  دور  از  تر  پایین 
مکانیزم می گردد لذا طراحی آن بسیار خاص بود. در نهایت 
این تجهیز مهم با همکاری شرکت منگان برای اولین بار در 
مکنده  روی  بر  و  و ساخته  در سال 1399 طراحی  کشور 

نصب و بهره برداری گردید.

با تالش های 
شبانه روزی، اکثر 
تجهیزات با روش 
مهندسی معکوس 
طراحی و ساخت 
شده است.
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کوره بلند از اصلی ترین بخش های خط تولید ذوب آهن 
است. در این بخش، چدن مذاب از سنگ آهن استحصال 
می شود و تولید کارخانه در این قسمت رقم می خورد. مواد 
جامد باید مذاب شده و در قسمت هایی از تجهیزات با مذاب 
این  داریم.  کار  و  سر  داغ  هوای  و  گاز  با  دیگر  جایی  در  و 
گازهای داغ می تواند با گرد و غبار و رطوبت همراه باشد که 
بسیار خورنده است. تجهیزات زیادی داریم که با این شرایط 

سخت در گیرند.
از آن جا که سرنوشت تولید کارخانه در اینجا رقم می خورد 
با از کار افتادن هر کدام از این تجهیزات، ممکن است کوره 
بنابراین ما همواره  تولید معطل بماند.  و  دچار توقف شود 
سرویس  مدام،  باید  تجهیزات  و  داریم  را  تجهیزات  دغدغه 
و نگهداری شود و گاه با توجه به میزان فرسودگی قطعه را 
هستیم.  تحریم  در  کشوری  دیگر  سوی  از  کنیم.  تعویض 
تحریمی که مربوط به امسال و پارسال نیست و از ایام گذشته 
برقرار بوده است.مسایل مالی و مشکالت ورود و خروج کاال 
همه باعث شده که ما نتوانیم بعضی از قطعات را وارد کنیم 

و به همین لحاظ است که به سمت خود کفایی رفته ایم. ما 
از ده الی پانزده سال پیش در همان آغاز کار کوره 3، شروع 
به شناسایی قطعات پیچیده این کوره کردیم. نکاتی چون 
فرسودگی قطعه و اینکه کدام قطعه زودتر فرسوده می شود 
طراحی  به  و  شد  تشکیل  بومی سازی  کمیته  شد.  بررسی 
با ما  قطعات و شناسایی شرکت هایی که قادر به همکاری 
بودند پرداختیم. امروز با افتخار قطعات زیادی را ساخته ایم 
و برنامه وسیعی برای آینده داریم. برنامه سال گذشته در حد 

90 درصد انجام شده است.
و ساخت کوره  توانایی طراحی  امروز  ذوب آهن اصفهان 
بلند و تجهیزات وابسته آن را دارد. این شرکت 50 سال سابقه 
فوالدسازی دارد و در این مدت قطعات زیادی در ایران ساخته 
شده و تعمیرات درجه 1 و 2 و 3 زیادی هم انجام شده است. 
مجموع این عوامل به تجربه کارکنان این شرکت بسیار کمک 

کرده است. 
را  زیر  فهرست  می توان  شده  بومی سازی  که  مواردی  از 

برشمرد : 

با نیم قرن تجربه و دانش روز دنیا
توانایی ساخت کوره بلند را داریم 

ساخت تجهیزات 
فنی و مهندسی 
در ایران تجربه 
کارکنان ذوب آهن 
اصفهان را
ارتقاء داده است.

همایون صمیمی، مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهان

30

140
ل 0

سا
  / 

ان
فه

اص
ن 

آه
ب 

ذو
ی 

ساز
ی 

وم
ی ب

ها
یاز

و ن
ها 

ورد
ستا

ه د
نام

ژه 
وی

شماره 268    مرداد  1400



● فیدر اسپات، سیستم BLT که مربوط به کوره 3 است؛
● دریچه کائو پر hbsv وwgsv ؛

● دریچه خروج دود کائوپر؛

● دریچه MGIV؛

● دریچه CACV؛

● دریچه MGCV؛

● دریچه MCG؛

● بشقابک و نشیمنگاه LSV؛
● بشقابک و نشیمنگاه USV؛
● رانر سیستم بارگیری BLT؛

● سیستم محرک گهواره وان چدن ؛

● سیستم های هوای دم کوره بلند 3؛

● دریچه های شماره 13 و 19 و کائوپر کوره بلند 2؛

● طراحی و ساخت کلیه تجهیزات پرو ژه طرح جایگزین 

بونکرهای توزین کوره بلند 1.
در سال گذشته برنامه های بومی سازی بدین شرح بود :

دریچه های هوای گرم کائوپرهای کوره بلند شماره 3   ▪
و بومی سازی تجهیزاتی مانند HBSV. در سال گذشته 80 
درصد این مورد انجام شده است و هم اکنون 100 درصد 

ساخت آن انجام شده است.
▪ طراحی و ساخت سایلنسر کوره 2.

▪ کمپنساتورهای کوره بلند شماره 2. 
▪کمپنساتورهای متنوع کائوپرهای کوره بلند 3 پیشرفت 
ساخت  به  موفق  ما  اکنون  است.  داشته  صد  در   60
سیستم  کمپنساتورهای  همچنین  و  کوره  کمپنساتورهای 
هوای دم شده ایم و هم اکنون 100 درصد آن انجام شده 

است.
سیستم محرک دریچه MCG و LSV پیشرفت 30 در   ▪
صدی در سال گذشته داشته و هم اکنون 80 در صد پیشرفت 

کرده است.
▪ ساخت شوت باردهی سیستم BLT کوره بلند 2 و 3 از 

سایر موارد ساخت است. 
▪ ساخت فورم های و جداره مسی دو جداره طرح مهمی 

است که با کمک شرکت های داخلی انجام شده است.
برنامه نویسی تجهیزات بارگیری و باردهی به کوره بلند 
شماره 1 و کائوپر ها به صورت تمام اتومات انجام می شود. 

تجهیزات مهم بدین شرح می باشد:
● ساخت.....باردهی سیستم BLT کوره 2 و3

BLT فیدر اسپات سیستم ●
● دریچه WGSV )دریچه خروج دود کائوپر(

● دریچه MGIV به همراه سیستم محرک آن

● دریچه ) CASV به همرا ه دریچه قطع و وصل احتراق ( 

به همراه سیستم محرک آن به صورت کامل
● دریچه CACV )دریچه کنترل هوای احتراق( به همراه 

سیستم محرک آن به صورت کامل
● دریچه MGCV دریچه کنترل گاز احتراق

● دریچه MCG)دریچه کنترل ریزش مواد(

● بشقابک و نشیمنگاه LSV دریچه آب بندی کننده
● بشقابک و نشیمنگاه USV دریچه آب بندی کننده

● ساخت فورم های دو جداره مسی و دوجداره مسی و 

روکش سرامیکی
● رانرسیستم بارگیری BLT کوره بلند های شماره 1 و 2

● سیستم محرک گهواره وان چدن کوره بلند شماره 2

شامل   3 شماره  بلند  کوره  دم  هوای  سیستم های   ●

کمیستاتور لوله مورب و زانویی
بلند  کوره  کائوپرهای   19 و   13 شماره  های  دریچه   ●

شماره 2.
● ماشین مته کوره بلند 3

طرح  ی  پروژه  تجهیزات  کلیه  ساخت  و  طراحی   ●
جایگزینی بونکرهای توزین به جای واگن توزین کوره بلند 1

برنامه های پیش رو برای بومی سازی به شرح زیر در دست 
اجرا می باشد:

▪ دریچه های هوای گرم کائوپر های کوره بلند شماره 3 
و بومی سازی تجهیزاتی مانند HBSV )پیشرفت 80 درصد( 

100% انجام شده
▪ طراحی و ساخت سایلنسر اسنورت کوره بلند شماره2 

)پیشرفت94درصد(100%انجام شده است
▪ کمپنساتورهای متنوع کائوپرهای کوره بلند شماره 3 

)پیشرفت 60 درصد ( 100 درصد انجام شده است. 
▪ سیستم محرک دریچه های MCG و LSV )پیشرفت80 

درصد( 
▪ ساخت قطعات درایو یونیت 30 درصد 
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برق،  زمینه های  در  پروژه های  فوالدسازی  بخش  در 
مکانیک، اتوماسیون و تولید فوالدهای کیفی در راستای 
افزایش بهره وری، جهش تولید و کاهش هزینه ها انجام 
با  سازی ها  بومی  این  می باشد.  اجرا  حال  در  یا  و  شده 
توان کارکنان ذوب آهنی و همکاری مستمر با شرکت های 
از  ارز  خروج  از  جلوگیری  باعث  و  گرفته  صورت  داخلی 
کشور شده است. برخی از این بومی سازی ها بدین شرح 

می باشد :
ریل  فوالد  تولید  به  می توان  تکنولوژی  حوزه  در  1ـ 
مشاور  حضور  بدون  که  نمود  اشاره  سوزن  زبانه  ریل  و 
خارجی و آموزش های متداول، پرسنل بخش فوالدسازی 
همت  به  رابطه  این  در  شدند.  ریل  فوالد  تولید  به  موفق 
جمله  از  کارگاه ها  کلیه  فوالدسازی  بخش  کارشناسان 
و ایستگاه های   LF، VD ،میکسر، گوگردزدایی، کنورتور

تولید  و  نتیجه  و کارگاه شمش جهت حصول  ریخته گری 
فوالد ریل و ریل زبانه سوزن تغییراتی در فرآیند تولید داده 

شد که صرفه جویی اقتصادی فراوانی به همراه داشت.
فوالد  پاتیل  کشویی  دریچه های  گذشته  سال  در  2ـ 
انبوه گردید و در جریان بهره برداری  بومی سازی و تولید 

فوالدسازی قرار گرفت.
خوشبختانه تحریم و موانع واردات نتوانست مانع همت 
کارشناسان داخلی گردد. در ادامه دریچه کشویی مربوط 
به تاندیش )اسالید گیت( که در زمینه تولید فوالد ریل از 
اهمیت فوق العاده باالئی برخوردار است در دستور بومی 
سازی قرار گرفت و هم اکنون مراحل پایانی تولید آن در 

حال اجرا می باشد. 
3ـ تولید و ریخته گری فوالد آلومینیوم کیلد که تولید آن 
شرایط خاصی را به همراه دارد یکی دیگر از برنامه های 

فوالدسازی ذوب آهن اصفهان،
توانمند در بومی سازی، پرهمت در تولید

بومی سازی های 
انجام شده در 
ذوب آهن اصفهان 
باعث جلوگیری از 
خروج ارز از کشور 
شده است.

سیاوش خواجوی، مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان
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بخش فوالدسازی بود که با موفقیت انجام گردید. 
4ـ در زمینه اقدامات مکانیک و انرژیتیک می توان به 
تولید و بهره برداری ماشین سرباره گیری از پاتیل فوالد که 
به صورت کامل بومی سازی آن انجام شد اشاره نمود که 
در تولید فوالد ریل نقش بسیار مهمی عهده دار می باشد.
ـ از سال جدید پروژه بازسازی کامل ایستگاه ریخته گری 
8 که مانند ایستگاه 7 از صفر تا صد )تخریب و بازسازی 
کلی( توسط کارشناسان داخلی انجام می گردد در دستور 

کار قرار دارد. 
سیستم  در  کلی  طرح  تغییر  و   5 ایستگاه  تعمیرات  ـ 

آبرسانی و برج های خنک کننده.
ـ بازسازی دیگ های اوتیلیزاتور کنورتورها یکی دیگر از 
پروژه های سال 1400 می باشد که در افزایش تولید نقش 

به سزایی خواهد داشت. 
ارتقاء  و  بخش  جرثقیل های  گیربکس های  بازسازی  ـ 
و  بیشتر  عمر  طول  کار،  سرعت  در  که  طوری  به  آنها 

راندمان باالتر نقش به سزایی خواهد داشت. 
انجام شده که  پروژه های  به  5ـ در زمینه برق می توان 
اجرا شده  کامل  طور  به  داخلی  و  بومی سازی  صددرصد 
است، مانند تغییر طرح برق رسانی میکسر، تغییر طرح 
برق  سیستم  و  شمش  کارگاه  جرثقیل  دوران  مکانیزم  در 
حال  در  های  پروژه  همچنین  و  نمود  اشاره  آنها  رسانی 
تغذیه  درایو جهت  و جایگزینی  تغییر طرح  قبیل  از  اجرا 
مکانیزم های کران های بخش فوالدسازی و تغییر طرح در 
لیورهای برنامه پذیر ایرانی بجای لیورهای فرسوده روسی 

اشاره نمود.
افزایش  راستای  در  که   3 شماره   LF پروژه  اجرای  6ـ 
و  ذوبها  نمودن  هموژن  و  فوالدی  محصوالت  کیفیت 
تسریع در امر ریخته گری و افزایش بهره وری یکی دیگر 
از پروژه های بسیار مهم این بخش می باشد که می توان 
گفت بخش اعظم آن توسط شرکت های داخلی در حال 

اجرا می باشد.
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است. هم  نورد  بخش  کارکنان  روز  هر  کار  بومی سازی 
ریل  محصول  روی  بر  بخش  این  تمرکز  بیشترین  اکنون 

است.
شماره  قفسه  عمودی  غلتک  بخش  مهم  های  قسمت 
چهار مطابق با نمونه آلمانی در حال ساخت است که در 
تجهیزات  رسیده،  پایان  به  ها  نقشه  طراحی  راستا  این 
بخش  یا  و  شرکت  داخل  در  آن  ساخت  و  شده  آماده 

خصوصی به زودی شروع می شود.
این گام بزرگ در بومی سازی و ارتقای سطح کیفی ریل 
و  تولید ریل کاهش می دهد  به هنگام  را  بوده و ضایعات 
هم زمان وابستگی به تامین خارجی را قطع می کند و آن 
گاه به الگوی جهانی تولید ریل می رسیم. این الگو چیزی 
در حدود 95 درصدریل  در رده کالس x است که در حال 
این  به  رسیدن  و  داریم  قرار   ۹۰ الی   ۸۸ دامنه  حاضردر 

باالیی برای شرکت  افزوده بسیار  از راندمان ارزش  سطح 
ایجاد می کند. 

سازی  بومی  قبل  های  سال  در  قطعات  از  بسیاری   
شده و این مسیر با افتخار همچنان ادامه دارد تا در طول 
یکی، دو سال آینده 100 درصد وابستگی ما برای ساخت 

قطعات خاص برطرف می شود. 
یکی از محصوالت جدید در صنعت حمل و نقل ریلی، 
شبانه روزی  کوشش  با  که  بود  سوزن  زبانه  ریل  تولید 
و برگ زرین دیگری  ثمر نشست  به  تالشگران ذوب آهنی 

در کارنامه خودکفایی ایران اسالمی ثبت گردید. 
 54E1 مترو  ریل  تولیدشده،  که  دیگری  ریل  محصول 
ذوب آهن  در  استراتژیک  محصول  این  تولید  است، 

اصفهان نیز وابستگی به خارج از کشور را قطع می کند. 
ذوب آهن  و  است  شده  قطع  ریل  واردات  اکنون  هم 

100 درصد وابستگی ما برای ساخت قطعات خاص 
برطرف می شود

تولید محصوالت 
ذوب آهن 
اصفهان منطبق 
با استانداردهای 
معتبر جهانی 
برند این شرکت 
را تا قلب اروپا 
گسترانیده است.

محمدامین یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان
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آسیا،  غرب  در  ریل  کننده  تولید  تنها  عنوان  به  اصفهان 
سال  ماه  بهمن  در  می کند.  تامین  را  کشور  ریلی  نیاز 
تن  هزار   10 به  اصفهان  ذوب آهن  در  ریل  تولید  گذشته 
رسید و در حال حاضر در هیچ نقطه ای از کشور مشکلی 
ریلی  محور  و هفت  ندارد  وجود  ریل خطوط  تامین  برای 

کشور با ریل ذوب آهن در حال تجهیز هستند. 
راه اندازی خط جدید، تکمیل کننده خط موجود تولید 
برخوردار می باشد.  روزتری  به  تجهیزات  از  که  ریل است 
با این اقدام در طول یک ماه می توانیم 10 هزار تن ریل 
تولید کنیم و عالوه بر تعهدات راه آهن، سایر تعهدات را 
از  ذوب آهن  خط،تولید  این  اندازی  راه  با  بدهیم.  انجام 
میانگین 100 تن در شیفت، به250 الی 300 تن خواهد 
تعهدات  کنار  در  در سال  تن  معادل ۲۵۰ هزار  که  رسید 
حتی  میزان  این  که  بود  خواهد  مقاطع  سایر  و  تیرآهن 
آغاز  اقداماتی  صادرات  برای  و  است  کشور  نیاز  بر  مازاد 

شده است. 
ذوب آهن اصفهان با برنامه ریزی دقیق برای تولید انواع 
ریل، هیچ کدام از خطوط تولید را متوقف نکرده است. در 
این برنامه با وضعیت موجود و با دستگاه برش و دریلینگ 

جدید، تعهدات تیرآهن نیز انجام می شود. 
نورد  تمام خطوط  انواع میلگرد در  مانند  مقاطع ساده 
اما  است  تولید  قابل  سرمایه گذاری  حداقل  با  کشور 
اصفهان  ذوب آهن   650 نورد  کارگاه  تولیدی  محصوالت 
بدلیل امکانات پیشرفته و توانمند آن در کنار متخصصین 
و سطح باالیی که در تولید مقاطع سنگین و فوق سنگین 
انواع  ریل،  انواع  است.  فرد  به  منحصر  کشور  در  دارد 
در  ناودانی  معدن،  آرک  متوسط،  بال  و  پهن  بال  تیرآهن 
سایزهای مختلف میلگردهای سنگین آلیاژی و صنعتی، 
شد،  شروع   ۹۹ سال  از  که  صنعتی  سازه های  ورق  انواع 

کارگاه نورد ذوب آهن را متمایز کرده است 
تولید کالف صادراتی  از کارهای جدیدمان  یکی دیگر 
سایز ۷.۵ میلی متر می باشد که در راستای تکمیل تولید 

سایزهای مختلف کالف، تولید شد. 
 TH29 و TH36 در زمینه تولید آرک معدن برای نمونه

که سنگین ترین نوع است،طراحی آن به پایان رسیده و 
محصول  این  تولید  و  شده  تراشیده   TH36 غلتک های 

جدید نیز در آینده نزدیک آغاز می شود. 
جهانی  معتبر  استانداردهای  با  محصوالت  تولید 
اخیرًا  و  کرز،  کیفیت  ،گواهی نامه های   DIN قبیل  از 
آلمان  همولوگیشن  کیفیت  گواهی  دریافت  برای  تالش 
تولید کنندگان مطرح  با  تراز  بروز بودن و هم  در راستای 
تولیدی  در محصوالت  باال  ایمنی  به  و رسیدن  دنیا  فوالد 
عظیم  کارخانه  این  اصلی  رسالت  اصفهان  ذوب آهن  در 
است تا به مردم سرزمین مان ایران در این کشور زلزله خیز 
این اطمینان خاطر را بدهیم که دغدغه اصلی ما ایمنی 
سازه ها می باشد و با خیال راحت محصوالت ذوب آهن را 
مصرف کنند و با آرامشی بی نظیر زیر سقفی که باالی سر 

خود برافراشته اند آسوده خیال زندگی کنند.
بدون تردید در کیفیت جزو شماره یک های دنیا هستیم 
اگر غیر از این بود در این شرایط تحریم محصوالت ما تا 
قلب اروپا نفوذ نمی کرد. تمام تالش مان این است که نام 
ESCO بزرگتر و جهانی تر  بزرگ ذوب آهن و برند پر آوازه 

شود.
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عهده دار  اصفهان  ذوب آهن  ترابری  و  راه آهن  مدیریت 
حمل و نقل سنگین ریلی یا به عبارت دیگر لجستیک ریلی 

می باشد که در این راستا اهم وظایف ذیل را دارا می باشد:
1- حمل ونقل ریلی مواد اولیه به داخل کارخانه وتحویل 
اولیه مورنیاز مدیریت های آگلومراسیون و  واگن های مواد 

تولیدات کک ومواد شیمیایی.
کارگاه های  از  نوردی  محصوالت  ریلی  ونقل  حمل   -2

مدیریت نورد به انبارهای محصول وتجهیزات.
وسرباره  چدن  شامل  مذاب  مواد  ریلی  ونقل  حمل   -3

کوره بلند و فوالدسازی.
4- حمل ونقل ریلی ضایعات فلزی حاصل از فرایندهای 

فولدسازی و کوره بلند.
5- برنامه ریزی و تعمیر و نگهداری لکوموتیوها و وسائط 
انواع  و  سرباره  و  چدن  کالسکه های  جمله  از  ریلی  نقلیه 

واگن ها.
6- برنامه ریزی و تعمیر و نگهداری کلیه خطوط ریلی 

در کارخانه.
7- تعمیرو نگهداری تجهیزات کارگاهی و سیستم های 

الکتریکی و سیگنالینگ راه آهن.
8- همکاری و کمک در امر جابجایی و قطعات و تجهیزات 

سنگین در تعمیرات اساسی مدیریت های کارخانه.
جهت انجام فرایند حمل ونقل ریلی مدیریت راه آهن و 

ترابری دارای سرپرستی های ذیل می باشد:
الف( سرپرستی دایره حرکت 

به تنظیم وتشکیل قطار  امور مربوط  این سرپرستی  در 
شامل،  آهن  راه  ایستگاه   3 در  ریلی  وحمل  راهبری  و 
پوالد  ایستگاه  و  خام  مواد  ایستگاه  بلند،  کوره  ایستگاه 
انجام می پذیرد که مجموعًا 18 دستگاه لکوموتیودر حال 

بومی سازی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

بومی سازی حتی 
یک قطعه در 
کشور و کارخانه 
قدم بزرگی در 
راستای کاهش 
وابستگی صنعت 
کشور است.

احمد الدریان، مدیر راه آهن وترابری ذوب آهن اصفهان
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کار می باشند. به عنوان مثال در محوطه ایستگاه راه آهن 
تردد  لکوموتیو  دستگاه   10 همزمان  صورت  به  کوره بلند 
دارند و در قسمت کوره بلندهای شماره1و 2 و 3 بیشترین 
تردد ریلی و تراکم خطوط ریلی و دستگاه های سوزن را در 
کارخانه دارد. سوزن ها ) دوراهه( در کل کارخانه به صورت 
الکتریکی نیست و دستی تعویض می شوند و حمل ونقل 
ریلی با توجه به حمل مواد مذاب و قطعات سنگین خطرات 

خاص دارد و دقت و مسئولیت پذیری زیادی رامی طلبد.
ب( سرپرستی دایره جریه

در بخش راه آهن دایره دیگری جهت تعمیر و نگهداری 
جریه  دایره  آن  به  که  دارد  وجود  ها  واگن  و  لکوموتیو  

می گویند.
در این دایره برنامه ریزی و تعمیرات حدود 340 دستگاه 
انواع وسائل نقلیه ریلی ازجمله لکوموتیوها، جرثقیل های 
ریلی، واگن های لبه کوتاه و لبه بلند، کالسکه های چدن بر 
و سرباره بر، شمش کش و دامکار و تعمیرات و نگهداری35 
و  از جمله 3 دستگاه جرثقیل سقفی  کارگاهی  تجهیزات 

انواع دستگاه های تراش.. انجام می پذیرد.
واگن ها  و  لکوموتیوها  تعمیرات  کلیه  است  ذکر  به  الزم 
در کارگاه دپو دایره جریه انجام می شود که در کل کشور 

منحصر به فرد می باشد.
ج( سرپرستی دایره تعمیرو نگهداری خطوط

سوزن  دستگاه های  نگهداری  و  تعمیر  و  ریزی  برنامه 
ریلی  خطوط  کیلومتر   120 حدود  شامل  ریلی  خطوط  و 
است  موجود  راهه  دو  سوزن  دستگاه  عدد   307 حدود  و 
که برای تغییر مسیر ریلی از خطی به خط دیگر استفاده 
در  ریلی  خطوط  تعمیرات  که  است  ذکر  به  الزم  می شود. 
انجام  مکانیزه  مدرن  تجهیزات  با  یافته  توسعه  کشورهای 
می گیرد اما با توجه به محدودیت های موجود در کارخانه 

کاماًل بصورت دستی انجام می گردد.
د( سرپرستی دایره برق وعالئم

سرپرستی برق و عالیم که وظیفه برنامه ریزی و تعمیر 
تجهیزات الکتریکی وسیستم سیگنالینگ را بر عهده دارد.

درحال حاضر مدیریت راه آهن وترابری دارای 524 نفر 

پرسنل است که در مشاغل مختلف فنی و تخصصی راه آهن 
مشغول به کار می باشند ودر کنار سرپرستی های دوایر، 
تدارکات،کارگزینی،  قسمت های دیگری شامل دفترفنی، 
ایمنی فنی و روابط صنعتی مشغول به خدمت هستند و با 
تالش شبانه روزی کلیه این عزیزان چرخ راه آهن بر روی 

ریل تولید می چرخد.

اهمیت بومی سازی
قوت  کارخانه  در  ریل  بومی سازی  بحث  سال1374  در 
اختیار  در  و  شد  تولید  کارخانه  در  ریل  تعدادی  و  گرفت 
مدیریت راه آهن قرار گرفت که در ایستگاه فوالد نصب شد. 
این ریل ها برای سرعت ها ی کم در داخل کارخانه جوابگو 
بودند، اما به خاطر حساسیت باالی ریل چه از لحاظ ساختار 
و چه از لحاظ سرعت های باال که راه آهن جمهوری اسالمی 
و خارج از کشور نیازمندند، انتظار می رفت که پروسه تولید 
ریل ذوب آهن تکمیل شود. خوشبختانه با احداث کارگاه 
 UIC60 تولید ریل در مدیریت نورد وتولید ریل ملی، ریل
امر  راه آهن در  نیاز کارخانه ومدیریت  و  تولید شد   U33 و 
حمل ونقل ریلی برطرف شد. ریل UIC60 در سرعت های 
باال کاربرد دارد و از نوع ریل های قوی می باشد، این نوع 

ریل بار محور باالیی را تحمل می کند.
در حال حاضر با توجه به حمل سنگین ریلی کالسکه های 
بلند  کوره  محوطه های  در  تن   40 محوری  بار  با  چدن 
قرار  استفاده  مورد   UIC60 ریل  فوالدسازی  مدیریت  و 
می گیرد. الزم به ذکر است در سال های قبل از روسیه ریل 
R50 وارد می شد و اکنون به جای آن ریل UIC60 تولید و 

مصرف می شود. خوشبختانه در این اواخر تولید ریل زبانه 
سوزن نیز به همت کارشناسان ذوب آهن میسر شد که نقطه 
و  در کشور می باشد  آهن  راه  تولید سوزن های  در  عطفی 
مورد نیاز شرکت هایی است که با واردات ریل خام از فرانسه 
و تراش و خم کردن آن به تولید سوزن در کشور مشغولند و 
امید است به زودی سوزن ملی نیز در کشور تولید شود تا در 
شبکه ریلی و ناوگان حمل و نقل ریلی کشور توسعه بزرگی 

شاهد باشیم.
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بومی سازی در مدیریت راه آهن وترابری
مدیریت راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان، با تکیه بر 
حوزه  در  مهمی  اقدامات  پرسنل،  تعهد  و  تجربه  و  دانش 
بومی سازی قطعات یدکی لکوموتیوهای و واگن ها موجود 
انجام داده است و بحث بومی سازی درمدیریت راه آهن 
داری اهمیت بسیار زیادی است زیرا عمومًا تجهیزات ریل 
رو از جمله لکوموتیوها و واگن ها وابستگی زیادی به قطعات 
یدکی دارند که از خارج از کشور تامین می گردد در حال 
حاضر در بخش راه آهن 28 دستگاه لکوموتیو موجود است 
که ساخت کشورهای چین، روسیه و آلمان می باشند که از 
نظر طراحی و قطعات یدکی متنوع می باشند، لذا عماًل نیاز 
به تامین قطعات از طریق این سه کشور و یا سایر کشورهایی 
واسطه انجام می پذیرد. فقط یک موتور لکوموتیو حدود 2 
تامین گردد  از خارج کشور  باید  دارد که همه  هزار قطعه 
از این رو بومی سازی حتی یک قطعه در کشور و کارخانه 
قدمی بزرگ است به سوی کاهش وابستگی صنعتی کشور.
مدیریت راه آهن و ترابری در جهت تامین نیازمندیهای 
شرکت های  و  نت  مهندسی  مدیریت  همکاری  با  قطعاتی 
توانمند داخل کشور اقدام به بومی سازی قطعات مختلف 
نموده که کمک شایانی در امر بهره برداری داشته است از 

جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تعویض بانداژ چرخ های لکوموتیوهای روسی و چینی 
و تبدیل چرخهای لکوموتیو آلمانی از چرخ منوبلوک به نوع 
بانداژی که طول عمر استفاده از چرخ ومحورهای لکوموتیو 

را افزایش می دهد.
و  بر  سرباره  و  چدن  کالسکه های  بوژی  بدنه  ساخت   -

فنرهای مربوطه
- باز سازی کامل بدنه های لبه بلند غبار در کارخانه

- ساخت قالب اتو ماتیک روسی و آلمانی و ضمائم آن از 
جمله گیره ها و ضامن های قالب

با توجه به تنوع وسائل نقلیه ریلی در کارخانه تعمیرات 
در این بخش منحصر به فرد است بوده و شامل تعمیرات 
تنها  ذوب آهن  و  می باشد  اورهال  مدت،  میان  جاری، 
شرکتی است که توان تعمیر لکوموتیوهای روسی و آلمانی 

را دارد، همچنین با توجه به طول عمر لکوموتیوهای موجود 
خصوصًا لکوموتیوهای روسی و آلمانی که قدمت 30 تا40 
سال دارند بومی سازی قطعات کمک موثری در تداوم بهره 
 برداری و در لجستیک ریلی در کارخانه داشته و مدیریت راه 
آهن وترابری با جدیت و به طور مستمر بومی سازی قطعات 
تولید  پروژه  اکنون  هم  و  کرد  خواهد  و  کرده  پیگیری  را 
ساخت چرخ و محور با دیفرانسیل کامل لکوموتیو آلمانی 
را با همکاری مدیریت تحقیق و توسعه در دست دارد که در 

صنایع ریلی کل کشور بی نظیر است. 

با مهندسی معکوس در  قطعات بومی سازی شده 
داخل کشور

1- مجموعه فنر وغلطک اهرم گاز لکوموتیو چینی
2- رادیاتور کمپرسور لکوموتیو آلمانی

TGM4 3- بوش وغلطک پمپ انژکتور لکوموتیو
4- رینگ های کمپرسی و روغن کمپرسور لکوموتیو آلمانی
لکوموتیو  پنوماتیک  شیر  بند  آب  سوزن  مجموعه   -5

TGM6 روسی
6- مجموعه قطعات داخل رگالتور قطع ووصل لکوموتیو 

TGM6 روسی
64V 7- ساخت پرژکتور لکوموتیهای روسی

روسی  لکوموتیو  دیفرانسیل  کرانویل  دنده  ساخت   -8
TGM6

9- ساخت صفحه رنجی ترمز شش دنده لکوموتیو روسی 
TGM6

پنوماتیک  شیر  بندی  آب  بوش  و  سوزن  ساخت   -10
تعویض مارش روسی

11- سیلندرها و بوش های فشار قوی و ضعیف کمپرسور 
لکوموتیو چینی

12- ساخت فیبر و فنر واتر پمپ لکوموتیو های روسی
13- آفتامات شارژ لکوموتیو روسی وچینی

14- تعمیر وترمیم جایگاه رینگ های پیستون وساخت 
TGM6 رینگ جهت پیستون

کلیه  مصرفی  زغال  و  زغالی  جا  انواع  ساخت   -15

38
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لکوموتیوها
16- ساخت کمپیساتور اگزوز لکوموتیو چینی

17- ساخت هوزینگ کوپلینگ رابط بین هیدرولیک و 
کمپرسور

18- ساخت رادیاتور کمپرسور کوچک لکوموتیو چینی
19- ساخت انواع ژیگالتور ترمز لکوموتیو چینی

20- قالب اتوماتیک لکوموتیو آلمانی
21- سیستم کنترل لکوموتیو آلمانی

22- ساخت نگهدارنده بلبرینگ سر جلو و عقب ژنراتور
لکوموتیو  پنکه  عمودی  گاردان  کوپلینگ  ساخت   -23

روسی
24- ساخت کوپلینگ فن رادیاتور لکوموتیو روسی

قطعات درحال ساخت در داخل کشور
هیدرولیک  به  مربوط  لغزنده  والو  کنترل  ساخت   -1

لکوموتی چینی
2- سوپاپ دمنده ومکنده کمپرسور لکوموتیو آلمانی

فرعی  و  اصلی  پمپ  واتر  وشافت  پروانه  ساخت   -3
لکوموتیو چینی

4- واسطه اگزوز توربوشارژ لکوموتیو آلمانی
5- ساخت سوزن شیر هیدرولیکی لکوموتی آلمانی

6- فیبر وفنر پمپ گازوییل لکوموتیو روسی
7- ساخت تیغه مقاومت شارژ لکوموتیو چینی

8- ساخت پروانه الکترو موتور کمپرسور کوچک لکوموتیو 
چینی

9- ساخت پروانه ژنراتور لکوموتیو روسی 
TGM6 10- ساخت شانه و اهرم گاورنر لکوموتیو روسی
11- ساخت کالکتورهای آب رادیاتور لکوموتیوهای روسی

12- ساخت لوله بلوک سیلندر لکوموتی آلمانی
13- ساخت بوش موتور لکوموتی آلمانی

TGM4 14- ساخت بوش های انژکتور لکوموتیو
15- ساخت گاردان افقی وعمودی پنکه لکوموتیو چینی

16- ساخت شافت داخل محور تعویض مارش لکوموتیو 
روسی

17- ساخت اهرم بندی سیستم تعلیق و ترمز لکوموتیوها
18- ساخت درب الکتروموتور جلو کمپرسور بزرگ چینی
19- ساخت نشیمنگاه رینگ توربوشارژ لکوموتیو روسی

20- ساخت درب عقب ژنراتور لکوموتیو روسی
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صنعت فوالد برای کسانی که با این صنعت آشنایی دارند 
و  فرسا  طاقت  کاری  شرایط  حرارت،  گرما،  کننده  تداعی 
مذاب است. همانگونه که صنعت فوالد به انسان هایی مقاوم 
و آب دیده نیاز دارد، به مواد مقاوم )نسوز( در خط تولید خود 
)کوره ها، پاتیل ها، جوی های مذاب و... ( که تاب تحمل در 

برابر گرما و مذاب را داشته باشد نیز نیاز دارد.
نقش مواد نسوز همچون مواد اولیه و نیروی انسانی ماهر 

در تولید پایدار و مداوم صنعت فوالد حیاتی است.
کیفیت و کمیت مناسب مواد نسوز در یک کارخانه فوالدی 
عالوه بر اینکه متضمن تولید پایدار است، پیشگیری می کند 
می کند.  جلوگیری  تجهیزاتی  و  انسانی  ناگوار  حوادث  از 
سوراخ شدن پاتیل مذاب و در نتیجه پاشش مذاب، نفوذ مذاب 
از آجرهای کوره بلند و رسیدن آن به خنک کننده های آبی 
کوره که می تواند باعث توقف کوره ها گردد و ده ها مثال دیگر 
که عالوه بر تبعات اقتصادی ناشی از افت تولید و خسارت 
و ماشین آالت که تهدیدی جدی است  به تجهیزات  وارده 

برای سالمتی و جان انسان ها و متأسفانه از این نوع حوادث 
در صنایع فوالدی کم نبوده است و از این منظر حساسیت 

تأمین مواد نسوز کیفی اهمیتی دو چندان می یابد.
اینکه صنعت نسوز در کشور ما یک صنعت  به  باعنایت 
تقریبًا نو پایی است و نیز در سال های گذشته تامین مواد نسوز 
از شرکت های معتبر اروپایی با کیفیت بسیار باال و به راحتی 
در دسترس بوده، صنایع فوالدی کشور و از جمله ذوب آهن 
اصفهان مایل به تامین مواد از طریق واردات از شرکت های 
معتبر اروپایی بوده اند. ولی پس از ایجاد مشکالت ناشی از 
تحریم های ظالمانه ، تحول قابل توجهی در صنعت نسوز 
کشور رخ داد و بسیاری از مواد مورد نیاز صنایع فوالدی با 

همکاری شرکت های داخلی بومی سازی گردید. 
مدیریت نسوز در سال های گذشته و جهت کاهش مصرف 
مواد نسوز به ازای هر تن تولیدی محصوالت، بومی سازی 
مواد نسوز ویژه و قطع وابستگی به خارج از کشور و... تشکیل 
و با حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد بهره برداری کارخانه 

بومی سازی مواد نسوز ویژه )آجر، جرم(

نقش مواد نسوز 
همچون مواد اولیه و 
نیروی انسانی ماهر در 
تولید پایدار و مداوم 
صنعت فوالد حیاتی 
است.

علی بریمانی، مدیر مهندسی نسوز ذوب آهن اصفهان
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برنامه ریزی جهت انجام اهداف خود و بخصوص بومی سازی 
مواد نسوز ویژه از طریق ساخت آن ها توسط شرکت های 

نوپای داخلی نمود. 
الزم به ذکر است یک تفاوت اساسی بین تولید مواد نسوز 
و ساخت سایر قطعات و تجهیزات وجود دارد، بدین صورت 
که در مواد نسوز حتی با داشتن آنالیز شیمیایی و فیزیکی 
داشتن  بدون  آن،  دهنده  تشکیل  مواد  نیز  و  جرم  یا  آجر 
تکنولوژی تولید، قطعه تولیدی ساخته شده کیفیت مناسب 
و دلخواه را پیدا نمی نماید و این دانش در شرکت های نسوز 
انحصاری می باشد و به هیچ عنوان آن را اعالم نمی نمایند 
آزمایش  و  تولید  زیادی مرتبًا  نمونه های  بایستی  بنابراین  و 
گردد که ممارست زیادی را می طلبد. لذا توسط آزمایشگاه 
نسوز کارخانه آزمایشات و بررسی های الزم بر روی ماده نسوز 
آزمایشی تولید شده انجام و تائید اولیه صورت می پذیرد و 
همانند محصوالت تولیدی شرکت های معتبر دنیا در خط 

تولید و در کنار آنها نصب و مقایسه می گردد. 
و  حساس  بسیار  فوق،  مرحله  که  نمود  توجه  بایستی 
ریسک ناپذیر می باشد و نیاز به کنترل ها و مراقبت های ویژه  
تا رسیدن به نتیجه نهایی دارد که ممکن است در چندین 
مرحله انجام می پذیرد می باشد و چه بسا می تواند بسته به 
نوع محل مصرف )پاتیل مذاب، کوره و ... ( حوادث و تبعات 
جبران ناپذیری داشته باشد ولی خوشبختانه با حمایت های 

مسئولین ارشد کارخانه، نتایج مثبت بوده است. 

همانگونه که توضیح داده شد از مدت ها قبل بومی سازی 
مواد نسوز ویژه در دستور کار بوده و بسیاری از مواد نسوز ویژه 
)تقریبًا حدود 85 درصد( توسط شرکت های داخلی شبیه 
سازی و تولید شده است و به همین دلیل، خوشبختانه پس 
در  اروپایی  شرکت های  همکاری  عدم  و  تحریم ها  شروع  از 
زمینه فروش مواد نسوز ویژه با توجه به تولید داخلی آنها، هیچ 
گونه وقفه ای در روند تامین مواد نسوز ویژه حاصل نگردید و 
کارخانه ذوب آهن توانست به تولید پایدار محصوالت خود با 
تکیه بر مواد نسوز ویژه که توسط تولیدکنندگان داخلی بومی 
سازی گردیده است ادامه دهد. اهم موارد ذکر شده به شرح 

زیر می باشد:
1- انواع جرم های مربوط به محوطه ریخته گری کوره بلند.

2- جرم های کوبیدنی محوطه کوره بلند.
3- گل مجرای کوره بلند.

4- تولید آجر و مواد نسوز مورد نیاز کنورتور.
5- تولید قطعات نسوز مکانیزم FNC شامل نازل بیرونی، 

زیرکونیایی، نازل داخلی زیرکونیایی، ول بلوک تاندیش
6- دریچه کشویی CS60 و پاتیل فوالد

7- ول بلوک پاتیل فوالد
8- بلوک دمش از کف پاتیل فوالد

 LF 9- النس ازت
10- شرود پاتیل های فوالد )ساده، قابل گاز خور(

11- آجرهای بدنه کوره بلند  
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کشورمان  در  که  است  نام  آشنایی  مقوله  بومی سازی، 
طی دهه اخیر کاربرد و اهمیت ویژه ای یافته است. نیاز به 
چرخیدن چرخ های صنعت و در نتیجه برقراری و استمرار 
تولید و جریان یافتن حیات در بدنه اقتصاد کشور نیازهای 
متعددی در زمینه های مختلف همچون مواد اولیه، قطعات 
و تجهیزات، خطوط تولید، توسعه دانش و فن و... را آشکار 
می سازد. از طرفی وجود محدودیت ها و موانع دسترسی به 
این نیازمندی ها، بکارگیری ابزارهای موثر و کارآمد را اثبات 

می نمایند.
یکی  عنوان  به  شرایط  این  در  بومی سازی  قطع  طور  به 
تداوم  قابل استفاده، تضمین کننده  ابزارهای  از موثرترین 
و استمرار کار و تولید در بسیاری از شرکت ها، کارخانه ها و 
بنگاه های اقتصادی خواهد بود. بر این اساس و مطابق با 
آمار و اطالعات فعالیت شرکت های بزرگ و کوچك در کشور 
طی سالیان گذشته و به ویژه در سال 1399 حرکت صنعت 

به  این موضوع  از ظرفیت  بهره مندی  تولید کشور جهت  و 
خوبی مشهود  می باشد. تامین بالغ بر 500 میلیون یورو از 
نیازمندی های صنعتی کشور تنها در بخش معدن و صنایع 
معدنی در سال گذشته با استفاده از فرآیندهای بومی سازی 
نشان دهنده توجه و عنایت این بخش از صنعت کشور به 

مقوله بومی سازی می باشد.
و  صنعت  باسابقه ترین  عنوان  به  نیز  اصفهان  ذوب آهن 
تولیدکننده مقاطع فوالدی و ریل راه آهن در کشور، در بخش 
با  سال 1399  در  قبل  سالیان  همچون  توسعه،  و  تحقیق 
بهره مندی از حمایت و توجه ویژه مدیریت عالی شرکت و با 
تصویب بودجه ای به میزان 150 میلیارد ریال در ابتدای سال 
که نسبت به سال های قبل به میزان قابل توجهی افزایش 
یافت و همچنین افزایش دو برابری مجدد بودجه تحقیقاتی 
فعالیت های  صرف  آن  از  توجهی  قابل  سهم  که  شرکت 
بومی سازی می شود در این سال به دلیل نیاز بیشتر، نسبت 

بودجه تحقیق و توسعه ذوب آهن
در راستای بومی سازی ده برابر شده است

ذوب آهن 
اصفهان 26 
درصد از سهم 
بومی سازی 
صنایع معدنی 
را به خود 
اختصاص داده 
است. 

مرتضی شیرین پرور، مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان
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به تامین نیازمندی های فناورانه خود با استفاده از فرآیندهای 
از  برخی  نمودن  برطرف  است.  نموده  اقدام  بومی سازی 
نیازهای تعریف شده در شرکت به معنای جلوگیری از توقف 
بومی سازی،  امر  این  از مصادیق  یکی  که  بوده  تولید  خط 
در  فوالد  پاتیل های  کشویی  دریچه های  ساخت  و  طراحی 
بخش فوالدسازی شرکت می باشد. همچنین در خصوص 
و  پژوهشی  جنبه های  با  شرکت  بومی سازی  فعالیت های 

فناورانه می توان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود:
در  آلمانی  لکوموتیوهای  محور  و  چرخ  بومی سازی   -1

بخش راه آهن شرکت
ایستگاه های  گیت های  تاندیش  بومی سازی   -2

ریخته گری بخش فوالدسازی
فرآوری  نوین  روش های  پیاده سازی  و  بومی سازی   -3

پسماندهای شرکت
4- بومی سازی مکانیزاسیون اندازه گیری در حالت گرم 

محصوالت
اصفهان  ذوب آهن  در  بومی سازی  اثربخشی  و  کارآیی 

و در مسیر تحقیق و توسعه به قدری مشهود و قابل توجه 
بوده که با نظر و عنایت مدیریت عالی شرکت جهت تامین 
مربوطه  بودجه  در سال ۱۴۰۰،  این بخش  نیازمندی های 
نسبت به سال گذشته 10 برابر و به میزان 1500 میلیارد 
تعیین گردید. الزم به ذکر است ذوب آهن اصفهان در سال 
گذشته در مجموع فعالیت های بومی سازی در بخش تحقیق 
و توسعه و همچنین بخش های اجرایی در حوزه بهره برداری 
شرکت، 27 درصد از سهم بومی سازی صنایع معدنی را به 
خود اختصاص داد که به عنوان باالترین میزان در این حوزه 

معرفی گردید. 
بی شك تالش و همت ارزشمند متخصصان، کارشناسان 
زمینه  در  توسعه  و  تحقیق  مدیریت  با  همکار  پرسنل  و 
بومی سازی که سبب ساز دستاوردهای حاصله بوده  ستودنی  
است. همچنین حمایت های بی دریغ و اندیشمندانه مدیریت 
عالی شرکت که بی شك نقش تعیین کننده ای در موفقیت 
فعالیت های مذکور را داشته است را ارج می نهیم و امید به 

تداوم و استمرار آن داریم.
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اصفهان  ذوب آهن  ساخت  پویش  و  مهندسی  شرکت 
که  ذوب آهن  انسانی  نیروی  تخصص  و  توان  پشتوانه  با 
از  بخشی  گرفتن  اختیار  در  با  و  است  زبانزد  کشور  در 
خوشنام  برند  همچنین  و  ذوب آهن  ساخت  کارگاه های 
آن، از شرایط خوبی جهت اجرای پروژه ها در اقصی نقاط 

کشور برخوردار می باشد.
 شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن پروژه های 
بسیار بزرگی انجام داده است که برخی از مهمترین آن ها 
بدین شرح است: ساخت سرند و ارابه مربوط به کوره بلند 
شماره یک و دو، مجموعه نوار نقاله مربوط به کوره بلند 
شماره یک، ساخت تابلو های برق ریتال کوره یک، ساخت 
تابلو های چدن ریزی کوره بلند شماره ۱، ساخت قسمتی 
نسوز  و  تخریب   ،PCI پروژه  تجهیزات  و  فلزی  اسکلت  از 

چینی کوره نورد ۳۰۰ و نسوز چینی کوره بلند شماره ۱ 
و در حال حاضر نیز نسوز چینی کلیه نواحی ذوب آهن، 
و سایر  و نصب اسکلت فلزی ورزشگاه فوالدشهر  ساخت 
عملیات اجرایی و سیویل در قالب پروژه افزایش ظرفیت 
فوالد  در  ذوب آهن  بزرگ  ورزشگاه  تماشاچیان  سکو های 
ساخته  عدد   ۲( مکعب  متر  بتنی۳۷۰۰۰  مخازن  شهر، 
شده و با موفقیت در حال بهره برداری می باشد و ۲ عدد 
و  پساپ  و  آب  انتقال  خطوط  می باشد(  ساخت  حال  در 

پروژه ماندگار یادمان شهدای گمنام ذوب آهن.
گذشته  در  اصفهان  ذوب آهن  بلند  کوره  سرند های 
تالشگران  همت  به  اما  می شد  تهیه  کشور  از  خارج  از 
در  اصفهان  ذوب آهن  ساخت  پویش  و  مهندسی  شرکت 
کارگاه های این شرکت بومی سازی شدند که این مهم در 

بومی سازی قالب های مسی ریخته گری فوالدسازی

به همت 
تالشگران شرکت 
مهندسی و پویش 
ساخت ذوب آهن 
اصفهان رندهای 
کوره بلند، بومی 
سازی شد

امیر ایرانپور، مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان
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ارتقاء توان فنی داخل نیز نقش به سزایی داشته و مانع 
خروج ارز از کشور شده است.

قباًل  که  مرکزی  نیروگاه  شماره۴  دیگ  بازسازی  پروژه 
نیز  انجام می گردید،  از سازمان  بیرون  پیمانکاران  توسط 
و  شده  شروع  ساخت  پویش  و  مهندسی  شرکت  توسط 
طبق برنامه زمان بندی تنظیم شده به اتمام خواهد رسید.
این شرکت در جهت بومی سازی و برطرف نمودن نیاز 
با  ابتدای سال ۱۳۹۸  از  تحریم،  در دوران  صنایع کشور 
فراهم نمودن دانش فنی، تجهیزات و به کارگیری پرسنل 
فوق  و  سنگین  ریخته گری  کارگاه  تجربه،  با  و  مجرب 
بخش  مداوم  ریخته گری  سالن  انتهای  در  واقع  سنگین 
فوالدسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان، راه اندازی نموده 
است که شامل دو بخش فرم گیری و ریخته گری و عملیات 
فوق  و  سنگین  قطعات  کلیه  ریخته گری  و  است  حرارتی 

سنگین فوالدی در آن امکان پذیر می باشد.
در کارگاه ریخته گری شرکت مهندسی و پویش ساخت 
عملیات  درکارگاه  و  مذاب  تن  سقف۳۲۰  تا  ریخته گری 
تا  قطعات  حرارتی  عملیات  نهایی سازی،  و  حرارتی 
با  می باشد.  پذیر  امکان  کوره(  به  )شارژ  تن  سقف۲۰۰ 
توجه به اینکه پاتیل های سرباره جزء قطعات استراتژیک 
از  شرکت  این  می آیند  حساب  به  کشور  فوالد  صنعت  در 
و  )کنورتور  سرباره  پاتیل های  تولید  سال۱۳۹۸،  ابتدای 
قرار  خود  دستورکار  در  را  اصفهان  ذوب آهن  بلند(  کوره 
داد و توانسته است تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۴ عددپاتیل 
حال  در  نیز  حاضر  حال  در  نماید.  ریخته گری  را  سرباره 
ایران و  آلیاژی  و فوالد  پاتیل های مس سرچشمه  ساخت 
ایران  آلومینویم  شرکت  تنی   ۱۳۰ قطعه  ساخت  بررسی 

می باشیم.
با توجه به منحصر به فرد بودن کوره عملیات حرارتی در 
اختیار این شرکت، طی سال ۹۸ و ۹۹، حدود ۱۰۰۰ تن 
قطعه تحت عملیات حرارتی نرماله آنیل – تنش گیری قرار 
گرفت که بخشی از آن مربوط به پروژه ساخت درب های 
فلکسیبل باتری شماره سه کک سازی ذوب آهن اصفهان 

بوده است.
و  خود  توانمند  پرسنل  دانش  به  اتکا  با  شرکت  این 
حمایت های ذوب آهن و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
قرارداد اجرای بچینگ پالنت شرکت پشم شیشه ایران را 
با توجه به انجام  در قالب قرارداد EPC منعقد نموده که 
خارجی  شرکت های  توسط  تاسیس  زمان  در  پروژه  این 
در  بفرد  منحصر  و  جدید  کار  یک  و  بومی سازی  نوعی  به 
شرکت  برای  شده  تعریف  برنامه های  و  اهداف  راستای 

مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان می باشد.
راستای  در  تازگی  به  که  جدیدی  پروژه های  از 
بومی سازی به این شرکت واگذار شده ساخت قالب های 
کامل  طور  به  که  است  فوالدسازی  ریخته گری  مسی 
وارداتی می باشد و این شرکت با انعقاد قرارداد پژوهشی، 
تحویل  را  قالب ها  این  یکسال  مدت  ظرف  عملیاتی 
برای  بود  خواهد  قادر  آن  از  پس  و  داد  خواهد  ذوب آهن 
کلیه شرکت های فوالدی ایران قالب های مسی را ساخته و 

تحویل دهد و نیاز کشور را مرتفع نماید.
از دیگر پروژه ها ی بومی سازی که در حال انعقاد قرارداد 
ساخت  کرده ایم  آغاز  را  آن  طراحی  پروسه  و  می باشیم 
منحصر  و  یونیک  پروژه  یک  که  می باشد  نورد  قفسه های 
بفرد بوده و تا بحال در ایران انجام نگرفته و همواره تمامی 
کشور  از  خارج  از  را  نورد  قفسه های  فوالدی  شرکت های 
تهیه می کردند که انشاءالله با انجام این پروژه گامی بزرگ 

در جهت بومی سازی قطعات برداشته خواهد شد. 

از دیگر پروژه ها ی بومی سازی که در حال انعقاد 
قرارداد می باشیم و پروسه طراحی آن را آغاز کرده ایم 
ساخت قفسه های نورد می باشد که یک پروژه یونیک 

و منحصر بفرد بوده و تا بحال در ایران انجام نگرفته 
و همواره تمامی شرکت های فوالدی قفسه های نورد 

را از خارج از کشور تهیه می کردند که انشاءالله با 
انجام این پروژه گامی بزرگ در جهت بومی سازی 

قطعات برداشته خواهد شد. 
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شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان با بیش از چهار دهه 
قدمت در عرصه صنعت کشور در سال 1356 با بهره مندی 
گذاری  سرمایه  با  و  عزیزمان  میهن  بالقوه  ظرفیت های  از 
بخش دولتی زیر نظر شرکت ملی فوالد ایران توسط شرکت 
معتبر اتریشی voest Alpine در قطعه زمینی به مساحت 
یکصد هزار متر مربع در منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان 

احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
بومی سازی الزامًا به معنی این نیست که ما یک محصول 
خارجی را طوری تغییر دهیم که بشود از آن در داخل کشور 
استفاده کرد بلکه بومی سازی یک پروژه زمان بر و پیچیده 
سازی  جهانی  با  می تواند  شگفت آوری  طور  به  که  است 
مرتبط باشد، بومی سازی برابر است با توانمند کردن افراد 
آنان در  به  و واگذاری اختیارات مهم و حق تصمیم گیری 

مناطق و شرایط مختلف.

مسئولین  از  انقالب  معظم  رهبر  ی  مطالبه  و  دغدغه 
ملی  توان  بر  تکیه  سازی،  بومی  مبحث  پیرامون  کشور 
که  است  کنونی  شرایط  در  کشور  بومی  استعدادهای  و 

می تواند از هر موضوع دیگری اثر بخش تر باشد.
از هدر رفت آن در  انرژی و جلوگیری  از  بهینه  استفاده 
اهمیت  کشور  ساختمانی  و  صنعتی  مختلف  زمینه های 
و  سیاست ها  اتخاذ  در  تارابگین  شرکت  و  دارد  زیادی 
انرژی مانند  به منظور صرفه جویی در مصرف  روش هایی 
عایق کاری و غیره می پردازد. زیرا ادامه حیات نسل های 
بدین  که  شد  خواهد  تضمین  انرژی  دوام  با  بشر  مختلف 
تولید  و  از دانش بومی  با استفاده  تارابگین  منظور شرکت 
و  تحقیق  واحد  در  خود  سبک  عایقی  فوق  های  محصول 
 m55 عایق حرارتی lpmw توسعه با عنوان های دیوارهای
عایق صوتی f800 سعی بر کاهش مصرف انرژی تا بیشترین 

گام های مهم تارابگین با استفاده از دانش بومی در 
جهت کاهش مصرف انرژی صنعتی و ساختمانی

 بومی سازی 
برابر است با 
توانمند کردن 
افراد و واگذاری 
اختیارات مهم و 
حق تصمیم گیری 
به آنان.

جالل ابوترابی، مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان
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حد ممکن نموده است. از قابلیت های بارز این محصوالت 
می توان به ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین، جلوگیری 
تا 80 درصد،  انتقال حریق، کاهش شدت طول صوت  از 
وزن سبک، مقاومت در برابر زلزله و غیره اشاره کرد. افزون 
پنل های هیدروپونیک در  بر محصوالت عایقی ذکر شده 
صنعت کشاورزی نیز حائز اهمیت می باشد، این پشم سنگ 
بستری  تواند  می  که  است  مانندی  اسفنج  الیاف  دارای 
مناسب جهت کشت گیاهان هیدروپونیک )فن کاشت گیاه 
بدون خاک( باشد. امروزه مصرف این نوع پنل ها در صنعت 
کشاورزی گلخانه ای به طور قابل توجهی در حال رشد است 
که شرکت تارابگین نیز با جایگزینی رزین گیاهی با رزین پایه 
فنولیک بستری مناسب و غنی از مواد مغزی همراه با جذب 

حداکثری آب را تولید نموده است. 
الکتریکی  پنجم قوس  کوره  اندازی  راه  و  ساخت نصب 
از 40 سال بدون در اختیار داشتن نقشه و اطالعات  بعد 
مورد نیاز و با استفاده از تجارب ارزشمند واحدهای مختلف 
مورد  و  عملیاتی  معکوس  مهندسی  روش  به  و  کارخانه 
بهره برداری قرار گرفت، الزم به ذکر است شرکت تارابگین 
به دلیل کیفیت باالی محصوالت خود جزء تولید کنندگان 

مطرح عایق معدنی در سطح کشور بوده می باشد.
ثابت  مگنت  پولی  دستگاه  نصب  و  ساخت  طراحی 
)pulley magnet seprator( در فرایند جداسازی شاالکه 
سنتی  روش های  جایگزین  که  کنورتور  سرباره  در  موجود 
جدا سازی به وسیله مگنت های الکترومغناطیسی غیرثابت 
گردیده است. در این روش ذرات بسیار ریز فلزی با سایزهای 
زیر 25 میلیمتر به طور کامل از سرباره کنورتور جداسازی 
شده  بندی  دانه  سرباره های  با  مذکور  ذرات  اختالط  از  و 
جلوگیری می نماید. از مزایایی این پولی مگنت می توان به 
این موارد اشاره نمود: جلوگیری از هدر رفت ذرات فلزی ریز 
دانه در سرباره، جلوگیری از آسیب به تجهیزات و آسیاب های 

کارخانجات سیمانی و مصرف کنندگان سرباره و ... .
پولی مگنت 360 درجه برای اولین بار در صنعت فوالد 
کشور و با سرمایه گذاری بالغ بر 5میلیارد ریال در شرکت 
تارابگین مورد استفاده قرار گرفته که عالوه بر کیفی سازی 

سرباره دانه بندی شده موجب افزایش استحصال شاالکه 
به میزان 1600تن در سال و در نهایت موجب صرفه جویی 
در مصرف مواد اولیه به میزان 48 میلیارد ریال برای کارخانه 

ذوب اهن اصفهان خواهد شد.
انجام موفق استفاده از بتن غلطکی به جای آسفالت برای 
نخستین بار در منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نمونه که عالوه بر صرفه جویی چشم گیر در زمینه های مالی، 
خدمتی بزرگ در عرصه حفظ محیط زیست در سطح کشور 
تارابگین  محسوب می شود. واحد تحقیق و توسعه شرکت 
امیدوار است پس از انجام بررسی های فنی الزم، اقدام به 
از سرباره کنورتور در طرح اختالط بتن غلطکی  استفاده 
نماید که این امر باعث ایجاد بازاری جدید در مصرف این 

نوع سرباره عالوه بر کارخانجات سیمانی خواهد شد.
در دسترس  بودن،  به صرفه  مقرون  باال،  اجرای  سرعت 
بودن مصالح مورد نیاز، حفظ محیط زیست و ... جزء مزایای 

بتن غلطکی نسبت به آسفالت می باشد.
تجهیز مجدد کارگاه خانه سازی ذوب آهن اصفهان بعد 
از چندین سال در راستای نیل به سمت رسالت اصلی این 
بتنی  ساخته  پیش  قطعات  حداکثری  تولید  یعنی  کارگاه 
مانند نیوجرسی های مفصل دار، دیوارهای پیش ساخته، 
داخلی  متخصصان  توسط   . .. و  بلوک های سبک سقفی 
شرکت تارابگین پس از چندین سال توقف که با بروز رسانی 
تجهیزات الکتریکی، مکانیکی، ابنیه و سیستم بخار کارگاه 
و سازندگی هرچه  ایجاد اشتغال  باعث  بوده است،  همراه 
بیشتر برای کشور عزیزمان ایران به لطف خداوند شده است.

47 شماره 268     مرداد  1400





پروژه های بومی سازی شده
در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان



پروژه ساخت درب های فکلسیبل باتری شماره 3 کک سازی

در دو طرف هر کدام از سلول های باتری 3 کک سازی دو عدد درب نصب شده است که در زمان تخلیه کک، توسط ماشین های باتری 
باز می شود و عمل تخلیه کک انجام می گیرد.شرایط کاری این درب ها به نحوی است که باید در دمای حدود 1100 درجه باتری، کار 
جلوگیری از خروج زغال سنگ شارژ شده درون باتری وهمچنین جلوگیری از خروج گاز کک از درون سلول را انجام دهد . دمای باال و 

عدم امکان استفاده از آب بند های معمولی و باز و بسته شدن مکرر کار گازبندی ، دربها را با مشکل مواجه می کند .
پس از طراحی اولیه مجموعه درب فکلسیبل سمت جنوبی اقدام به ساخت نمونه اولیه شد و پس از نصب و بهره برداری آزمایشی ،پروژه 
تعویض کلیه درب ها به منظور رفع آالیندگی زیست محیطی به همت تالشگران شرکت کلید خورد که 50 درصد این پروژه در آبان ماه 

سال 98 به بهره برداری کامل رسید و در مجموع 74 درب سلول سمت جنوب باتری تعویض شد.
با موفقیت آمیز بودن طرح ارائه شده در حذف حداکثری آالیندگی های زیست محیطی و نشت گاز کک،فاز بعدی پروژه یعنی تعویض 
درب های ضلع شمالی باتری شماره3 در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا نمونه آزمایشی تولید شده بر روی باتری نصب گردید 
و پس از پایش موارد فنی بر روی طرح و اصالحات الزم جهت ساخت،ایرادات برطرف گردیده و نقشه های ساخت مورد بازنگری قرار 

گرفت و جهت ساخت 74 عدد درب به مدیریت مهندسی نت ارسال گردید و این درب ها نیز در سال 99 ساخته و نصب گردید .
الزم به ذکر است که درب های سمت شمال باتری با توجه به نحوه عملکرد مکانیزم های باتری از جمله پالنیر )که وظیفه مسطح سازی 
سطح ذغال شارژ شده درون باتری را دارد( از پیچیدگی بیشتری نسبت به نمونه درب سمت جنوب برخوردار بود و تعدد قطعات با توجه 

به تغییرات انجام شده نسبت به نمونه قبلی چالش بزرگی برای طراحی و همچنین مونتاژ قطعات را پیش رو داشته است.
مزیت این نسل از درب ها این است که با توجه به نوع ساختاری که دارند پس از هر بار شارژ و تخلیه نیاز به رگالژ برای آب بند نمودن 
سطح ندارد و به صورت انعطاف پذیر عمل می کند که در اصالح به آن فلکسیبل گفته می شود. محیطی آب بندی درب ها سمت جنوب 

بالغ بر 16 متر و برای درب های سمت شمال حدود 18 متر می باشد.
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کشور سازنده قبلی : ایتالیا
شرکت طراح وسازنده داخلی : 

طراحی وتهیه نقشه توسط ذوب آهن اصفهان 
) ساخت توسط شرکت های داخلی کشور (

تاریخ تولید: 1399
محل نصب و راه اندازی : بخش فوالدسازی 

کلیات :
ایستگاه ریخته گری 7 از سال 1369 به بهره برداری رسیده بود که پس از حدود 30 سال 

کارکرد اکثر قطعات برقی و مکانیکی و انرژیتیک و اتوماسیون آن نیاز به بروز رسانی داشت که هزینه تعمیر و نگهداری آن باال بود و بعضا تهیه برخی از 
قطعات الکتریکی به دلیل قدیمی بودن)وعدم تولید قطعه( با مشکل مواجه بود که با طراحی وتهیه نقشه و برگزاری جلسات وپیگیری درخواست ها از سال 
88 شروع و در بهمن ماه سال 97 جهت اجراء تعمیرات ایستگاه 7 متوقف و تجهیزات ایستگاه ظرف مدت 4 ماه بروزرسانی و بازسازی گردید و ایستگاه 

پس از اتمام تعمیرات راه اندازی و بهره برداری گردید.
اهداف پروژه : 1-کاهش توقفات خط تولید وافزایش راندمان تولید 2-بازسازی وبروز رسانی تجهیزات وکاهش هزینه تعمیر و نگهداری 

دستاوردها : 1-کاهش هزینه های تولید وجلوگیری از خروج ارز 2-کلیه مراحل طراحی و نصب توسط نیروهای داخلی انجام شد که باعث خود باوری 
افزایش اعتماد به نفس کارکنان و نیروهای داخلی گردید. 3-دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت و نصب.

بازسازی و بروز رسانی ایستگاه ریخته گری شماره 7 

 LF1 پروژه زیست محیطی افزایش سطح فیلتراسیون
کشور سازنده قبلی : روسیه

شرکت طراح وسازنده داخلی 
 طراحی، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان – اجرا 

توسط شرکت عالی نژاد 
تاریخ تولید: 1398

محل نصب و راه اندازی : بخش فوالدسازی 
کلیات :

از سال 97 و پس از احیای مجدد سیستم غبارگیر LF1 به علت 
پایین بودن سطح فیلتراسیون بگ فیلترهای قدیم، درصد باالیی 
از غبار کوره پاتیلی جذب نشده و به محیط داخل و خارج کارگاه 

پراکنده می گردید.
با توجه به باالتر بودن ظرفیت مکنده و همچنین داکت ها نسبت به سطح فیلتراسیون موجود پروژه افزایش سطح فیلتراسیون در دستور کار مدیریت 

بخش فوالد سازی قرار گرفت.
با توجه توانایی فنی و تخصصی پرسنل بخش فوالد سازی، کار طراحی و نقشه کشی بگ هوس جدید در 120 شیت نقشه ساختی در دفتر فنی بخش 
تهیه گردید. پس از آماده شدن نقشه ها وتامین متریال مورد نیاز ، قطعات در کارگاه های ساخت و تولید مدیریت مهندسی نت کارخانه ساخته شد و تامین 
قطعات مورد نیاز شامل کیسه های بگ فیلترها ، ونتوری ها، سلونوئید والوها، تجهیزات الکتریکی شامل تابلوها و ابزار دقیق و.. پس از تامین نصب و مونتاژ 

گردید و در حال بهره برداری می باشد.
اهداف پروژه : 1-کاهش میزان آالیندگی  2-کاهش توقفات LF1  3- افزایش سطح فیلتراسیون از 1023 به 2050 متر مربع 4- جمع آوری غبار از 

روزانه 1 تن به 3 تن 
دستاوردها :

1--جلوگیری از خروج ارز از کشور
2- ساخت 100 درصد قطعات توسط متخصصان و نیروهای داخلی ذوب آهن

3- دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و نصب تجهیزات فیلتراسیون
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کشور سازنده قبلی : آمریکا و انگلستان
شرکت طراح وسازنده داخلی : ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولید: 1397
محل نصب و بهره برداری:

آزمایشگاههای متالوگرافی و اسپکتروگرافی، مدیریت آزمایشگاه مرکزی 

کلیات :
کیفیت کار هر آزمایشگاه منوط به میزان اعتماد پذیری به دقت و صحت 
عملکرد آن آزمایشگاه می باشد. یکی از راههای کسب این اعتماد پذیری 
استفاده از مواد مرجع همگن و پایدار در کنترل میزان خطاهای اندازه 
الزم  کالیبراسیون های  وانجام  آزمون  در  سیستماتیک  و  تصادفی  گیری 
می باشد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و بروز مشکالت اقتصادی در تامین 
خارجی  کنندگان  تامین  طریق  از  که  خارجی  مرجع  مواد  قیمت  ارز، 
تامین می گردد رشد فزآینده ای پیدا نمود و با توجه به مصرف باالی این 

استانداردها، هزینه های انجام آزمون نیز به دنبال آن به شدت افزایش پیدا نمود. و بدین منظور تهیه مواد مرجع داخلی از بافت مواد 
اولیه و محصوالت کارخانه مطابق با استانداردهای معتبر در این زمینه که بتوانند شاخص های آماری مورد انتظار را به منظور اعتماد به 
مقادیر تخصیص یافته و همگن بودن برآورده نمایند به عنوان یکی از برنامه های بومی سازی در آزمایشگاه مرکزی هدف گذاری گردید 
و خوشبختانه آزمایشگاههای متالوگرافی و اسپکتروگرافی موفق به تولید بلوک استانداردهای داخلی برای آزمون های سختی سنجی ، 
اندازه گیری گاز در فوالد و آزمون کوانتومتری گردیدند و از دانش ومهارت کسب شده در تولید مواد مرجع ، بلوک های سختی سنجی 

نیز برای پژوهشگاه استاندارد نیز جهت برگزاری آزمون های مهارت ارسال گردید.
اهداف پروژه :

1-کاهش هزینه های ناشی از تامین مواد مرجع از تامین کنند گان خارجی
2- تهیه مواد مرجع متناسب با محدوده خواص محصوالت کارخانه به منظور کنترل بهتر خطای اندازه گیری دستگاه ها

3- برطرف نمودن نیاز به مواد مرجع با توجه به بروز مشکالت تامین آنها
دستاوردها :

1- میزان صرفه جویی حدودًا 20 تا 30 میلیون ریالی به ازاء هر یک بلوک ماده مرجع
2- کسب دانش و مهارت الزم در تامین مواد مرجع مطابق با استانداردهای معتبر

نهادهای  با  تولید مواد مرجع وهمکاری  زمینه  توانمند در  آزمایشگاه  به عنوان یک  آزمایشگاه ذوب آهن  افزایش حسن شهرت   -3
تحقیقاتی معتبر کشور از جمله پژوهشگاه استاندارد.

تهیه و تامین مواد مرجع داخلی در زمینه آزمون های کوانتومتری، سختی سنجی و اندازه گیری گاز در فوالد
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کشور سازنده قبلی : سوییس
شرکت طراح وسازنده داخلی :
شرکت پیشرو در تحقیق وتوسعه

تاریخ تولید: 1397 

کلیات :
از اجزاء اصلی در دستگاههای کوانتومتر بردهای الکترونیکی موجود در 

دستگاه می باشند که وظیفه اصلی کنترل صحیح عملکرد دستگاه را ایفا می نمایند. با توجه به حجم نمونه های آزمون کوانتومتری 
مورد نیاز خط تولید و عمر استفاده از دستگاههای کوانتومتر مدل ARL 3460، ضرورت تعویض بردهای الکترونیکی تعیین وضعیت 
سورس و همچنین برد کنترل وحفاظت سورس دستگاه مذکور تشخیص داده شد که با توجه به شرایط تحریم و همچنین نوسانات نرخ 
ارز ، تامین این دو برد الکترونیکی با مشکل مواجه گردید که خوشبختانه با استفاده از ظرفیت و تواناییهای شرکت های دانش بنیان 

امکان ساخت این دو برد الکترونیکی و بومی سازی آن در داخل کشور فراهم گردید.
اهداف پروژه :

3460 ARL 1-تامین بردهای الکترونیکی رزرو و مورد نیاز دستگاههای کوانتومتر
 2- شناسایی شرکت های دانش بنیان با توانمندیهای ساخت قطعات الکترونیکی دستگاههای کوانتومتر

دستاوردها :
1- صرفه جویی ریالی معادل 800 میلیون ریالی )به ازاء ساخت هر یک ست از این بردهای الکترونیکی(

2- رفع وابستگی به خرید خارجی از این قطعات الکترونیکی
3- کسب دانش بومی سازی ساخت بردهای الکترونیکی در داخل کشور.

 3460 ARL ساخت بردهای الکترونیکی، کنترل وضعیت و حفاظت سورس و برد دستگاه کوانتومتر مدل

کشور سازنده قبلی : آلمان
شرکت طراح وسازنده داخلی : آزمایشگاه نسوز مدیریت آزمایشگاه مرکزی 

تاریخ تولید: 1397 
کلیات :

جهت تایید برگه مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه گاهًا نیاز به تست نمونه ها در دمای 
باال تا دمای حدود 1500 درجه سانتیگراد می باشد که با توجه به کوره های موجود در آزمایشگاه 
مرکزی حداکثر امکان تست نمونه ها تا دمای 1300 در جه سانتیگراد امکان پذیر می باشد. با 

طراحی و ساخت این کوره با مواد دیرگداز موجود در کارخانه و همچنین المنت های، مستعمل دستگاه RUL توانایی تست نمونه ها تا 
دمای 1500 در جه فرآهم گردید ونیاز به برون سپاری انجام آزمون ها برطرف گردید.

اهداف پروژه : فراهم آوردن امکان بررسی وصحت سنجی برگه مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه
دستاورد : استفاده از مواد نسوز و المنت های مستعمل موجود در کارخانه

 طراحی وساخت کوره 1600 درجه سانتیگراد جهت پخت مواد دیرگداز 
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کشور سازنده قبلی : آلمان
شرکت طراح وسازنده داخلی : آزمایشگاه نسوز مدیریت آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولید: شهریور 1397
کلیات :

مکانیزم سیستم دریچه کشویی پاتیل فوالد جهت آب بندی و جلوگیری از نفوذ فوالد نیاز به مالت سبز داردکه با توجه به نوع بایندر 
موجود در این مالت، پس از فرا رسیدن تاریخ انقضا آن، قابلیت استفاده به دلیل نفوذ مذاب نخواهد داشت. لذا با توجه به اینکه تاریخ 
انقضای مالت مذکور مورد استفاده در بخش فوالد سازی سال 2015 میالدی بوده لذا قابلیت استفاده از آن وجود نداشت از طرفی به 
دلیل شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز، امکان تامین این مالت از شرکتهای خارجی نیز امکان پذیر نبوده عالوه بر آنکه حدود 13 تن 
از این مالت در انبار19 کارخانه به دلیل انقضای تاریخ مصرف ، به صورت غیر قابل استفاده دپو گردیده بود که این میزان معادل نیاز 
مصرف حدود 2 سال کارخانه می باشد. با انجام کارهای تحقیقاتی در آزمایشگاه نسوز آزمایشگاه مرکزی وافزودن مواد افزودنی مناسب 

و انجام تستهای تحقیقاتی، قابلیت استفاده مجدد ازمالت سبز موجود در کارخانه فراهم گردید.
اهداف پروژه :

 1- تهیه وتامین مالت سبز مورد نیاز بخش فوالد سازی

دستاوردها :
1- استفاده بهینه از منابع موجود در کارخانه با فرآوری 13 تن مالت فاسد شده در انبار 19 کارخانه

2- جلوگیری از خروج ارز و صرفه جویی معادل 30 میلیارد ریالی 

RHI فرآوری مالت سبز فاسد شده شرکت 

طراحی و ساخت دستگاه شماره  زن بر روی شمش های فوالدسازی

کشور سازنده قبلی: کره جنوبی
شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن- دانشگاه آزاد مجلسی

تاریخ تولید: 1396
محل نصب و بهره برداری: فوالدسازی

اهداف پروژه:
1. تامین ایمنی و سالمت نیروی انسانی

 2. مکانیزه شدن مارکینک با حداقل زمان

3. ایجاد شرایط مناسب جهت صادرات
4. ردیابی بهتر شمش ها از نظر کیفیت و عیوب ریخته گری 

دستاوردها: 
دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه شماره زن و تهیه پودر مصرفی
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کشور سازنده قبلی: برزیل
شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن-شرکت آریان پژوه

تاریخ تولید: 1391
 LF محل نصب و بهره برداری: فوالدسازی

کلیات :
و  گازها  کاهش  یا  حذف  آن  دنبال  به  و  آلومینوم  از  استفاده  با  فوالد  از  زدایی  اکسیژن  فرایند 
ناخالصی ها در پاتیل، نقش مهمی در فرآیند های پاتیلی دارد. در روش های قبلی با استفاده از 

شمش آلومینیوم، عملیات حذف اکسیژن انجام می گرفت که جهت اکسیژن زدایی کامل مصرف زیاد شمشها را به همراه داشت، لذا 
جهت باال بردن راندمان اکسیژن زدایی و کاهش مصرف آلومینیوم ساخت دستگاه تزریق آلومینیوم به LF با اهداف زیر تعریف گردید. 

اهداف پروژه: 1. افزایش راندمان اکسیژن زدایی جهت تولید فوالدهای کیفی 2. کنترل دقیق میزان تزریق وکاهش مصرف آلومینیوم 
3. کاهش قیمت تمام شده ساخت دستگاه نسبت به نمونه های خارجی

دستاوردها: 1. قابلیت تزریق 2 رشته سیم 2. قابلیت تنظیم قطر سیم تزریق شونده )13-9 میلیمتر( 3. قابلیت تنظیم سرعت تزریق 
سیم )200-20 متر بر دقیقه( 4. قابلیت کنترل از طریق اتاق اپراتوری 5. اتوماسیون و سیستم کنترل از طریق PLC 6. کاهش مصرف 

آلومینیوم در مذاب

طراحی و ساخت دستگاه تزریق آلومینیوم بخش فوالدسازی

طراحی و ساخت دستگاه تست گندله
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح و سازنده داخلی: ذوب آهن- پایا صنعت سما
تاریخ تولید: 1392

محل نصب و بهره برداری: آزمایشگاه مرکزی 
کلیات: 

یکی از مراحل تولید فوالد ساخت گندله از سنگ آهن خرد شده است، خواص مکانیکی این 
محصول پارامتری تعیین کننده برای ایجاد سهولت و کیفیت در مراحل بعدی تولید فوالد می باشد. 

از این رو در این پروژه سعی بر این شد تا استحکام گندله خام و پخته بوسیله دستگاه ویژه ای اندازه گیری شود. بر این اساس این طرح 
با اهداف زیر تعریف گردید: 

اهداف پروژه:
1. سرعت عمل باال در تست های انجام شده. 2. آزمایش همزمان گندله ها با قطرهای متفاوت . 3. ثبت و ذخیره اطالعات و امکان 

متوسط گیری از دیتاهای بدست آمده در نرم افزار دستگاه 4. صرفه جویی ارزی ناشی از ساخت و بومی سازی دستگاه . 
دستاوردها:

1. صرفه جویی بالغ بر 260 میلیون تومان بهره گیری این دستگاه از سیستم پشتیبانی داخلی 
2. سرعت عمل باال در تست گندله های خام و پخته با کمترین خطا 3. قابلیت تست همزمان 60 عدد گندله با قطرهای متفاوت با 

پیشرفته ترین برنامه نرم افزاری 4. امکان متوسط گیری و محاسبه پارامترهای دلخواه از داده های بدست آمده 

55

ان
صفه

ن ا
ب آه

 ذو
می

سها
ت 

شرک
 در 

زی
ی سا

وم
ی ب

ه ها
روژ 

پ

شماره 268     مرداد  1400



طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار کنورتور بخش فوالدسازی

کشور سازنده قبلی: ایتالیا
شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن- آریان پژوه

تاریخ تولید: 1395
محل نصب و بهره برداری: کنورتور بخش فوالدسازی

بخش   LD کنورترهای  در  فوالد  به  چدن  تبدیل  فرآیند  طی  در   : کلیات 
فوالدسازی، عمل نمونه گیری و اندازه گیری حرارت ذوب به منظورکنترل دقیق 
فرآیند تولید و دستیابی به ذوب مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. 

اهمیت آن تا حدی است که گاه طی فرآیند تولید حدود4 دقیقه )معادل 10 درصد( از زمان Tap To Tap صرف انجام آن می شود. صرف زمان 
مذکور که به دلیل عدم وجود تجهیز مناسب به صورت دستی انجام می گیرد که همراه با حوادث فردی و انسانی خواهد بود. جهت کاهش نرخ 
حوادث مربوطه و همچنین کاهش حداکثری زمان مربوط به انجام عمل نمونه گیری وحرارت سنجی از ذوب با حذف عملیات دستی آن طرح 

ساخت تجهیزی با اهداف ذیل تعریف گردید.
اهداف پروژه: 1. انجام همزمان نمونه گیری و درجه حرارت مذاب 2. افزایش سرعت نمونه گیری، حرارت و افزایش تولید روزانه 3. افزایش ایمنی 

و بهبود شرایط کاری .
دستاوردها: 1. بومی سازی و ساخت دستگاه و قطع وابستگی به خارج و خدمات سهل و آسان . 2. کاهش حوادث انسانی و بهبود شرایط ایمنی. 

3. صرفه جویی 5/2 دقیقه ای در مدت زمان نمونه گیری از مذاب و اندازه گیری حرارت 

طراحی و ساخت دستگاه پودر ریزی جهت بستن نازل پاتیل فوالد

کشور سازنده قبلی: کانادا-کره جنوبی- آلمان
شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن- آریان پژوه

تاریخ تولید: 1394
محل نصب و بهره برداری: فوالدسازی 

کلیات :
یکی از معضالت به وجود آمده در پاتیل های بخش فوالد سازی ناشی از گرفتگی نازل و باز کردن آن توسط 
النس اکسیژن می باشد که مشکالتی نظیر افزایش زمان توقف عمل تخلیه مذاب، افت کیفیت فوالد، ورود 
سرباره به تاندیش، مسدود شدن اسالید گیت پس از اتمام ریخته گری و قطع فرآیند ریخته گری مداوم به دلیل 

کاهش سطح مذاب و یا سرد شدن مذاب تاندیش و خطرات انسانی ناشی از پاشش مذاب می باشد. لذا طرح ساخت تجهیزی با اهداف ذیل تعریف 
گردید. 

اهداف پروژه: 1. افزایش سرعت آماده سازی پاتیل های فوالد سازی)کاهش توقفات(2. رفع مشکالت ناشی از گرفتگی نازل ها و حذف مرحله باز کردن 
نازل های مسدود شده توسط اکسیژن3. صرفه جویی در استفاده از ماسه مسدود کننده خارجی4. بهبود ایمنی محیط کار) با توجه به پرتاب کیسه های 

ماده مسدود کننده از باالی پاتیل به درون مجرا توسط پرسنل و عدم دقت به علت تششعات و استرس حرارتی(
دستاوردها: 1. صرفه جویی بالغ بر 5 میلیارد ریال ناشی از بومی سازی این دستگاه و ساخت آن در داخل کشور 2. صرفه جویی50 درصد در مصرف 
پودر مسدود کننده مجرا از 40 گیلوگرم به 19 کیلوگرم در هر پاتیل 3. کاهش حوادث و توقفات خط تولید و کاهش خطرات نیروی انسانی 4. امکان 
حرکت دستگاه در سه جهت X, Y, Z برای کنترل دقیق موقعیت پاتیل و نازل خروجی دستگاه و قرارگیری در موقعیت دقیق مجرای خروجی 5. قابلیت 
مونیتورینگ و بازبینی داخل پاتیل در دمای باال و اطمینان از پر شدن صحیح و کامل مجرای خروجی پاتیل 6. قابلیت کنترل از طریق اتاق اپراتوری و یا 

توسط اپراتور در نزدیکترین محل به پاتیل 7. امکان کنترل میزان ماسه مصرفی برای مسدود کردن نازل خروجی )اسالید گیت(
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بومی سازی و ساخت سری النس اکسیژن فوالد سازی
کشور سازنده قبلی: آلمان - کره جنوبی

شرکت طراح وسازنده داخلی: شرکت رسام فوالد سپاهان
تاریخ تولید: 1394

محل نصب و بهره برداری: بر روی سر النس اکسیژن کنورتور نصب می  گردد.
کلیات:

ذوب آهن،  کارخانه های  فوالد سازی  واحد  در  استفاده  مورد  تجهیزات  از  یکی 
کنورتور می باشد. در کنورتور عمل تبدیل چدن مذاب به فوالد از طریق دمش 
اکسیژن و سوزاندن عناصر اضافی نظیر کربن، سیلیسیم، منگنز و ... صورت 
انجام  اکسیژن  دمش  النس  نام  به  تجهیزی  طریق  از  دمش  عمل  می گیرد. 

می گیرد. النس اکسیژن از چند قسمت ساخته شده است که مهمترین قسمت آن سری النس می باشد. سری النس وظیفه توزیع اکسیژن و 
تزریق آن به داخل کنورتور بر عهده دارد. بنا به محل کاربرد النس که در درجه حرارت باالتر از 1500 درجه سانتی گراد می باشد، این قطعه تحت 
تنش های حرارتی و مکانیکی زیادی قرار دارد. با توجه به اهمیت سری النس و قیمت باالی نمونه خارجی، پروژه ای تحت عنوان بومی سازی سری 

النس اکسیژن تعریف و اجرا گردید. 
اهداف پروژه: 1. کاهش هزینه های تولید در نتیجه ارزانتر بودن سری النس بومی سازی شده نسبت به نمونه خارجی. 2. بومی سازی قطعه در 
داخل کشور با استفاده از توان داخلی و عدم نیاز به واردات قطعه با توجه به محدودیت های موجود. 3. دست یابی به دانش فنی ساخت و بازسازی 

سری النس های آسیب دیده. 
دستاوردها: 1. تعداد سه عدد سری النس اکسیژن برای اولین بار در کشور با 30 درصد قیمت خرید نمونه خارجی بومی سازی و مورد بهره برداری 
قرار گرفت. 2. دست یابی به دانش فنی ساخت و کارکرد مناسب قطعه نزدیک به نمونه خارجی با کارایی 260 ذوب. 3. دست یابی به دانش فنی 
جوشکاری قطعات فوالدی به مس جهت کار در دمای باال تر از 1500 درجه سانتی گراد و استفاده در قطعات مشابه. 4. کاهش هزینه تولید و 

جلوگیری از خروج ارز. 

بازسازی قطعات حجیم واحد فوالد سازی
کشور سازنده قبلی: آلمان - روسیه - اتریش
شرکت طراح وسازنده داخلی: پودر افشان 

تاریخ تولید: 1394
محل نصب و بهره برداری: فوالدسازی

کلیات: فرآیندهای پاشش حرارتی در زمینه بازسازی و تعمیر قطعات صنعتی یک روش شناخته شده 
و قابل استفاده می باشد. این فرآیندها به دلیل توانایی اعمال گسترۀ وسیعی از پوشش ها بر روی تعداد 
زیادی از قطعات، مورد توجه صنایع قرار گرفته است. در صنایع سنگین همچون تولید فوالد، به دلیل 

وجود شرایط کاری و محیطی بسیار سخت، قطعات در معرض تخریب هستند، لذا بازسازی این قطعات و باز گرداندن آنها به چرخه تولید می تواند صرفه 
اقتصادی قابل توجهی برای این صنایع داشته باشد. قطعات حجیمی همچون پوسته های گیربکس، شافت ها، سوراخ داخلی چرخ دنده ها، کوپلینگ ها 
و... که در معرض تنش ها و ارتعاشات شدیدی هستند می توانند توسط روش های پاشش حرارتی بازسازی شده و به چرخه تولید باز گردند. بازسازی این 
قطعات با اعمال پوشش های فوالدی به روش پاشش حرارتی شعله ای سیمی انجام گرفت و پس از ماشینکاری به چرخه تولید شرکت ذوب آهن باز گردید. 

با این تفاسیر استفاده از روشهای پاشش حرارتی می تواند یک روش مقرون به صرفه و مناسب جهت بازسازی قطعات حجیم مکانیکی باشد.
اهداف پروژه:1. بازسازی قطعات مکانیکی حجیم و گرانقیمت.2. استفاده از روش های نوین بازسازی جهت اطمینان از عملکرد قطعه تعمیری.3. 
صرفه جویی اقتصادی و عدم نیاز به خرید قطعه نو و در نتیجه کاهش هزینه تولید محصول.4. اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات بازسازی شده به دلیل 

شرایط حساس کاری قطعه.
دستاوردها: 1. بازسازی گیربکس های فرسوده با هزینه 15 درصد نسبت به خرید قطعه نو و در نتیجه کاهش هزینه تولید.2. اطمینان از عملکرد 
قطعه و تست میدانی موفق به دلیل استفاده از روش های دقیق علمی در باز سازی.3. کاهش توقفات و جلوگیری از تعمیرات ناخواسته و برنامه ریزی 

نشده.4.افزایش ایمنی پرسنل و تجهیزات. 
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مکانیزه کردن سیستم محاسبه شارژ و بهینه سازی شرایط کاری گارگاه کنورتور در راستای افزایش راندمان و بهره وری تولید

کشور سازنده قبلی: ژاپن
شرکت طراح وسازنده داخلی: دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ تولید: 1393
محل نصب و بهره برداری: فوالدسازی کنورتور

کلیات: 
پروژه فوق درراستای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید در سال 
مطالعات  و  گرفته  صورت  بررسی های  با  میان  این  در  گردید.  آغاز   1393
بررسی و  و شرایط کاری کنورتور شماره یک  کارگاه  میدانی، محیط کاری 

تمام واکنش های شیمیایی- متالوژیکی برای دستیابی به نقطه بهینه کاری و کاهش خطاهای تجهیزات و پرسنل مشخص و در قسمت محاسبات 
نرم افزاری که به همین منظور طراحی گردید گنجانده شد.

 اهداف پروژه: 1. جمع آوری تمام اطالعات مربوط به شرایط کاری کارگاه فوالد سازی و کنورتور. 2. کاهش خطاهای اپراتوری که می تواند به 
افزایش بهره وری و مکانیزاسیون بیشتر مجموعه منجر گردد و تمامی اتفاقات به صورت لحظه ای و بدون قابلیت ویرایش ثبت می گردد.

3. امکان دسترسی به اطالعات به صورت گزارش های دسته بندی شده جهت پایش میزان مصرف /میزان تولید/خطاهای انجام گرفته و کلیه 
زمانهای وقوع هرگونه تغییر در سیستم . 4. افزایش ایمنی تجهیزات و پرسنل.

دستاوردها: 1. افزایش بهره وری تولید از طریق ارزیابی واکنش های موازنه ترمودینامیکی جرم و انرژی جهت بدست آوردن میزان شارژ مواد. 
2. جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه اعم از آهن  اسفنجی / قراضه / چدن مذاب/ اکسیژن دمشی و همچنین اطالعات دقیق از تعداد ذوب گیری 
در شبانه روز و رسم نمودار های تولیدی برای کنورتور. 3. بدست آوردن تاریخچه کلیه اتفاقات نظیر ارتفاع النس / عمر نسوز و همچنین شرایط 
کاری کنورتور . 4. بدست آوردن تمام زمانهای مربوط به تخلیه، بارگیری، دمش، نمونه گیری و زمانهای اتالف شده بین آنها که می تواند باعث 

کاهش زمانی Tap to Tap گردد.

PCS7 VER7.1 به PCS7 VER5.2 بخش فوالدسازی از DCS اجرای ارتقاء سیستم

 PCS7 از  فوالدسازی  بخش   DCS سیستم  ارتقاء  اجرای  پروژه:  عنوان 
PCS7 VER7.1 به VER5.2

مجری انجام کار: شرکت فراطرح نوین 
کلیات: 

پیکربندی قبلی سیستم PCS7 نسخه 5.2 بود که بخشی از برنامه در واحد 
فوالدسازی خارج از استاندارد DCS در قالب PCS7 انجام گردیده بودکه 
عامل Windows NT عمل  فرآیند تحت سیستم  و کنترل  مونیتورینگ 
می نمود. در این پروژه ارتقا سیستم و به روزرسانی نرم افزارهای مونیتورینگ و 

کنترل آن مدنظر قرار گرفت.
اهداف پروژه:

Windows NT ها به جای PC شدن کلیه XP .2 مربوطه HMI و PCS71. افزایش سرعت سیستم
3. امکان ایجاد Update اتوماتیک ورژن 7.1 به ورژن های باالتر 4. امکان ایجاد پیشرفته ترین سیستم ثبت آرشیوها وآالرم ها به منظور اپراتوری 

بهتر سیستم
دستاوردها:

HMI و PCS7 1. افزایش سرعت
2. امکان ایجاد پیشرفته ترین سیستم تشخیص خطا 3. امکان ارتباط سیستم اتوماسیون با تجهیزات جدید 4. اپراتوری بهتر
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مطالعات مهندسی، امکان سنجی ،طراحی،ساخت واجرای پنل های یک استخر از تصفیه خانه شیمیایی با استفاده از مواد پیشرفته

عنوان پروژه: مطالعات مهندسی، امکان سنجی، طراحی، ساخت و اجرای 
پنل های یک استخر از تصفیه خانه شیمیایی با استفاده از مواد پیشرفته
مجری انجام کار: ذوب آهن اصفهان شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته 

کلیات:
با مواد  انجام پروژه جایگزینی پنل های بتنی تصفیه خانه شیمیایی  از  هدف 
با پایه پلیمر به  از مواد کامپوزیت  کامپوزیت بود. امروزه در صنایع مختلف 
دالیل سادگی در ساخت ، وزن پایین و استحکام باال و مقاومت به خستگی و 

خوردگی استفاده می شود.
اهداف پروژه:

جایگزینی پنل های بتنی تصفیه خانه شیمیایی به وسیله مواد کامپوزیت با پایه پلیمر
دستاوردها:

1. سهولت در مونتاژ وتعمیرات به دلیل وزن بسیار کمتر نسبت به پنل های بتنی2. کاهش هزینه به دلیل سرعت در تعمیرات و استفاده از نیروی 
انسانی کمتر3. افزایش استحکام بلوک ها

محاسبه و تحلیل انرژی و اکسرژی در واحد اکسیژن سازی شرکت ذوب آهن اصفهان

انرژی و اکسرژی در واحد اکسیژن سازی  : محاسبه و تحلیل  عنوان پروژه 
شرکت ذوب آهن اصفهان 

مجری انجام کار: ذوب آهن اصفهان- شرکت رایان تحلیل سپاهان 
کلیات: 

پروژه فوق درراستای افزایش بهره وری و کاهش عملی مصرف برق با استفاده از 
عملیات اسیدشویی ، سرویس سردکن های کمپرسورهای هوایی کارگاه اکسیژن 

انجام شده است.
اهداف پروژه:

1. امکان سنجی کاهش مصرف انرژی 
2. امکان سنجی بازیابی انرژی از جریان های موجود

3. شناخت تکنولوژیهای جدید تولید اکسیژن 
4. تعیین روابط ترمودینامیکی حاکم بر مساله و امکان سنجی بازیابی انرژی از جریان های موجود

دستاوردها:
1. کاهش عملی 5700 مگاواتی مصرف برق در سال اول اجرای طرح با انجام عملیات اسیدشویی وسرویس سردکنهای کمپرسورهای هوایی 

2. تغییر در طراحی مبدل های میانی وهمچنین نحوه چیدمان بهینه مبدل های روسی وایرانی
3. امکان کاهش مصرف برق در صورت اصالح سردکن های ساخت داخل کشور

4. ارائه یک نرم افزار توانمند جهت تحلیل و بررسی میزان مصارف انرژی در کارگاه اکسیژن
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بازسازی شافت ماندرل دانیلی نورد 350

عنوان پروژه: بازسازی شافت ماندرل دانیلی نورد 350
کشور سازنده قبلی: ایتالیا

شرکت طراح وسازنده داخلی: ذوب آهن اصفهان- شرکت پالسماتک 
تاریخ تولید: 1391

محل نصب و بهره برداری: کارگاه نورد 350
کلیات :

شافت ماندرل که خود یک چرخ دنده و محور به صورت یک تکه و با وزن 
باال  آن  تولید  و  خرید  هزینه  است   17CrNiMo6 جنس  از  و   2500kg

می باشد به طوری که خرید خارجی آن با دالر 10 هزار تومان بالغ بر 200 
میلیون تومان می باشد. هدف از انجام این پروژه تحقیقاتی در فاز اول مطالعات اولیه بر روی قطعه شافت ماندرل نورد 350 و بررسی مکانیزم های 
عمده سایشی است. در مرحله دوم انواع سیستم های بازسازی و پوشش دهی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط کارکرد قطعه سیستم 
بازسازی مناسب انتخاب می گردد. پس از تهیه نمونه از قطعه مورد نظر و انجام عملیات بازسازی منتخب بر روی آن، آزمونهای متالورژیکی و 
غیر مخرب صورت گرفته و پس از حصول از نتیجه مثبت عملیات بازسازی تعداد 5 عدد شافت ماندرل بعد از ترک یابی با روش التراسونیک و 
برداشتن کامل سطح ترک خورده با روش ماشینکاری، اقدام به جوشکاری با روش تیگ )طبق wps تهیه شده( و اعمال کلدینگ بر روی سطح 
مربوطه گردید و سپس ماشینکاری و عملیات حرارتی در قسمت بازسازی شده و نهایتا انجام آزمونهای غیر مخرب و سپس در خط تولید تست 

و مورد ارزیابی قرار گرفت.
اهداف پروژه:

1. بازسازی شافت های آسیب دیده قفسه های دانیالی نورد 350 2. بررسی دالیل فرسودگی شافت ها در خط تولید. 3. بازسازی شافت های آسیب 
دیده و بازگرداندن آنها به خط تولید. 4. کاهش هزینه تولید. 

دستاوردها: 
 17CrNiMo61. بازسازی تعداد 5 عدد شافت ماندرل و بازگرداندن به چرخه تولید. 2. دستیابی به دانش فنی بازسازی شافت های فوالدی از جنس

3. بررسی و شناخت دالیل تخریب شافت ها در خط تولید. 4. صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه تولید. 

مطالعه و بررسی امکان اصالح وتغییر کاربری تیغه های نبشی بر بال استفاده به تیغه های میلگرد بر جهت استفاده درکارگاه نورد 350

عنوان پروژه: مطالعه و بررسی امکان اصالح وتغییر کاربری تیغه های نبشی 
بر بال استفاده به تیغه های میلگرد بر جهت استفاده درکارگاه نورد 350

کشور سازنده قبلی: آلمان
شرکت طراح وسازنده داخلی: شرکت علمی، صنعتی ایران 

تاریخ تولید: 1391
محل نصب و بهره برداری: کارگاه نورد 350 

کلیات :
تیغه های قیچی بر روی ماشین برش در خطوط نورد نصب و مورد بهره برداری قرار 
 60HRC 55 الیHRC می گیرند. این تیغه ها از جنس فوالد ابزار بوده و از سختی

برخوردارند. به دلیل روش تولید و قیمت باالی متریال آن این تیغه ها قیمت باالیی دارند. اندازه این تیغه ها بنا به کاربرد آن متفاوت می باشد. لبه های برنده 
این قطعات بعد از مدتی کارکرد کند شده و نیاز به تعویض دارند. در این طرح تیغه های قیچی که ابعاد بزرگتری دارند بعد از فرسوده شدن با استفاده از 

ماشین وایر کات برش داده و از داخل آنها تیغه های کوچکتری که جهت برش میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد استخراج می شود. 
اهداف پروژه: 

1. پیشگیری از هزینه خرید تیغه قیچی جدید. 2. استفاده از تیغه های فرسوده جهت تولید تیغه های با ابعاد کوچکتر. 3. کاهش هزینه تولید.
دستاوردها:

1. تولید تیغه های قیچی جهت برش میلگرد با پرداخت %10 هزینه نسبت به تولید از متریال نو 2. تبدیل یکصد عدد تیغه نبشی بر بال استفاده 
به تیغه نو میلگرد بر. 3. کاهش هزینه تولید.
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تدوین اطلس مکانیزم های استهالک قطعات تحت سایش واحدآگلومراسیون
استهالک قطعات تحت سایش  مکانیزم های  اطلس  تدوین  عنوان پروژه: 

واحد آگلومراسیون
مجری طرح: شرکت دانش بنیان پرسایش

تاریخ تولید: 1392
محل اجرا و بهره برداری: بخش آگلومراسیون 

کلیات :
به شمار می رود. در  استهالک در صنعت  از مهمترین عوامل  سایش یکی 
واحد آگلومراسیون به دلیل تنوع قطعات و نوع فرآیند کار سایش نسبتا زیاد 
می باشد. بر این اساس پروژه ای تحت عنوان فوق توسط شرکت دانش بنیان 

پرسایش در طول مدت 12 ماه در این واحد اجرا گردید. در طی فرآیند ارزیابی، قطعات مستهلک و در حال تخریب واحد آگلومراسیون شناسایی 
و مکانیزم های سایش مشخص شد. که شامل 113 قطعه و مکانیزم بود. فرم ارزیابی اینگونه قطعات به منظور دستیابی به اکثر موارد مورد نیاز 
طی جلسات مختلف با کارشناسان مربوطه که شامل علل تخریب، روش بازسازی، دوره بازسازی و مکانیزم سایش بود تنظیم و مورد استفاده 
قرار گرفت. بعد از اتمام طرح تعداد 8 قطعه که بنا به فرآیند کار تحت سایش بیشتر قرارداشت و نیاز به انجام فرآیند روش های نوین مهندسی 
سطح جهت افزایش عمر داشت، شناسایی و به صورت قراردادهای جدید جهت مقاوم سازی در دستور کار قرار گرفت. از قبیل ستاره خردکن و 
استون باکس. و در نهایت بعد از اتمام طرح تمامی مکانیزم های اصلی واحد آگلومراسیون به صورت اطلس کاملی همراه با نوع مکانیزم های سایش 

هر قطعه تهیه، که می تواند در هر زمان در کار های تعمیر و نگهداری، بهره برداری، سفارشات و آموزش مورد استفاده قرار گیرد
اهداف پروژه:

1. شناسایی قطعات مکانیکی فرسوده و تحت تخریب واحد آگلومراسیون 2. تعین نوع مکانیزم های سایش و تخریب در قطعات مکانیکی بخش.
3. تعیین فرآیند های مناسب بازسازی و پیشنهاد تغییر متریال در ساخت قطعات یدکی.4. تهیه شناسنامه قطعات و آنالیز مواد مطابق اطالعات 

موجود
دستاوردها:

 1. شناسایی تعدادی قطعه شاخص و تحت تخریب در بخش آگلومراسیون مانند استون باکس و زره های کوهان دار و برنامه ریزی جهت بازسازی 
آنها. 2. تهیه اطلس کاملی از قطعات مکانیکی و مکانیزم های بخش آگلومراسیون که همواره جهت تعمیرات و آموزش در دسترس بوده و از آن 

استفاده می شود. 3. مشخص شدن نوع مکانیزم  سایش و برنامه ریزی جهت پیشگیری از شرایطی که باعث تخریب می شود.
4. بدست آوردن الگوی مناسبی جهت شناسایی قطعات تحت استهالک که می تواند در بخش های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

امکان سنجی واجرای ترمیم و بازسازی سازه بتنی باتری شماره یک بخش ککسازی

باتری  بتنی  سازه  بازسازی  و  ترمیم  واجرای  سنجی  امکان  پروژه:  عنوان 
شماره یک بخش ککسازی

مجری انجام کار: ذوب آهن اصفهان - شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته 
کلیات: 

در این پروژه هدف جلوگیری از تخریب سازه بتنی باتری شماره یک کک سازی 
و استفاده از مصالح نانوتکنولوژی به منظور مقاوم سازی و آماده سازی بتن در 

جهت آجرچینی مجدد باتری بود. 
اهداف پروژه:

 1. حفظ سازه بتنی باطری شماره یک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی 
وجلوگیری از تخریب آن 2. استفاده از مواد پیشرفته در فنداسیون باتری به منظور سرعت عمل در ترمیم سازه

دستاوردها: 
1. حفظ سازه بتنی باتری شماره یک وجلوگیری از تخریب و ساخت مجدد 2. کاهش هزینه وتسریع در جهت تعمیرات سرد باطری

3. بکارگیری فناوری های نوین مقاوم سازی بتن 
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طراحی و ساخت تجهیرات بارگیری کوره بلند شماره 1 )با حذف تجهیرات بارگیری واگن توزین(

نام پروژه: طراحی و ساخت تجهیرات بارگیری کوره بلند شماره 1
)با حذف تجهیرات بارگیری واگن توزین(

موارد کاربردی: بارگیری،انتقال و شارژمواد به داخل کوره بلند 
شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان – )دفتر فنی و طراحی 
بخش کوره بلند و مدیریت برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری و تعمیرات(

محل نصب و بهره برداری: سالن واگن توزین کوره بلند شماره1
حوزه استانی: اصفهان

تاریخ شروع تولید: سال 1396
تاریخ پایان تولید: سال 1399

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
وزن/حجم : وزن قطعات دمونتاژ شده اسکلت فلزی 270 تن و وزن مونتاژ قطعات و تجهیزات 850 تن.
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طراحی و ساخت و نصب و بهره برداری کوره الکتریکی چند منظوره 80kw و دمای تا C°1200 در 
کارگاه مکانیکی مدیریت مهندسی نت مکانیک ذوب آهن اصفهان

کشور سازنده قبلی: روسیه
شرکت طراح و سازنده داخلی: مهندسی نت ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولید و بهره برداری: 1398
جهت مونتاژ قطعاتی مانند انواع چرخدنده ، کوپلینگ، بوش و چرخ ها 
نیاز است این قطعات تا دمای مشخصی گرم شوند.این دما به جنس، 
ابعاد قطعه، میزان انطباق و سوابق عملیات حرارتی انجام شده، وابسته 
می باشد. بدین منظور الزمست، قطعات در محدوده دمایی 100 تا 400 
درجه سانتیگراد، به صورت یکنواخت و با سرعت قابل کنترل، گرم شوند. 
طی سالیان گذشته، در کارگاه مکانیکی و عملیات حرارتی، برای مونتاژ 

اینگونه قطعات، استفاده از مشعل های گازی مرسوم بوده است که این موضوع، عالوه بر خطرات ایمنی و زیست محیطی، بعضًا منجر 
به شکست یا اعوجاج قطعات و یا کاهش کیفیت آن)کاهش میزان سختی و اکسیداسیون سطوح کاری( می گردید.

با توجه به عدم وجود تجهیزات مناسب پیشگرم نظیر کوره های الکتریکی و القایی، می توان با خرید یا ساخت این تجهیزات، مشکالت 
مربوط به شکست قطعات در حین مونتاژ را به حداقل رساند.

طراحی و ساخت و نصب و بهره برداری این کوره در برنامه کارگاه مکانیکی مهندسی نت قرار گرفت وکوره نصب و در حال بهره برداری 
می باشد.
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قطعات بومی سازی شده
در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان



نام قطعه : تاندیشکار
موارد کاربردی : جهت استقرار تاندیش بر روی ایستگاه ریخته گری 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پارس سارابه
محل نصب و بهره برداری : بخش فوالدسازی- ایستگاه ریخته گری 

حوزه استانی : استان اصفهان 
تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : 98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز ایستگاه

26528kg : 4 وزنm * 8m : ابعاد

نام قطعه : ترمز مگنتی ترانسفرکار
موارد کاربردی : کنترل سرعت مکانیزم ترانسفرکار 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت الکتروتکنیکال
محل نصب و بهره برداری : بخش فوالدسازی – ایستگاه ریخته گری 

حوزه استانی : استان اصفهان 
 تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : سال 98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز 
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز ایستگاه 
KG 20: 25 وزنmm=12mm ø=H : ابعاد

نام قطعه : پاتیل فوالد
موارد کاربردی : جهت انتقال ذوب به ایستگاه ریخته گری 

شرکت سازنده طرح : فوالد پایا – ارس فوالد 
محل نصب و بهره برداری : بخش فوالدسازی – خط تولید 

حوزه استانی : استان اصفهان 
 تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : سال98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز – استفاده از منابع انسانی و نیروی 
متخصص و جوان 

ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز 
26913kg : وزن mm 3540=mm ø 4280=H : ابعاد

نام قطعه : تورچ گازی
موارد کاربردی : برش شمش 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت های اصفهان یدک و بهساز کارنو
محل نصب و بهره برداری : فوالدسازی – ایستگاه های ریخته گری 

حوزه استانی : استان اصفهان 
 تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : 98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز – استفاده از منابع انسانی و نیروی 
متخصص داخلی 

ظرفیت تولید ساالنه : بر حسب نیاز 
6.65kg : 0.05 وزنm* 1.3m : ابعاد

مدیریت فوالدسازی
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نام قطعه : الکترو کالچ ماشین برش 
موارد کاربردی : قطع و وصل نیروی محرک بازوی برش 

شرکت سازنده طرح : شرکت الکتروتکنیکال
محل نصب و بهره برداری : بخش فوالدسازی – ایستگاه های ریخته گری

حوزه استانی : استان اصفهان 
 تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : سال98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز – استفاده از منابع انسانی و نیروی 
متخصص داخلی 

 7kg : وزن mm 220=ø : ابعاد

نام قطعه : مخروطی کنورتور 
موارد کاربردی : قسمت تحتانی کنورتور 

شرکت سازنده طرح : پارسیان سازه ایرانیان
محل نصب و بهره برداری : فوالدسازی – کارگاه کنورتور و میکسر

حوزه استانی : استان اصفهان 
 تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : سال98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز – استفاده از منابع انسانی و نیروی 
متخصص داخلی 

 30000kg : 6000 وزنmm=1500mm Ø=H : ابعاد

نام قطعه : اکران کشاننده ایستگاه 3 
موارد کاربردی : هدایت کننده شمش 

شرکت سازنده طرح : فوالد پویان 
محل نصب و بهره برداری : فوالدسازی – کارگاه ریخته گری 

حوزه استانی : استان اصفهان 
تاریخ شروع تولید : سال 97 تاریخ پایان تولید : 98 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج از کشور – جلوگیری از خروج ارز – استفاده از منابع انسانی و نیروی 
متخصص داخلی

ابعاد : 3400 * 680 سانتیمتر وزن : 711 کیلوگرم

نام قطعه : افشانک ایستگاه 5 ریخته گری مدیریت فوالدسازی
موارد کاربردی : جهت خنک کاری شمش در حال ریخته گری در نواحی مختلف ناحیه سردکننده ایستگاه 

5 مورد استفاده قرار می گیرد 
شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت بهینه تراش 

محل نصب و بهره برداری : ایستگاه 5 ریخته گری
تاریخ شروع تولید : 1399 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز 
ظرفیت : به تعداد ظرفیت مورد نیاز درخواستی

Q=20mm l=25mm w= 0.05 :ابعاد
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نام قطعه : مشتوک
موارد کاربردی : این قطعه بر روی تورچ های ماشین های برش نصب می گردد و جهت برشکاری مقاطع 

شمش ها استفاده می گردد
شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامر گستر اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : ایستگاه ریخته گری
تاریخ شروع تولید : 1399 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز
ظرفیت : 500 عدد در سال 

 Q:40 L=35 W=0.1KG : ابعاد
 

CS60 نام قطعه : دریچه کشویی
موارد کاربردی : توسط این مکانیزم ذوب از پاتیل فوالد به پاتیل میانی هدایت می گردد

 شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پویش ساخت 
CS60 محل نصب و بهره برداری : دریچه کشویی جهت پاتیل فوالد تیپ

تاریخ شروع تولید : 1399 
آثار اقتصادی : قطع وابستگی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز

ظرفیت : 10 الی 12 عدد در سال 
W=150KG L=1000*700mm : ابعاد

نام قطعه : فنر دریچه کشویی پاتیل
موارد کاربردی : جهت کارکرد دریچه کشویی

 شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پویش ساخت 
CS60 محل نصب و بهره برداری : دریچه کشویی جهت پاتیل فوالد تیپ

تاریخ شروع تولید : 1399 
آثار اقتصادی : قطع وابستگی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز

ظرفیت : 60 عدد در سال 
Q=80 H=110 mm : ابعاد

نام قطعه : تورچ ایستگاه 5 ریخته گری
موارد کاربردی : این قطعه برای نصب بروی مشعلهای برش اتوماتیک شمش ایستگاه 5 ریخته گری مورد 

استفاده قرار می گیرد
 شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامر گستر 

محل نصب و بهره برداری : ایستگاه های ریخته گری 
تاریخ شروع تولید : 1399 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز
ظرفیت : 30 عدد در سال 

Q=80 L=1000 W=8.1 : ابعاد
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نام قطعه : مجموعه اشتانگ ماشین تخلیه
موارد کاربرد : تخلیه کک سلول باتریواحد 2

شرکت سازنده قبلی : شرکت اوکراینی
شرکت سازنده طرح : طراحی، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن : 14750 کیلوگرم

نام قطعه : واگن خاموش کننده
موارد کاربرد : حمل کک گداخته و تخلیه کک خاموش شده

شرکت سازنده قبلی: شرکت اوکراینی
شرکت سازنده طرح : طراحی،تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : واحد2 مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد:mm 18100x6050x5300 وزن : 90000 کیلوگرم

 نام قطعه : گیربکس فن برج خنک کننده
موارد کاربرد : نصب بر روی برج های خنک کننده

شرکت سازنده قبلی : شرکت چینی
شرکت سازنده طرح : طراحی،تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن : 1100 کیلوگرم

 

نام قطعه : سیلندر سانتریفیوز جذب سولفات آمونیوم
موارد کاربرد : تامین حرکت دورانی و رفت و برگشتی به صورت همزمان

شرکت سازنده قبلی : شرکت روسی
شرکت سازنده طرح : طراحی ونقشه ازذوب آهن اصفهان، ساخت توسط شرکت بهساز کار نور

محل نصب و بهره برداری : واحد بازیابی مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن : 167 کیلوگرم

نام قطعه : سرند لرزشی
موارد کاربرد : دانه بندی کک تولیدی واحد1و2

شرکت سازنده قبلی : شرکت چینی
شرکت سازنده طرح : طراحی ، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد: 5300x2550x2300mm وزن : 10000 کیلوگرم

مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
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نام قطعه : اوسیالتور
موارد کاربرد : تامین حرکت لرزشی برای سرندها

شرکت سازنده قبلی : شرکت ایتالیایی
شرکت سازنده طرح : طراحی ، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد: 970x920x580mm وزن : 1000 کیلوگرم

 

نام قطعه : درب های فلکسیبل باتری
موارد کاربرد : نصب بر روی سلول های باتری واحد 2

شرکت سازنده طرح : طراحی ، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 
محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی

آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی
ابعاد: 7500x650x850mm وزن : 7000 کیلوگرم

 

نام قطعه : روتور آسیاب چکشی
موارد کاربرد : آماده سازی ذغال سنگ مصرفی باتری تولید کک 

شرکت سازنده قبلی : شرکت چینی
شرکت سازنده طرح : طراحی ، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد: Ø=1600 -L=3200mm وزن : 5000 کیلوگرم

 

نام قطعه : دوراسیون ماشین دربازکن
موارد کاربرد : باز و بسته کردن درب سلول باتری به هنگام تخلیه واحد 2

شرکت سازنده طرح : شرکت چینی
شرکت سازنده طرح : طراحی، تهیه نقشه وساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد : 7400x6500x3000mm وزن : 18100کیلوگرم

 

نام قطعه : دوراسیون ماشین تخلیه
موارد کاربرد : باز و بسته کردن درب سلول باتری به هنگام تخلیه واحد 2

شرکت سازنده طرح : شرکت اوکراینی 
شرکت سازنده طرح : طراحی، تهیه نقشه و ساخت توسط ذوب آهن اصفهان 

محل نصب و بهره برداری : مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
آثار اقتصادی : جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

ابعاد: 9500x2000x1300mm وزن : 13500 کیلوگرم

نام قطعه: تمیز کننده باطری
موارد کاربرد: تمیز کاری درب های سلول باتری

شرکت سازنده قبلی: شرکت های چینی و اوکراینی
شرکت سازنده طرح: طراحی و تهیه نقشه و ساخت در شرکت ذوب آهن اصفهان

محل نصب و بهره برداری: باتری شماره 3 کک سازی
آثار اقتصادی: جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن: 4800 کیلوگرم
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نام قطعه: تمیز کننده رام باطری- 
موارد کاربرد: تمیز کاری رام های سلول باتری

شرکت سازنده قبلی: شرکت های چینی و اوکراینی
شرکت سازنده طرح: طراحی و تهیه نقشه و ساخت در شرکت ذوب آهن اصفهان

محل نصب و بهره برداری: باتری شماره 3 کک سازی
آثار اقتصادی: جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن: 2200 کیلوگرم

نام قطعه: سرند لرزشی 
موارد کاربرد: آزمایشگاه کک و زغال
شرکت سازنده قبلی: شرکت روسی

شرکت سازنده طرح: طراحی و تهیه نقشه و ساخت در شرکت ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: کوره آزمایشی

آثار اقتصادی: جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی
وزن: 3800 کیلوگرم

نام قطعه: گیربکس 
موارد کاربرد: دکانتر بازیابی مواد

شرکت سازنده قبلی: شرکت اوکراینی
شرکت سازنده طرح: طراحی و تهیه نقشه و ساخت در شرکت ذوب آهن اصفهان

محل نصب و بهره برداری: واحد 2 بازیابی مواد
آثار اقتصادی: جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی

وزن: 1050کیلوگرم
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نام قطعه / مکانیزم : پیستون گل مسدودکننده طرح دانگو
موارد کاربردی : جهت تزریق گل نسوز به مجرای خروج مذاب کوره بلند 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت ایزوله اصفهان
محل نصب و بهره برداری : محوطه کوره بلند های 1 و 2 و 3

حوزه استانی: اصفهان 
تاریخ شروع تولید: سال 93 تاریخ پایان تولید: سال 96

وزن/حجم : 6535 کیلوگرم – قطر 800 میلیمتر* طول 4590 میلیمتر
 

نام قطعه / مکانیزم : تلشکی مته طرح دانگو
موارد کاربردی : جهت باز نمودن مجرای خروج مذاب کوره بلند)بوسیله ایجاد حرکت چرخشی و ضربه در 

میله مته( 
شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت ایزوله اصفهان

محل نصب و بهره برداری : محوطه کوره بلند 3
حوزه استانی: اصفهان 

تاریخ شروع تولید: سال 91 تاریخ پایان تولید: سال 93
وزن/حجم: 795 کیلوگرم - 1880*700*520 میلیمتر

 

 

نام قطعه / مکانیزم : دریچه WGSV )دود(
موارد کاربردی : جهت باز و بسته کردن مسیر عبور محصوالت احتراق کائوپر)هوا گرمکن( 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت ایزوله اصفهان
محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3

حوزه استانی: اصفهان 
تاریخ شروع تولید: سال 91 تاریخ پایان تولید: سال 93

وزن/حجم: 4100 کیلوگرم -قطر 2165* طول 830 میلیمتر

نام قطعه / مکانیزم : دریچه CASV )هوای احتراق (
موارد کاربردی : جهت باز و بسته کردن مسیر عبور هوای احتراق کائوپر)هوا گرمکن( 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامر گستر
محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 97 تاریخ پایان تولید: سال 98

وزن/حجم: 2210 کیلوگرم – قطر 1730 * طول 750 میلیمتر

نام قطعه / مکانیزم : ریل خم چاله اسکیپ بونکرهای کوره بلند 1 و 2
موارد کاربردی : هدایت اسکیپ در محل چاله اسکیپ جهت بارگیری

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان 
محل نصب و بهره برداری : انتهای پل شیبدار در محل چاله اسکیپ

حوزه استانی: اصفهان 
وزن/حجم :150 کیلوگرم

مدیریت کوره بلند
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نام قطعه / مکانیزم : دریچه CACV ) کنترل هوای احتراق (
موارد کاربردی : جهت کنترل میزان هوای احتراق کائوپر)هوا گرمکن( 

شرکت سازنده طرح : عامر گستر – شرکت ایزوله اصفهان
محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 97 تاریخ پایان تولید: سال 98

وزن/حجم : 715 کیلوگرم – قطر 1405 * طول 630 میلیمتر
 

 

نام قطعه / مکانیزم : دریچه MGIV )ایزوله گاز احتراقی(
موارد کاربردی : جهت قطع کامل و تهویه گاز احتراق کائوپر)هوا گرمکن( در زمان دمش هوای گرم

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت آسایش قطعه
محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 90 تاریخ پایان تولید: سال 92

وزن/حجم : 2650 کیلوگرم – قطر 1730 * طول 750 میلیمتر
 

 

نام قطعه / مکانیزم : دریچه MGCV )کنترل گاز احتراقی(
موارد کاربردی : جهت کنترل میزان گاز احتراق کائوپر)هوا گرمکن( 
شرکت سازنده طرح : عامر گستر با همکاری شرکت ایزوله اصفهان

محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3
حوزه استانی: اصفهان

تاریخ شروع تولید: سال 97 تاریخ پایان تولید: سال 98
وزن/ حجم : 565 کیلوگرم – قطر 1175 * طول 550 میلیمتر

 

 

نام قطعه / مکانیزم : دریچه غبارگیر
موارد کاربردی : جهت بازو بسته کردن مسیر خروج غبار از غبارگیر

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت دربان ساخت
محل نصب و بهره برداری : غبارگیر کوره بلند 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 97 تاریخ پایان تولید: سال 98

وزن/حجم : 417 کیلوگرم – طول 505 * قطر 482 میلیمتر

)HBEJ( نام قطعه / مکانیزم : کمپنساتور دریچه های هوای گرم
موارد کاربردی : جهت دفع ارتعاشات در لوله هوای گرم و ایجاد فاصله مورد نیاز در زمان تعویض دریچه

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت انعطاف صانع
محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند شماره 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 96 تاریخ پایان تولید: سال 98

وزن/حجم : 4180 کیلوگرم – قطر 2370 * طول 1500 میلیمتر
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نام قطعه / مکانیزم : شوت سیستم بارگیری بدون زنگ )BLT( دهانه
موارد کاربردی : جهت تنظیم محل شارژ مواد اولیه به داخل کوره بلند

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت کاوش جوش
محل نصب و بهره برداری : سیستم بارگیری دهانه کوره بلندهای 2 و 3

حوزه استانی: اصفهان
تاریخ شروع تولید: سال 89 تاریخ پایان تولید: سال 91

وزن: 4205 کیلوگرم – طول 3500 * عرض 1240 میلیمتر

نام قطعه / مکانیزم : لنت نوار نقاله حرارتی)150درجه حرارت(
موارد کاربردی : نصب بر روی نوار نقاله و انتقال مواد آهن دار

شرکت سازنده طرح :شرکت دانا و سهند 
محل نصب و بهره برداری : نوار نقاله های انتقال کک و آگلومره در بخش کوره بلند

حوزه استانی: تهران
وزن/حجم : طول 6600میلیمتر عرض 1200میلیمتر ضخامت 12 میلیمتر

CC3 نام قطعه / مکانیزم : بارابان نوار نقاله
موارد کاربردی : هدایت لنت نوار نقاله در ابتدا و انتها 

شرکت سازنده طرح : شرکت نو اندیشان
محل نصب و بهره برداری : نوار نقاله CC3کوره بلند شماره3

حوزه استانی: اصفهان 95 تا 97
آوزن/حجم : قطر 1600 میلیمتر  طول 1600 میلیمتر  ضخامت 25 میلیمتر  وزن 4000 کیلوگرم

نام قطعه / مکانیزم : ریل واژگونی پل شیبدار کوره بلند شماره1 و2
موارد کاربردی : استقرار چرخ های جلو اسکیپ در محل واژگونی 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان 
محل نصب و بهره برداری : دهانه کوره بلند شماره 1 و 2

حوزه استانی: اصفهان 1393 تا 1395
وزن/حجم : 185 کیلوگرم

نام قطعه / مکانیزم : اسکیپ برگردان نهایی
موارد کاربردی :واژگون کردن اسکیپ و تخلیه مواد داخل قیف بارگیری 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان 
محل نصب و بهره برداری : واژگونی پل شیبدار کوره بلند شماره1 و 2

حوزه استانی: اصفهان 
وزن/حجم : 1312کیلوگرم
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نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده: طراحی و ساخت و مونتاژ توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: 1397

محل نصب و بهره برداری: دستگاه بارگیر 1)مکانیزم نوارنقاله(
 کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور

نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده : طراحی و ساخت و مونتاژ توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1397

محل نصب و بهره برداری: دستگاه اشتابل 2 )مکانیزم بازو ودریچه( 
کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور

نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده : طراحی و ساخت و مونتاژ توسط ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1397

محل نصب و بهره برداری:دستگاه اشتابل 2 مکانیزم حرکتی
 کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور

نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده: طراحی و ساخت و مونتاژ توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1398

محل نصب و بهره برداری: دستگاه ارابه انتقال
 کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: : عدم وابستگی به خارج کشور

نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده : طراحی و ساخت و مونتاژ توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1398

pl1,2 محل نصب و بهره برداری: نوارنقاله
کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: : عدم وابستگی به خارج کشور

مدیریت آگلومراسیون

بومی سازی - برق
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نام تجهیز: تابلو برق
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده : طراحی و ساخت و مونتاژ توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1398

محل نصب و بهره برداری: دستگاههل دهنده واگن
 کارگاه انبار مواد خام مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز 

) 10KV 1700 و KW(نام تجهیز: الکتروموتور
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح و سازنده : شرکت توربوژنراتور با همکاری ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1394 

محل نصب و بهره برداری: فن الکتروفیلتر شماره 1 مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز

) 10KV 2800 و KW(نام تجهیز: الکتروموتور
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح و سازنده : شرکت توربوژنراتور با همکاری ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1394

محل نصب و بهره برداری: فن الکتروفیلتر شماره2مدیریت آگلومراسیون 
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز

 

) 10KV 860 و KW(نام تجهیز: الکتروموتور
کشور سازنده قبلی: آلمان

شرکت طراح و سازنده : شرکت جمکو با همکاری ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1394

محل نصب و بهره برداری: دمنده لنت سرد کن آگلوامراسیون
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز

) 10KV 600 و KW(نام تجهیز: الکتروموتور
کشور سازنده قبلی: آلمان

شرکت طراح و سازنده : شرکت توربوژنراتور با همکاری ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: 1394

محل نصب و بهره برداری: دستگاه خردکن آهک مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز

) 10KV 550/450 و KW(نام تجهیز: الکتروموتور
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح و سازنده : شرکت توربوژنراتور با همکاری ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید:1394

محل نصب و بهره برداری: مخلوط کن های مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز
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نام تجهیز: کنتاکتور
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح و سازنده : شرکت تکامل صنعت باهمکاری ذوب آهن اصفهان 
تاریخ تولید:1396

محل نصب و بهره برداری: نوار نقاله های مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج از کشور و کاهش هزینه

نام تجهیز: قطع کن
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده : شرکت smp با همکاری ذوب آهن اصفهان 
تاریخ تولید:1398

محل نصب و بهره برداری:دستگاه هل دهنده واگن
کارگاه انبار موادخام آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: عدم وابستگی به خارج کشور،کاهش فوق العاده زیاد هزینه و جلوگیری از خروج ارز

نام قطعه: گیربکس piv پیش گرمکن کوره های دوار پلی زیوس
کشورسازنده قبلی: آلمان

شرکت طراح وسازنده داخلی: طراحی ومونتاژ توسط ذوب آهن اصفهان 
 تاریخ تولید: 1398

محل نصب و بهره برداری: آگلو مراسیون – کارگاه پخت آهک
اهمیت بومی سازی: به دلیل عدم امکان تامین گیربکس piv )یکی از سه گیربکس کوپل محرک پیش 
که  انجام گردید  انتقال قدرت گیربکس  زنجیر مخصوص  و ساخت  تغییر دور متغییر(  با سیستم  گرمکن 
بااجرای تغییر طرح سیستم محرک وحذف گیربکس مذکور، و استفاده ازالکترو موتور و درایو مناسب، با 
تجهیزات ساخت داخلی جایگزین گردید، و همچنین کاهش قیمت تمام شده قطعه وعدم امکان تامین 

قطعه و جلوگیری از خروج ارز 

نام قطعه: فن مکنده آگلوماشین 1،2و3 )دور 1500rpm - وزن 7000 کیلوگرم( 
کشور سازنده قبلی: آلمان

شرکت طراح وسازنده داخلی: طراحی وتهیه نقشه توسط ذوب آهن و ساخت توسط شرکت تامکار
تاریخ تولید: 1397 

محل نصب و بهره برداری: کارگاه مکنده آگلوماشین 
اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه، جلوگیری از خروج ارز و استفاده از توانایی داخل 

شرکت.     

نام قطعه: روتور دستگاه بارگیر
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح وسازنده داخلی: طراحی وتهیه و ساخت توسط ذوب آهن
تاریخ تولید: 1398 

محل نصب و بهره برداری: دستگاه بارگیر کارگاه انبار مواد خام
اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه- جلوگیری از خروج ارز و استفاده از توانایی داخل 

کشور.

بومی سازی - مکانیک
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ESP 1 نام قطعه: فن مکنده غبار
 980 rpm :وزن: 7500کیلو گرم- قطر: 2460میلیمتر - دور

 کشور سازنده قبلی: کره جنوبی
شرکت طراح وسازنده داخلی: ماشین سازی منگان

تاریخ تولید: 1399
محل نصب و بهره برداری:آگلوماشین 4 مدیریت آگلومراسیون

اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه- دشوار بودن ورود قطعه به کشور به دلیل تحریم

نام قطعه: مشعل کوره پخت آگلوماشین4
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی 

شرکت طراح وسازنده داخلی: طراح ذوب آهن اصفهان–سازنده شرکت به ساز کار نور- تامکار
تاریخ تولید: 1398

محل نصب و بهره برداری: آگلوماشین4 مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه- دشوار بودن ورود قطعه به کشور به دلیل تحریم.

نام قطعه: دبل کنالک الکتروفیلتر و غبارگیرآگلو ماشین 4
کشور سازنده قبلی: کره جنوبی

شرکت طراح وسازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: 1400

محل نصب و بهره برداری: آگلوماشین 4مدیریت آگلومراسیون
اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه- دشوار بودن ورود قطعه به کشور به دلیل تحریم

نام قطعه: فن مکنده آگلوماشین 4
1500 rpm :وزن: 13000 کیلوگرم – قطر فن: 3000 میلیمتر -دور

کشور سازنده قبلی: آلمان
شرکت طراح و سازنده داخلی: ماشین سازی منگان

تاریخ تولید: 1399 
محل نصب و بهره برداری: آگلوماشین 4مدیریت آگلومراسیون 

اهمیت بومی سازی: کاهش قیمت تمام شده قطعه- دشوار بودن ورود قطعه به کشور به دلیل تحریم- 
جلوگیری از خروج ارز از کشور.     
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مدیریت نسوز

نام ماده: آجر استایاک 
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت نسوز آذر
تاریخ تولید: زمستان - 92

محل بهره برداری: استایاک – بخش کک سازی
اهمیت بومی سازی:با بومی سازی و تغییر طرح نسوز کاری استایاک ها از روش آجری به جرمی نه تنها از 
خروج ارز از کشور جلوگیری شده بلکه باعث افزایش سرعت و سهولت نسوز کاری و طول عمر نسوز تجهیز 

مربوطه گردیده است.
درخواست سالیانه: صرفا در زمان تعمیرات اساسی نسوز استایاک

نام ماده: نازل )استکان( بیرونی دریچه کشوئی
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پاالر صنعت سپاهان
تاریخ تولید: خرداد 94

محل بهره برداری: دریچه کشوئی پاتیل فوالد- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی:از آنجایی که این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند؛ بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 90 تن
مشخصات: 255*160 ، 11 کیلوگرم

نام ماده: نازل )استکان( داخلی دریچه کشوئی
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت شرکت پاالر صنعت سپاهان
تاریخ تولید: خرداد 94

محل بهره برداری: دریچه کشوئی پاتیل فوالد- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی:از آنجاییکه این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند؛ بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 25 تن
مشخصات: 250*185 ، 15 کیلوگرم

نام ماده: آجرهای آلومینی بدنه کوره بلند
کشور سازنده قبلی: اروپائی

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت نسوز ایران
تاریخ تولید: 1397

محل بهره برداری: کوره بلند
اهمیت بومی سازی:با بومی سازی آجرهای آلومینی مورد استفاده در بدنه کوره بلند از خروج ارز از کشور 

جلوگیری شده ، ضمن عدم وابستگی به خارج، صرفه جوئی قابل توجه ای نیز به همراه داشته است.
درخواست سالیانه: در تعمیرات اساسی نسوز کوره بلند
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نام ماده: جرم آلومینایی کوبیدنی آگلوماشین
کشور سازنده قبلی: کره

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت نسوز تهران
تاریخ تولید: پاییز 92

محل بهره برداری: آگلوماشین – بخش آگلومراسیون
کشور  از  ارز  خروج  از  تنها  نه  آگلوماشین  در  استفاده  مورد  جرم های  بومی سازی  با  بومی سازی:  اهمیت 

جلوگیری شده بلکه شاهد افزایش چشمگیر کارایی و بهبود آن و همچنین کاهش توقفات تعمیرات هستیم.
درخواست سالیانه: 10 تن

نام ماده: بلوک دمش از کف پاتیل فوالد 
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پاالر صنعت سپاهان
تاریخ تولید: 96

محل بهره برداری: الیه نسوز پاتیل فوالد- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: از آنجاییکه این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیر صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 70 تن
مشخصات: 180 کیلوگرم

نام ماده: طراحی آجرهای پاتیل چدن کوره بلند 
کشور طراح قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی توسط مدیریت نسوزذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: تابستان 92

محل بهره برداری: کوره بلند
اهمیت بومی سازی: تغییرطرح آجرهای مورد استفاده در پاتیلهای چدن کوره بلند، باعث افزایش راندمان 
مصرف و بهبود عملکرد مواد نسوز گردید. الزم بذکر است تا کنون طراحی چیدمان نسوز در پاتیلهای چدن با 

شکل خاص پاتیل چدن کوره بلند ذوب آهن در ایران انجام نشده بود.
درخواست سالیانه: 2000 تن

CS60 نام ماده: پلیت)صفحه( دریچه کشوئی
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پاالر صنعت سپاهان
تاریخ تولید: خرداد 94

محل بهره برداری: دریچه کشوئی پاتیل فوالد- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: از آنجاییکه این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند؛ بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 90 تن
مشخصات: 11 کیلوگرم
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نام ماده: پودر قالب ریخته گری
کشور سازنده قبلی: آلمان، چین

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت تهیه مواد غیرفلزی مبارکه
تاریخ تولید: پاییز91

محل بهره برداری: قالب  ریخته گری مداوم- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: از آنجایی که پودر قالب باعث روانسازی حرکت شمش درون قالب و جلوگیری از اثرات 
مخرب تماس اکسیژن با سطح مذاب می شود؛ اهمیت بسزایی در کیفیت شمش تولیدی و همچنین محصول 
نهایی داشته که تامین آن از شرکتهای خارجی نه تنها باعث صرف هزینه بسیار بود بلکه بدلیل وجود تحریم ها 

با مشکالتی مواجه بودیم. 
درخواست سالیانه: 500 تن

نام ماده: گل مجرای کوره بلند
کشور سازنده قبلی: کره

شرکت طراح و سازنده داخلی: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت آذرشهاب تبریز
تاریخ تولید: 1393

محل بهره برداری: جوی کوره بلند
اهمیت بومی سازی: با بومی سازی جرم های مورد استفاده در جوی کوره بلند نه تنها از خروج ارز از کشور 

جلوگیری شده بلکه شاهد افزایش چشمگیر کارایی و بهبود آن و همچنین کاهش توقفات تعمیرات هستیم.
درخواست سالیانه: 1500 تن

نام ماده: طرح نسوز درب سلول ککسازی
کشور سازنده قبلی: هند

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی توسط مدیریت نسوز ذوب آهن اصفهان
تاریخ تولید: تابستان 92

محل بهره برداری: باطری یک – بخش ککسازی
با  با تغییرطرح آجرهای مورد استفاده در درب باطری امکان تولید در داخل کشور  اهمیت بومی سازی: 
هزینه کمتر فراهم گردیده است و همچنین سهولت در اجرای نسوزکاری و رضایت پرسنل نسوزکار را به همراه 

داشته است.

نام ماده: پودر عایق کالپان 
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری آذر شهاب تبریز
تاریخ تولید: بهار-93

محل بهره برداری: کالپان – بخش کک سازی
اهمیت بومی سازی: تامین جرم مورد مذکور از داخل با هدف کاهش خروج ارز از کشور، تقویت شرکت های 
تولید کننده نسوز داخلی و همچنین قطع وابستگی و انحصار تامین این محصول از طریق واردات انجام 

پذیرفت.
درخواست سالیانه: 20 تن
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نام ماده: مواد نسوز کنورتور
کشور سازنده قبلی: اروپائی

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت های داخلی
تاریخ تولید: 1391

محل بهره برداری: فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: با بومی سازی آجرهای مورد استفاده در بدنه کنورتور از خروج ارز از کشور جلوگیری 

شده ، ضمن عدم وابستگی به خارج، صرفه جوئی قابل توجه ای نیز به همراه داشته است.
درخواست سالیانه: 6000 تن

نام ماده: ول بلوک پاتیل فوالد
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت پاالر صنعت سپاهان
تاریخ تولید: پاییز 93

محل بهره برداری: الیه نسوز پاتیل فوالد- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: از آنجاییکه این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیر صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 50 تن
مشخصات: 360*360*450میلیمتر ، 118 کیلوگرم

نام ماده: استکانی مکانیزم F.N.C تاندیش
کشور سازنده قبلی: هند 

شرکت طراح و سازنده داخلی: فراورده های نسوز مهر گداز
تاریخ تولید: 1398

محل بهره برداری: ایستگاه ریخته گری- بخش فوالدسازی
اهمیت بومی سازی: از آنجاییکه این قطعه نقش مهمی در تولید مقاطع خاص ریخته گری ایفا می کند و در 
صورت تحریم می تواند بخشی از تولید را با چالش اساسی مواجه کند بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرف جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 5000 عدد

نام ماده: صفحات عایق ژنراتور 
کشور سازنده قبلی: روسیه

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت تارابگین
تاریخ تولید: بهار-92

محل بهره برداری: ژنراتور – بخش کک سازی
اهمیت بومی سازی: با استفاده از صفحات عایق تولید شده از پشم سرباره کوره بلند بجای ورق عایق کلسیم 
زیر مجموعه  تقویت شرکتهای  ارزی موجبات  اقتصادی و صرفه جویی  بر صرفه  سیلیکات خارجی، عالوه 

ذوب آهن نیز فراهم گردیده است.
درخواست سالیانه: 100 متر مربع
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نام ماده: لدل شرود 
کشور سازنده قبلی: چین و هند

شرکت طراح و سازنده داخلی: دیرگازهای ویژه زاگرس
تاریخ تولید: 1397

محل بهره برداری: ایستگاه ریخته گری- بخش فوالدسازی
از آنجاییکه این قطعه از موارد استراتژیک و حساس در جهت تداوم تولید بوده و در  اهمیت بومی سازی: 
صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند بومی سازی این قطعه و استفاده از 
تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.

درخواست سالیانه: 1500 عدد
mm 1100 -mm 930 -mm 850 مشخصات: در سه اندازه

نام ماده: مالت سبز و سفید مکانیزم کشویی 
کشور سازنده قبلی: اتریش

شرکت طراح و سازنده داخلی: پاتروشان نیکتا
تاریخ تولید: 1399

محل بهره برداری: کارگاه تعمیر پاتیل – فوالد سازی
اهمیت بومی سازی: باتوجه به اهمیت درز بندی مواد نسوز دریچه کشویی به لحاظ ایمنی و حساسیت این 
کاالها در جهت تداوم تولید در صورت تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند. بومی 
سازی این کاال و استفاده از تولیدات با کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی 

قابل توجهی را به همراه دارد.
درخواست سالیانه: 6 تن )برای هر مالت(

نام ماده: نازل تاندیش 
کشور سازنده قبلی: چین، هند

شرکت طراح و سازنده داخلی: فراورده های نسوز مهرگداز
تاریخ تولید: 1399

محل بهره برداری: ایستگاه ریخته گری – فوالد سازی
اهمیت بومی سازی: باتوجه به اهمیت استراتژیک کاالی مذکور و حساسیت آن در جهت تداوم تولید در صورت 
تحریم می تواند بحث تولید را با چالشهای اساسی مواجه کند. بومی سازی این کاال و استفاده از تولیدات با 

کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.
درخواست سالیانه: 15000 عدد
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مدیریت مهندسی نورد

نام قطعه / مکانیزم:دستگاه تراش 154
موارد کاربردی: تراش غلطک های سنگین

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: کارگاه میانی مهندسی نورد

تاریخ شروع تولید: 1396  تاریخ پایان تولید: 1396    
آثار اقتصادی:راندمان بهتر و کم شدن زمان توقف 

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس سفارش خط تولید 
10mm  450mm   mm 350  :ابعاد

3KG :وزن

نام قطعه / مکانیزم: کوره اسلیو
موارد کاربردی: گرم کردن رینگ جهت مونتاژ رینگ

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: کارگاه میانی مهندسی نورد

حوزه استانی: اصفهان 
تاریخ شروع تولید: 1394   تاریخ پایان تولید: 1394    

آثار اقتصادی: عدم شکست رینگ , باالرفتن راندمان , کاهش نیرو و خطای انسانی 
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس سفارش خط تولید

700mm   1800mm    950mm :ابعاد
300KG :وزن

نام قطعه / مکانیزم: تغذیه جریان مستقیم 
موارد کاربردی: جرثقیل های سقفی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: جرثقیل های کارگاه میانی مهندس نورد

حوزه استانی:اصفهان
تاریخ شروع تولید: 1390  تاریخ پایان تولید: 1390   

آثار اقتصادی: حذف هزینه تعمیر و نگهداری 
ظرفیت تولید سالیانه:

700mm  1200mm  600mm :ابعاد
200kg :وزن

نام قطعه / مکانیزم: بوش بابیتی
موارد کاربردی: بوش های 400-450-220-250-350 نوردهای300-500

شرکت سازنده طرح: پویش فوالد سپاهان
محل نصب و بهره برداری:یاتاقانهای نوردی

حوزه استانی:ذوب آهن اصفهان 
تاریخ شروع تولید:1386  تاریخ پایان تولید: 1390    

آثار اقتصادی: جلوگیری از سفارش خارجی و اقتصاد مقاومتی
ظرفیت تولید سالیانه: به اندازه نیاز کل یاتاقانهای نوردی

ابعاد: قطرداخلی 450-400-250-220  
وزن: 10 کیلوگرم تا 100کلیوگرم مطابق با نقشه
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نام قطعه / مکانیزم: بالشتک یاتاقان نورد 300
موارد کاربردی: جهت یاتاقانهای220 کارگاه نورد 300 

شرکت سازنده طرح:عامر گستر
محل نصب و بهره برداری: خط نورد کارگاه 300

تاریخ شروع تولید: 1392 تاریخ پایان تولید:1394    
آثار اقتصادی: حذف خرید خارجی و کمک به تولید داخلی

ظرفیت تولید سالیانه: 10کمپلت تعداد 40عدد
ابعاد: مطابق با نقشه

وزن: متغیر مطابق بانقشه

نام قطعه / مکانیزم: فشنگی محور حکاکی
موارد کاربردی: حک لگو توسط فرز CNC بر روی غلتک ها

شرکت سازنده طرح: صنعت پژوه حدید
CNC محل نصب و بهره برداری: دستگاه فرز

حوزه استانی: اصفهان 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
30mm    mm 15    15mm :ابعاد

500g :وزن

 CNC نام قطعه / مکانیزم: محور آج زنی دستگاه فرز
موارد کاربردی: جهت آج زنی پروفیل های نورد 300 و 350

شرکت سازنده طرح: پویا گستر
 CNC محل نصب و بهره برداری: کارگاه میانی نورد ،دستگاه

تاریخ شروع تولید: 1390 تاریخ پایان تولید: ادامه دارد   
آثار اقتصادی: صرفه جویی در هزینه با کیفیت باال و عدم تامین توسط شرکت های خارجی 

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
طبق پروفیل های تولیدی مختلف در نورد ها دارای ابعاد و وزن مختلفی می باشد

CNC نام قطعه / مکانیزم: پشت محوری فرز
موارد کاربردی: نگهداری محور های آج زنی جهت آج زنی

شرکت سازنده طرح: بهینه تراش
 CNC محل نصب و بهره برداری: فرز

تاریخ شروع تولید: 1390  
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال 

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
mm 70 100mm   100mm :ابعاد

kg 1 :وزن
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نام قطعه / مکانیزم: کوپل دستگاه های 141 ،139،143،145
موارد کاربردی: تراش غلتک های نوردی 

شرکت سازنده طرح: مرات پوالد ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: دستگاه های تراش کارگاه میانی

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

بسته به نوع دستگاه تراش وزن و ابعاد متفاوت می باشد

CNC نام قطعه / مکانیزم: یاتاقان های فرز
CNC موارد کاربردی: نگهدارنده پشت محوری و محور فرز

شرکت سازنده طرح: بهینه تراش 
CNC محل نصب و بهره برداری: دستگاه فرز

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
50mm  100mm   100mm :ابعاد

1.5kg :وزن

نام قطعه / مکانیزم: اشپیندل های قفسه 730/3
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت صنعت پژوه
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 )قفسه 730/3(
تاریخ شروع تولید: 1397  تاریخ پایان تولید: 1397 

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور وجلوگیری ازخروج ارز 
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

 8593kg:650 وزنmm :4120    قطرmm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: اشپیندل های قفسه 5و 6
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت گروه صنعتی رضا
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 5و6

تاریخ شروع تولید: 1398  تاریخ پایان تولید: 1398   
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور 

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 3050kg:560  وزنmm4880   قطرmm :ابعاد

نورد 650
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نام قطعه / مکانیزم: اشپیندل های قفسه 900
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامرگستر
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 900

تاریخ شروع تولید: 1391  تاریخ پایان تولید: 1391   
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 20065kg:990  وزنmm6720   قطرmm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: اشپیندل های قفسه 800
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامرگستر و 
شرکت پدید صنعت

محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 800 
تاریخ شروع تولید: 1398  تاریخ پایان تولید: 1398  

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

4450kg :780 وزنmm 3600 قطرmm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: اشپیندلهای قفسه ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالد

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان باهمکاری شرکت شرکت عامرگستر
محل نصب و بهره برداری: نورد650 قفسه ریورسیبل

تاریخ شروع تولید: 1395  تاریخ پایان تولید: 1395 
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 5039kg:1030 وزنmm   3848mm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: گیربکس های وینت های افقی پایینی ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت بهاران
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه ریورسیبل

تاریخ شروع تولید: 1390  تاریخ پایان تولید: 1390  
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 2524kg:445  وزنmm 990  1650mm :ابعاد
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نام قطعه / مکانیزم: وینت و مهرهای ناژیمنوی افقی باالیی قفسه ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان باهمکاری شرکت مرات پوالدو
 شرکت بهاران و شرکت نیکوتراش

محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه ریورسیبل
تاریخ شروع تولید: 1394  تاریخ پایان تولید: 1394   

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

 903kg:400 وزنmm1460  قطرmm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: گیربکس های وینت های عمودی ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت بیدآبادی
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه ریورسیبل
تاریخ شروع تولید: 1391  تاریخ پایان تولید: 1391

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

56kg :وزن mm955mm790mm623 :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: گیربکس های وینت های افقی باالیی ریورسیبل
موارد کاربردی: نوردمقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پارس شهاب
محل نصب و بهره برداری:نورد 650 قفسه ریورسیبل
تاریخ شروع تولید: 1398 تاریخ پایان تولید: 1398

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج ازکشور و ارزآوری
ظرفیت تولید سالیانه: براساس نیاز

3420kg:وزن mm2020mm990mm880 :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: وینت ومهره های قفسه 900
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت عامر گستر
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 900

تاریخ شروع تولید: 1394 تاریخ پایان تولید: 1394  
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 2640kg:650 وزنmm334  قطرmm :ابعاد
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نام قطعه / مکانیزم: گیربکس های میز های قفسه 800
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت دنده 
تراش اسپادانا

محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 800 
تاریخ شروع تولید: 1396 تاریخ پایان تولید: 1396  

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

4825kg :وزن mm 1543  1584mm 2400mm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: وینت ومهره های ناژیمنوی افقی پایینی قفسه ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت مرات پوالد
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه ریورسیبل
تاریخ شروع تولید: 1392   تاریخ پایان تولید: 1392

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

 1065kg:410  وزنmm  430mm  1515mm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: وینت عمودی قفسه ریورسیبل
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت مرات پوالد
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه ریورسیبل

تاریخ شروع تولید:  1396 تاریخ پایان تولید: 1396   
آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
 280kg:170 وزنmm :1970   قطرmm :ابعاد

نام قطعه / مکانیزم: چرخ دنده های جناغی گیربکس اصلی قفسه 9
موارد کاربردی: جهت مونتاژ در گیربکس اصلی قفسه 9 میانی

شرکت سازنده طرح: گروه صنعتی دنده تراش وهابی
محل نصب و بهره برداری: مهندسی نورد –کارگاه نورد 350

تاریخ شروع تولید: 1389   تاریخ پایان تولید: 1391 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 800  کیلوگرم
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نام قطعه / مکانیزم: ترمکس طرح جدید
موارد کاربردی: جهت جایگزینی با ترمکس طرح قدیم در خط مستقیم

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350 

تاریخ شروع تولید: 96   تاریخ پایان تولید: 98 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 800mm 1200mm  1300mm وزن: 5 تن

نام قطعه / مکانیزم: گیربکس واسطه قفسه های ژوکر
موارد کاربردی: جهت انتقال قدرت از گیربکس اصلی به گیربکس فوقانی

شرکت سازنده طرح: نکوسابان 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 89  تاریخ پایان تولید: 90 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 700mm 700m  1500mm وزن: 500 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: بوش بابیتی قفسه های دانیلی
موارد کاربردی: مونتاژ در قفسه دانیلی 1 تا 4

شرکت سازنده طرح: مه صنعت کوشان
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 89    تاریخ پایان تولید: 91 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 500mm 10mm 300mm وزن: 20 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: بوش بابیتی استندهای منوبلوك
موارد کاربردی: مونتاژ در استندهای منوبلوك

شرکت سازنده طرح: پانیر
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

 تاریخ شروع تولید: 88    تاریخ پایان تولید: 90
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن
ابعاد: 100mm 4mm 158mm وزن: 0.5 گیلو گرم
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نام قطعه / مکانیزم: شافت ماندرل استندهای 1 تا 4
موارد کاربردی: جهت استندهای دانیلی

شرکت سازنده طرح: صنایع دنده تهران وگروه صنعتی دنده تراش وهابی
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 88  تاریخ پایان تولید:90 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 500mm 500mm 2000mm وزن: 2 تن

نام قطعه / مکانیزم: چرخ دنده های گیربکس های دانیلی
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس های اصلی دانیلی

شرکت سازنده طرح: صنایع دنده ایران وگروه صنعتی دنده تراش وهابی
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 91 تاریخ پایان تولید: 93 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 350mm 350mm 2000mm وزن: 1 تن 

نام قطعه / مکانیزم: پوسته استند قفسه 2و4 دانیلی
موارد کاربردی: قفسه نوردی دانیلی

شرکت سازنده طرح: فراز ماشین
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 91  تاریخ پایان تولید: 93
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 800mm 1000mm 1200mm وزن: 800 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: پوسته گیربکس 2و 4 دانیلی
موارد کاربردی: محل مونتاژ چرخ دنده های مربوطه

شرکت سازنده طرح:آسایش قطعه 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 85 تاریخ پایان تولید: 87
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 2000mm 2500mm 3000mm وزن: 5 تن
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نام قطعه / مکانیزم: گیربکس کامل 2و4 دانیلی
موارد کاربردی: مونتاژ در خط تولید 

شرکت سازنده طرح: ماشین افزارشمس 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 89  تاریخ پایان تولید: 91 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 2000mm mm 2500 3000mm وزن: 15 تن

نام قطعه / مکانیزم:قطعات داخلی گیربکس های خورشیدی 1تا 4 دانیلی
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس های خورشیدی

شرکت سازنده طرح:دنده تراش اسپادانا
محل نصب و بهره برداری:نورد 350

 تاریخ شروع تولید: 97 تاریخ پایان تولید: 99
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

نام قطعه / مکانیزم: جعبه تقسیم مکانیزم هل دهنده شمش به خارج از کوره
موارد کاربردی: انتقال قدرت به مکانیزم مربوطه

شرکت سازنده طرح: بهساز کارنور
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 96   تاریخ پایان تولید: 97
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 400mm mm 500 1000mm وزن: 500 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم:گیربکس مکانیزم تحویل دهنده بستر خنک کننده
موارد کاربردی: انتقال نیرو 

شرکت سازنده طرح: بید آبادی
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

 تاریخ شروع تولید: 95تاریخ پایان تولید: 96
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن وزن: 800 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم:شافت ماندرل استندهای قفسه منوبلوك
موارد کاربردی: مونتاژ در قفسه منوبلوك
شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابی

محل نصب و بهره برداری: نورد 350
تاریخ شروع تولید: 93   تاریخ پایان تولید: 95

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 
ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن وزن: 150 کیلو گرم
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نام قطعه / مکانیزم:پوسته شافت ماندرل منوبلوك
موارد کاربردی: محل مونتاژ شافت ماندرل مربوطه

شرکت سازنده طرح:بهساز کارنور
محل نصب و بهره برداری:نورد 350

تاریخ شروع تولید: 93  تاریخ پایان تولید: 95
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن
وزن: 50 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: چرخ دنده مارپیچ قفسه ژوکر
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس واسطه ژوکر

شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابی
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

 تاریخ شروع تولید:91تاریخ پایان تولید: 93
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 200 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: گیربکس فوقانی قفسه ژوکر
موارد کاربردی: انتقال قدرت 

شرکت سازنده طرح: گیربکس سازی ناطق 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 91 تاریخ پایان تولید: 93 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 5 تن

نام قطعه / مکانیزم: بوش دنده استند دانیلی 
موارد کاربردی: جهت مونتاژ در استند دانیلی

شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابی
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 94   تاریخ پایان تولید: 95
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 200 کیلو گرم
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نام قطعه / مکانیزم: بوش رینگ نوردی منوبلوك
موارد کاربردی: جهت مونتاژ کردن رینگ های منوبلوك روی شافت ماندرل

شرکت سازنده طرح: ماشین سازی حمید
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 83    تاریخ پایان تولید: 84
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 120000 تن
وزن: 1.5 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: رولیك الکینگ دانیلی 
موارد کاربردی: جهت مونتاژ رینگ های دانیلی روی شافت ماندرل

شرکت سازنده طرح: سحاب سپاهان
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید: 84    تاریخ پایان تولید: 85
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه320000 تن
وزن: 200 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: بوش الکینگ قفسه های دانیلی
موارد کاربردی: جهت مونتاژ رینگ روی شافت ماندرل دانیلی

شرکت سازنده طرح:
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید:  85  تاریخ پایان تولید:  86 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 10 کیلو گرم

نام قطعه / مکانیزم: کاست قفسه ژوکر
موارد کاربردی: محل استقرار یاتاقانها و غلتك های ژوکر

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

تاریخ شروع تولید:  92 تاریخ پایان تولید: 93
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 1 تن
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نام قطعه / مکانیزم: دستگاه استمپینگ منوال ریل نورد 650
موارد کاربردی:مارکینگ ریل در نورد در مواردی که استمپینگ اصلی ازمدار خارج شده باشد

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان –مدیریت مهندسی نت
محل نصب و بهره برداری:نورد 650-خط تولید ریل
تاریخ شروع تولید:1398   تاریخ پایان تولید:1398

آثار اقتصادی:عدم وابستگی به خارج از کشور و باال بردن راندمان تولید
ظرفیت تولید سالیانه :بر اساس نیاز

3000kg:وزن

نام قطعه / مکانیزم:بستر اره درلینگ جدید نورد650
موارد کاربردی:برش و سوراخکاری ریل تولیدی نورد 650

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری:نورد 650 –خط ریل

تاریخ شروع تولید:1399   تاریخ پایان تولید:1399
آثار اقتصادی:عدم وابستگی به خارج از کشور و ارز آوری

ظرفیت تولید سالیانه :براساس نیاز

نام قطعه / مکانیزم:جعبه ترمکس نورد 300
موارد کاربردی: جهت جایگزینی با ترمکس طرح قدیم در نورد 300

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری:نورد 300

حوزه استانی:اصفهان
تاریخ شروع تولید:1399   تاریخ پایان تولید:1399

آثار اقتصادی:قطع وابستگی به خارج از کشور و ارزآوری
ظرفیت تولید سالیانه :براساس نیاز

800mm*1200*13000:ابعاد
5000Kg:وزن

5,6,5A نام قطعه / مکانیزم:کوپل اشپیندل قفسه های
5,6,5A موارد کاربردی:انتقال قدرت از گیربکسها به قفسه های

شرکت سازنده طرح:بهساز کارنور
محل نصب و بهره برداری:نورد650- پروژه ریل

تاریخ شروع تولید:1399   تاریخ پایان تولید:1399
آثار اقتصادی:قطع وابستگی به خارج از کشور و ارزآوری
ظرفیت تولید سالیانه :بر اساس نیاز تولید پروفیل ریل

504kg:وزن
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60E1A1 و ریل زبانه سوزن V21,TH36 نام قطعه / مکانیزم:رولیکهای صافکاری آرک معدن
60E1A1 و ریل زبانه سوزن V21,TH36 موارد کاربردی:صافکاری محصوالت جدید

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری: پرداخت نورد 650

حوزه استانی:اصفهان
تاریخ شروع تولید: 1394   تاریخ پایان تولید: 1394

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و ارزآوری
ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز

200kg :وزن

نام قطعه / مکانیزم: قالب حمل ریل
موارد کاربردی:حمل ریل های تولیدی نورد 650

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری:پرداخت نورد 650

تاریخ شروع تولید:1394   تاریخ پایان تولید:1394
آثار اقتصادی:باال بردن راندمان تولید و قطع وابستگی

ظرفیت تولید سالیانه :بر اساس نیاز
20kg:وزن

نام قطعه / مکانیزم:دوشهای خنک کننده طرح دوقلو و سه قلو
موارد کاربردی:خنک کاری غلطکهای طرح دوقلو و سه قلو

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان 
محل نصب و بهره برداری:نورد 300و350

تاریخ شروع تولید:1399   تاریخ پایان تولید:1399
آثار اقتصادی:باال بردن راندمان تولید و صرفه جویی ارزی

ظرفیت تولید سالیانه :بر اساس نیاز
400mm*100*100:ابعاد
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 نام تجهیز: دیتا دیود
سازنده قبلی: برندهای مطرح خارجی

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی وساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن اصفهان 
تاریخ تولید: سال97

محل بهره برداری: سطح دو اتوماسیون صنعتی بخش کک سازی
ERP ویاMES اهمیت بومی سازی: با توجه به لزوم ارسال اطالعات از سطح دو اتوماسیون صنعتی به سیستم

مدیریت IT، وجود دیتا دیود جهت ارسال یکطرفه و کنترل شده اطالعات ضروری می باشد به نحوی که امکان ورود 
بدافزارها به سامانه های اتوماسیون صنعتی ناممکن گردد. طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار نمونه آزمایشگاهی 
با دانش فنی داخل شرکت ذوب آهن انجام گردید که پس از تست و مطلوب بودن عملکرد، نمونه صنعتی تهیه و در 
مدار بهره برداری قرار گرفت.از طرف دیگر نرم افزار موردنیاز در سمت فرستنده و گیرنده نیز توسط مدیریت IT تهیه 

و فعال گردید.
درخواست سالیانه: حداقل 5دستگاه

مشخصات: قابل نصب در رک های اتوماسیون صنعتی

 نام تجهیز: کابل رابط سیستم اندازه گیری سطح مذاب برند رامون
سازنده قبلی: شرکت رامون

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی و ساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن 
اصفهان با همکاری شرکت گاماآزمون

تاریخ تولید: سال98-97
محل بهره برداری: ایستگاه ریخته گری بخش فوالدسازی

اهمیت بومی سازی: با توجه نرخ خرابی کابل رابط به دلیل محیط سخت کاری و در معرض بودن پاشش 
داخلی  شرکت  همراه  به  شده  انجام  های  بررسی  با  ابتدا  در  اصلی،  برند  از  آن  تامین  زیاد  هزینه  و  مذاب 
گاماآزمون نمونه ساخته نصب وتست گردید.همچنین ساخت برخی از قطعات در کارگاه مکانیک خدمات 
فنی مدیریت اتوماسیون انجام شد که در نهایت نمونه داخلی کابل رابط در مجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان 

ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.
درخواست سالیانه: 6عدد

مشخصات : طول کابل 12متر از نوع کواکسیال با روکش سراسری سیلیکون ، دو شیلد و یک مغزی

 

نام تجهیز: آفتامات لکوموتیو
سازنده قبلی: برندهای روسی و چینی

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی وساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن اصفهان 
تاریخ تولید: سال98

محل بهره برداری: مدیریت راه آهن
اهمیت بومی سازی: با توجه به فرسودگی آفتاماتهای روسی وقدیمی بودن طراحی آنها که باعث سوختن ژنراتور 
وکاهش عمر باطری میگردید و همچنین طراحی نا مناسب آفتامات های چینی و اعالم نیاز مدیریت راه آهن، مهندسی 
معکوس واصالح طراحی و ساخت یک نمونه آفتامات که قابلیت استفاده در هر دو نوع لکوموتیو روسی وچینی را دارا 
باشد توسط آزمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر با استفاده از میکرو انجام گردید که پس ازتست نمونه و اعالم رضایت بهره 

بردار، ساخت تعداد 40 عدد انجام گردید.
درخواست سالیانه: 10دستگاه

مشخصات: قابل نصب بر روی لکوموتیوهای راه آهن

مدیریت اتوماسیون و ارتباطات
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نام تجهیز: برد الکترونیکی
سازنده قبلی: برندهای جهانی

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی وساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن 
اصفهان با همکاری شرکت های داخلی مرتبط

تاریخ تولید: مستمر
محل بهره برداری: بخش های تولیدی مختلف شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

اهمیت بومی سازی: با توجه محدودیت در تامین بردهای الکترونیکی تجهیزات مختلف مورد استفاده در 
نقاط مختلف شرکت ذوب آهن ، طراحی و مهندسی معکوس بسیاری از کارت های الکترونیکی در آزمایشگاه 
الکترونیک وکامپیوتر مدیریت اتوماسیون وارتباطات انجام گردیده است که عالوه بر جلوگیری از خروج ارز و 
تحمیل هزینه های سنگین خرید، در برخی موارد به دلیل عدم وجود بردها در بازارهای گوناگون با ساخت 

بردهای معیوب از توقف تجهیزات خط تولید جلوگیری گردیده است.
درخواست سالیانه: حداقل ده نمونه کارت الکترونیکی مختلف

مشخصات: متناسب با نمونه معیوب

 نام تجهیز:سامانه اینترکام صنعتی
سازنده قبلی: نیومن آلمان

اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن  طراحی وساخت توسط مدیریت  شرکت طراح و سازنده داخلی: 
اصفهان با همکاری شرکت سماتک داخلی

تاریخ تولید: سال 97
محل بهره برداری: کوره بلند شماره 2-پست های کنورتر فوالدسازی ونورد 650 شرکت ذوب آهن اصفهان 

اهمیت بومی سازی: نظر به فرسوده بودن سامانه های اینترکام کارگاههی و لزوم در مدار بودن آنها جهت بهره 
برداری ایمن و هزینه بسیار زیاد تامین اینترکام صنعتی خارجی مخابرات شرکت ذوب آهن با همکاری مدیریت 
تحقیق و توسعه فراخوان ساخت اینترکام کارگاهی بومی را انجام داده که پس از بررسی شرکت کنندگان، در 
نهایت شرکت سماتک مسئول ساخت اینترکام کارگاهی جهت کوره بلند شماره 2 شد. همچنین جهت ارتباط 
داخلی اتاق پست های نورد 650 کارشناسان بخش صوتی –تصویری مخابرات اقدام به طراحی و ساخت 
اینترکام نموده که پس از موفقیت در بهره برداری جهت ارتباط صوتی مابین پست های کنورتر بخش فوالد 

سازی و همچنین پست های نورد 300،500نیز ساخته و نصب گردید.
درخواست سالیانه: دو سامانه در سال

مشخصات: متناسب با موقعیت کارگاهی

 نام تجهیز: کوره تست ترموکوپل
سازنده قبلی: برندهای مطرح خارجی

شرکت طراح و سازنده داخلی: مهندسی معکوس، طراحی وساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات 
شرکت ذوب آهن اصفهان 

تاریخ تولید: سال 97
محل بهره برداری: آزمایشگاه ابزار دقیق خدمات فنی اتوماسیون شرکت ذوب آهن اصفهان 

اهمیت بومی سازی: با توجه به اخذ استاندارد 17025در زمینه کالیبراسیون تجهیزات دما و نیاز به کوره های 
تست و کالیبراسیون ترموکوپل ها تا درجه حرارت 1700و در راستای کم کردن هزینه ها ، صرفه جویی و بومی 
سازی تجهیزات آزمایشگاهی ، آزمایشگاه ابزار دقیق مدیدریت اتوماسیون و ارتباطات دو دستگاه کوره تست 

ترموکوپل در رنجهای کاری 1200oC و 1500oC با مشخصات فنی موردنیاز طراحی و تولید نماید. 
مشخصات:
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نام تجهیز:نمایشگر مقادیر آالینده های زیست محیطی
سازنده قبلی:شرکت های خارجی

ارتباطات شرکت سهامی  و  اتوماسیون  توسط مدیریت  و ساخت  و سازنده داخلی:طراحی  شرکت طراح 
ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولید:1397 
محل بهره برداری: ضلع جنوبی ذوب آهن اصفهان

اهمیت بومی سازی:با توجه به این که نمایش و انالیز االینده های زیست محیطی در کنترل فرایندهای تولید و 
مدیریت صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبرای ساخت این دستگاه در خارج از کارخانه هزینه و زمان 

زیادی صرف می شود.دستگاه مذکور با هزینه بسیار کم و مدت زمان یک ماه آماده و قابل بهره برداری شد.
مشخصات: قابل نصب در محیط 

 

 

نام تجهیز:نمایشگر مقادیر در فوالد سازی
سازنده قبلی:شرکت های خارجی

طراحی و ساخت توسط مدیریت اتوماسیون و ارتباطات شرکت سهامی  شرکت طراح و سازنده داخلی: 
ذوب آهن اصفهان

تاریخ تولید:1398 
محل بهره برداری: فوالدسازی

اهمیت بومی سازی:با توجه به این که محاسبه-نمایش و کنترل مقادیر مربوط به تولید در کنترل فرایند تولید 
اهمیت ویژه ای دارد و ساخت دستگاهی که به صورت چند منظوره بوده و با انجام تنظیمات برای کاربرد های 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد از اهمیت ویژه ای بر خوردار خواهد بود.
مشخصات: قابل نصب در محیط فوالد سازی

◄ لیست بومی سازی شده و نیازمند بومی سازی مدیریت اتوماسیون

بومی سازی های انحام شده در آزمایشگاه اتوماسیون
طراحی و ساخت کوره کالیبراسیون

طراحی و ساخت مبدلهای RTD و ترموکوپل
طراحی و ساخت دستگاه نمایش آالینده های زیست محیطی

طراحی و ساخت نمایشگر مقادیر ذوب فوالدسازی
طراحی و ساخت کنترل فاز

طراحی و ساخت سورس جریان
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مدیریت راه آهن و ترابری
 نام قطعه : بوش سیلندر و غالف موتور چینی

GK1C موارد کاربردی : موتورهای لکوموتیو چینی
شرکت سازنده طرح : طراحی وتهیه نقشه شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت آرتا صنعت آروشا

GK1C محل نصب و بهره برداری : نصب بر روی موتورهای لکوموتیو چینی
تاریخ شروع تولید: 1396   تاریخ پایان تولید : 1396

ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : پیستون 8 اتمسفری کمپرسور
موارد کاربردی : کمپرسور لکوموتیو

شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت بیگی
TGM6محل نصب و بهره برداری: نصب بر روی کمپرسور لکوموتیو روسی

تاریخ شروع تولید: 1398  تاریخ پایان تولید : 1398
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : سیستم کنترل لکوموتیو 
موارد کاربردی : کنترل کننده تمامی مدارات فرمان پذیر از طرف اپراتور به صورت دستی و کنترل کننده 

مدارات اتوماتیك آنالوگ و دیجیتال و پردازش اطالعات
شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت پیشتاز در تحقیق و توسعه

 MAK محل نصب و بهره برداری: نصب بر روی لکوموتیو آلمانی
تاریخ شروع تولید: 1393 تاریخ پایان تولید : 1394

ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : قالب اتوماتیك 
موارد کاربردی : جهت اتصال واگن به لکوموتیو

شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت ریل صنعت صدرا
MAK محل نصب و بهره برداری : نصب بر روی لکوموتیو آلمانی

تاریخ شروع تولید: 1393   تاریخ پایان تولید : 1394
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

 

نام قطعه : سوپاپ دمنده و مکنده کمپرسور
موارد کاربردی : کمپرسور لکوموتیو 

شرکت سازنده : رایمند راد صنعت
محل نصب و بهره برداری : کمپرسور لکوموتیو MAK G1204 آلمانی

تاریخ شروع تولید :1399      تاریخ پایان تولید : 1400/01
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز
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◄ تعدادی از قطعات مهندسی معکوس شده و ساخت شده در داخل کشور توسط مدیریت راه آهن 
)بومی سازی شده( 

نام قطعه
مجموعه فنر وغلطک اهرم گاز لکوموتیو چینی

رادیاتور کمپرسور لکوموتیو آلمانی
TGM4 بوش وغلطک پمپ انژکتور لکوموتیو

رینگ های کمپرسی وروغن کمپرسور لکوموتیو آلمانی
TGM6 مجموعه سوزن آب بند شیر پنوماتیک لکوموتیو روسی

TGM6 مجموعه قطعات داخل رگالتور قطع ووصل لکوموتیو روسی
64Vساخت پرژکتور لکوموتیهای روسی

TGM6ساخت دنده کرانویل دیفرانسیل لکوموتیو روسی
TGM6ساخت صفحه برنجی ترمز شش دنده لکوموتیو روسی

ساخت سوزن وبوش آب بندی شیر پنوماتیک تعویض مارش روسی
سیلندر ها و بوش های فشار قوی وضعیف کمپرسور لکوموتیو چینی

ساخت فیبر وفنر واتر پمپ لکوموتیو های روسی
آفتامات شارژ لکوموتیو روسی وچینی

TGM6تعمیر وترمیم جایگاه رینگ های پیستون وساخت رینگ جهت پیستون
ساخت انواع جازغالی وزغال مصرفی کلیه لکوموتیوها

ساخت کمپانستور اگزوز لکوموتیو چینی
ساخت هوزینگ کوپلینگ رابط بین هیدرولیک وکمپرسور

ساخت رادیاتور کمپرسور کوچک لکوموتیو چینی
ساخت انواع ریگالتور ترمز لکوموتیو چینی

ساخت قالب اتوماتیک لکوموتیو آلمانی
سیستم کنترل لکوموتی آلمانی

ساخت نگهدارنده بلبرینگ سر جلو و عقب ژنراتور
ساخت کوپلینگ گاردان عمودی پنکه لکوموتیو روسی

ساخت کوپلینگ فن رادیاتور لکوموتیو روسی
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نام دستگاه: سرند، ارابه و فیدر ارتعاشی 
موارد کاربرد: سرند ارتعاشی با مرتعش کردن مواد و حرکت دادن آنها با توجه به قطر و اندازه دانه ها، مواد 
ورودی را دانه بندی کرده و مواد را در خروجی بصورت طبقه بندی شده منتقل مینماید و فیدر ارتعاشی کار 

انتقال و تخلیه یکنواخت و بی وقفه مواد را از دستگاه قبلی به تجهیز بعدی برعهده دارند. 
شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان، شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن

محل نصب و بهره برداری: کوره بلند
حوزه استانی: اصفهان

تاریخ شروع تولید: 96   تاریخ پایان تولید: 96
آثار اقتصادی:قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال

ظرفیت تولید ساالنه: بر اساس نیاز
ابعاد:  طول 1900 میلی متر  عرض میلی متر 1600

نام دستگاه: طراحی تامین و ساخت نوار نقاله برگشتی کوره بلند شماره یک
موارد کاربردی: انتقال مواد 

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان،شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
محل نصب و بهره برداری: کوره بلند شماره 1

حوزه استانی: اصفهان 
تاریخ شروع تولید: 97   تاریخ پایان تولید: 98

آثار اقتصادی: کاهش قیمت تمام شده و قطع وابستگی به خارج از کشور 
ظرفیت تولید ساالنه: بر اساس نیاز 

ابعاد: ارتفاع 16متر طول 94متر   عرض 8 متر 

نام قطعه : پاتیل حمل سرباره مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
ظرفیت حمل سرباره : 12 متر مکعب 

موارد کاربرد : در فرایند فوالدسازی جهت انتقال سرباره مذاب از کوره قوس به گودال سرباره 
شرکت سازنده : شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان 

محل بهره برداری : کارگاه فوالدسازی مجتمع فوالد مبارکه 
حوزه استانی : اصفهان   شروع تولید : 1398 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج و صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی 
ظرفیت تولید ساالنه : بر حسب نیاز مجتمع فوالد مبارکه 

وزن مذاب : 22000 کیلوگرم 
وزن قطعه نهایی : حدود 21000 کیلوگرم 

 GS 31 Mn5 جنس قطعه : فوالد
عملیات حرارتی مورد نیاز در ساخت : نرمالیزاسیون و تنش گیری 

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
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نام قطعه : پاتیل حمل سرباره کوره بلند ذوب آهن اصفهان 
ظرفیت حمل سرباره : 16 متر مکعب 

موارد کاربرد : در فرایند چدن سازی جهت انتقال سرباره مذاب از کوره بلند به گودال سرباره 
شرکت سازنده : شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان 

محل بهره برداری : کوره بلند 
حوزه استانی : اصفهان        شروع تولید : 1398 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج و صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی 
ظرفیت تولید ساالنه : بر حسب نیاز 

وزن مذاب : 25000 کیلوگرم 
وزن قطعه نهایی : حدود 23000 کیلوگرم 

 2a - 37 Rst جنس قطعه : فوالد
عملیات حرارتی مورد نیاز در ساخت : آنیل 

نام قطعه : پاتیل حمل سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان 
ظرفیت حمل سرباره : 16 متر مکعب 

موارد کاربرد : در فرایند فوالدسازی جهت انتقال سرباره مذاب از کنورتور به گودال سرباره 
شرکت سازنده : شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان 

محل بهره برداری : فوالدسازی
حوزه استانی : اصفهان   شروع تولید : 1398 

آثار اقتصادی : قطع وابستگی به خارج و صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی 
ظرفیت تولید ساالنه : بر حسب نیاز 
وزن مذاب : حدود 28000 کیلوگرم 

وزن قطعه نهایی : حدود 265000 کیلوگرم 
 2a - 37 Rst جنس قطعه : فوالد

عملیات حرارتی مورد نیاز در ساخت : آنیل 

مدیریت آزمایشگاه مرکزی
4460 ARL نام قطعه : کاپ محفظه استند دستگاه کوانتومتری مدل

موارد کاربردی : محفظه استند دستگاه کوانتومتر
شرکت سازنده طرح : آزمایشگاه نسوز مدیریت آزمایشگاه مرکزی

محل نصب و بهره برداری : آزمایشگاه اسپکتروگرافی
تاریخ شروع : ابتدای سال 1397 تاریخ پایان تولید : انتهای سال 1397

حوزه استانی : اصفهان
آثار اقتصادی : صرفه جویی معادل 250 میلیون ریالی )به ازاء هر کاپ شیشه ای خریداری شده(

ظرفیت تولید سالیانه : بر اساس نیازمصرف
ابعاد : ارتفاع : 18میلی متر   قطر : 45 میلی متر

وزن : 50 گرم
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