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نقش ذوب آهن اصفهان در شکل گیری صنایع فوالدی 
کشور در جای جای ایران اسالمی بی بدیل است. دوره راه 
اندازی ذوب آهن با دوره آغاز تکنوکراسی در ایران و یکی از 
تاثیرگذارترین ادوار در صنعتی شدن کشور مصادف است.

صنعت کشور با راه اندازی ذوب آهن ریشه گرفت، جوانه 
زد، گل انداخت و بلوغ خود را پس از انقالب طی کرد. این 
مجتمع عظیم صنعتی صرف نظر از زیر بنایی بودن برای 
صنعت کشور،رشد و شکوفایی سایر صنایع باالدست و پایین 

دست خود را رقم زد. 
ذوب آهن اصفهان با پیشینه نیم قرن فعالیت خود، همواره 
بومی سازی را به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار داده 

است و به ویژه این تفکر یکی از برنامه های اساسی شرکت 
پس از انقالب بود. پیش از پیروزی انقالب اسالمی نیز،در 
تامین قطعات و تجهیزات مشکلی وجود نداشت، ولی با آغاز 
تحریم های استکبار و همچنین شروع جنگ تحمیلی، تمرکز 
بر روی ساخت قطعات و تجهیزات در باالدست و پایین دست 
آغاز شد و کارگاه های ساخت شرکت در تمامی بخش های 

تولید این توفیق را به دست آورند.
کشور،  فوالد  صنعت  مادر  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب 
حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی قطعات را همواره 
قالب  در  بخشی  راستا  این  در  کند.  می  دنبال  با جدیت 
شورای عالی تحقیقات شرکت و بخشی نیز در قالب ارتباط با 

مهندس منصور یزدی زاده : 

بومی سازی در ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

با توجه به تداوم تحریم های 
استکبار و ضرورت توسعه 
شرکت و افزایش رقابت در 
عرصه داخلی و بین المللی 
و همچنین توان باالی 
کارشناسان و متخصصان 
داخلی، موضوع توسعه بومی 
سازی، یک الزام و نه یک 
انتخاب است.
 بنابراین جمیع جهات 
یادشده ، شرکت را به 
انجام و توسعه بومی سازی 
تشویق خواهد کرد.
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دانشگاهها و پذیرش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا  
فعالیت دارد. ضمن اینکه ارتباط با شرکت های دانش بنیان 
نیز از برنامه های موثر در راستای توسعه بومی سازی خارج 

از شرکت است. 
با توجه به تداوم تحریم های استکبار و ضرورت توسعه 
شرکت و افزایش رقابت در عرصه داخلی و بین المللی و 
داخلی،  متخصصان  و  کارشناسان  باالی  توان  همچنین 
موضوع توسعه بومی سازی، یک الزام و نه یک انتخاب است. 
بنابراین جمیع جهات یادشده ، شرکت را به انجام و توسعه 

بومی سازی تشویق خواهد کرد.

بومی سازی تولید فوالد به شیوه کوره بلند
بومی سازی تکنولوژی کوره بلند یک ضرورت برای کشور 
بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است و کشور ما از پتانسیل 
باالیی برای این امر بهره مند می باشد . با توجه به یک 
میلیارد و 300 میلیون تن ذخایر زغال سنگ کشور که بخش 
عمده آن کک شو است ، ضرورت این بومی سازی مهم تر 

جلوه می کند.
یک  شماره  بلند  کوره  اندازي  راه  با  اصفهان  آهن  ذوب 
)بدنبال تعمیرات اساسي انجام شده در سال 1389( ، ساخت 
و راه اندازی کوره بلند شماره 3  ، بازسازي، مدرنیزاسیون و 
تعمیرات اساسي درجه یک کوره بلند شماره 2 و بومی سازی 
سرندهای کوره بلند تجربه گسترده ای در این زمینه دارد . 

بومی سازی تجهیزات تولید ریل آغاز شده است 
تولید محصول استراتژیک ریل با ارزش افزوده باال در ایران 
که در گذشته آرزویي بیش نبود، در دوران تحریم به همت 
پوالدمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست.کارشناسان این 
شرکت با توان و دانش خود توانستند به تولید ریل پرسرعت 
60E1 ، ریل مترو و... دست یابند و همزمان با مهندسی 

معکوس قطعات و قفسه های تولید ریل، سفارش و ساخت 

این قطعات هم در بخش مکانیکی ذوب آهن و هم در بخش 
خصوصی را شروع کنند. در این راستا قفسه بسیار دقیق برای 
ساخت در داخل کشور مراحل سفارش خود را طی می کند 
و بزودی ساخت آن شروع می گردد. همچنین ذوب آهن 
اصفهان موفق به تولید شمش ریل شد تا فرایند تولید این 

محصول به صورت کامل در داخل کشور انجام شود . 

ذوب آهن اصفهان ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات خود 
را بومی سازی کرده است 

این مجتمع عظیم صنعتی 80 درصد قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز خود را بومی سازی کرده است .  بومی سازی درب 
های فکلسیبل باتری های کک سازی ذوب آهن که نماد 
خود باوری در شرایط تحریم است ایران  را در جمع معدود 

کشورهاي برخوردار دنیا از این تکنولوژی قرار داد.
بیش از 95 درصد از مراحل ساخت این درب ها در ذوب 
آهن اصفهان اجرا شده و بخش جزیی آن که امکان ساخت 
در شرکت نیز داشت تنها برای سرعت در روند طرح  به  

شرکت های بیرونی واگذار شده است .
مطالعات و طراحی 240 شیت نقشه مربوط به درب های 
سمت کک توسط  هزار و 500 نفر ساعت در طول یک سال 
آماده شده است . هر درب ساخته شده در این شرکت هفت 
متر طول دارد و وزن قبل از آجر چینی این درب ها  که 
حدود هزار قطعه دارد،  4 تن و 800 کیلو و بعد از آن 7 تن 

و 500 کیلو است . 
قیمت تمام شده هر درب  حدود یک چهارم قیمت نمونه 
خارجی است  و هم اکنون 74 درب سمت کک با موفقیت 
نصب شده است و تا خرداد سال آینده 74 درب دیگر این 
واحد مربوط به سمت ماشین با طراحی متفاوت نسبت به 

درب های سمت کک ، ساخته و تحویل داده خواهد شد .
های  سیستم  شدن  روز   به  لزوم  به  توجه  با  همچنین 
کنترل و مانیتورینگ واحد های مختلف تولیدات کک و 
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مواد شیمیایی، با استفاده از دانش و تجربه کارکنان ذوب 
آهن،  طی یک پروژه دو ساله واحدهای قدیمی این بخش 
ارتقاء پیدا نمود . در حال حاضر کلیه ارسال زغال سنگ از 
مرحله تخلیه تا مرحله شارژ به صورت اتومات و مکانیزه انجام 
می پذیرد . همچنین کارگاه تولید اسید سولفوریک به عنوان 
تولید مواد جانبی این بخش به صورت کامالً مکانیره در حال 

کار می باشد .  

بومی سازی ۸۵ درصد تجهیزات مکانیکی ذوب آهن 
اصفهان

هم اکنون بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی 
ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است و مابقی نیز به جزء 
اندکی که در حال حاضر امکان تامین آنها در داخل کشور 
وجود ندارد ، با توجه به دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی 
ساخت آنها در کارخانه، به دلیل محدودیت های تجهیزاتی 
از طریق سازندگان توانمند داخل کشور بومی سازی و تامین 

می شوند. 

دستاوردهاي ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم، 
میراثي ماندگار براي آیند گان است

عالوه بر تولید ریل و تیرآهن H30 و دیگر محصوالت جدید 
، طرح تزریق پودر زغال به کوره بلند ) PCI ( که مرحله 

تست نهایی را می گذراند ، ریومپینگ ایستگاه هفت ریخته 
گري بدون حضور کارشناسان خارجي ، افزایش آمار صادرات 
محصوالت ، رکوردهاي مستمر تولید و ... دستاوردهاي بسیار 
بزرگي است که در دوران تحریم در کارنامه پرافتخار ذوب 
آهن اصفهان ثبت گردید و میراثي ماندگار براي آیندگان به 
شمار مي رود. خوشبختانه ذوب آهن قادر است برای اولین 
بار در کشور ساخت کامل یک ایستگاه ریخته گری را به 

عهده بگیرد .

شکل  اصفهان  آهن  ذوب  با  کشور  فوالد  صنعت 
گرفت،رشد کرد و شکوفا شد

صنعت فوالد کشور با ذوب آهن اصفهان شکل گرفت، رشد 
کرد و شکوفا شد. شرکتي که مسئولین کشور در رده هاي 
مختلف مدیریتي در کالم شان اذعان مي کنند ، دوراني 
از خدمت و تحصیل خود را در این دانشگاه بزرگ صنعتي 
سپري نمودند و عنوان مي کنند که عصاره اندوخته هاي 
عنوان  به  را  کشور  فوالد  صنعت  شناسنامه  این  در  شان 
دستاوردي ارزشمند در مدیریت شان به کار مي گیرند. امید 
که با استعانت از پروردگار متعال ، همراهي مسئولین ، تالش 
و همدلي کارکنان این صنعت متولي صنایع کشور روز به 
روز موفقیت هاي فزون تري را در کارنامه صنعت فوالد ایران 

زمین ثبت نماید. 

تولید محصول استراتژیک ریل با ارزش افزوده باال در ایران که در گذشته آرزویي بیش 
نبود، در دوران تحریم به همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست.کارشناسان این 

شرکت با توان و دانش خود توانستند به تولید ریل پرسرعت 60E1 ، ریل مترو و... دست 
یابند و همزمان با مهندسی معکوس قطعات و قفسه های تولید ریل، سفارش و ساخت این 

قطعات هم در بخش مکانیکی ذوب آهن و هم در بخش خصوصی را شروع کنند
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در  اي  ویژه  اهمیت  از  سازي  بومي  امروزي،  دنیاي  در 
از  مختلف  کشورهاي  است.  برخوردار  گوناگون  صنایع 
روش هاي متفاوتي براي کسب تکنولوژي هاي مورد نظر 
خود استفاده مي کنند، در حالي که همواره یکي از اهداف 
عمده و نهایي مورد نظر آنها، بومي سازي دانش فني مي 

باشد. 
و  غرب  ظالمانه  تحریم هاي  اعمال  اگرچه  ما  کشور  در 
شرکاي تجاري آنها، شرایط ویژه اي را براي ما رقم زده 
تکنولوژي هاي  راه کسب  در  را  متعددي  موانع  و  است 
جدید و تأمین زیر ساخت ها بوجود آورده است ،ولي از 
سوي دیگر نیاز به تأمین دانش فني در حوزه هاي مختلف 
از جمله صنعت فوالد، همواره رو به افزایش مي باشد که 
این موضوع ضرورت اتکا به توانمندي هاي داخلي و بومي 

را آشکار ساخته است. 
پرسنل  و  ها  شرکت  نمودن  توانمند  با  سازي  بومي 
مستعد و واگذاري اختیارات و حق تصمیم گیري به افراد 
در سطوح مختلف سازمان  و به موازات آن ریسک پذیري 

مدیران ارشد سازمان میسر مي باشد.
سازي  بومي  که  نمود  اذعان  توان  مي  دیگر  بیان  به   
فرآیندي است چند بعدي و براي پدید آمدن واستقرار 
آن، بایستي در ابتدا زمینه هاي الزم براي بروز ظرفیت ها 

و قابلیت هاي افراد بوجود آید. 
در حوزه معاونت بهره برداري همواره سعي شده است 
یادگیري،  سبک  مانند  هایی  مقوله  به  اي  ویژه  توجه 
و  همکاري  هاي  زمینه  نمودن  فراهم  و  جذب  ظرفیت 
فعالیتهاي بومي سازي معطوف شود که به اهم آنها اشاره 

بومي سازي با توانمند نمودن شرکتها و پرسنل مستعد و ریسک 
پذیری مدیران ارشد سازمان میسر می باشد

مهندس مهرداد توالئیان 
معاون بهره برداری

نیاز به تأمین دانش 
فني در حوزه هاي 

مختلف از جمله 
صنعت فوالد، همواره 

رو به افزایش مي باشد 
که این موضوع 
ضرورت اتکا به 

توانمندي هاي داخلي 
و بومي را آشکار 

ساخته است. 
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مي گردد:
تعمیرات  )بدنبال  یک  شماره  بلند  کوره  اندازي  راه   *

اساسي انجام شده در سال 1389(
آگلوماشین  )ریومپینگ(  نوسازي  و  سازي  باز  انجام   *

هاي شماره 1و2و3 
* بازسازي، مدرنیزاسیون و تعمیرات اساسي درجه یک 

کوره بلند شماره 2
* بازسازي و نسوز چیني هواگرمکن هاي )کائوپر( کوره 

بلند شماره2
* بازسازي و نوسازي باتری شماره یک بخش تولیدات 

کک و مواد شیمیایي 
* احداث تصفیه خانه پساب غیر سمي کارخانه بمنظور 

صرفه جویي در مصرف و برداشت آب.
*  طراحي ، ساخت و نصب لدل تارت ایستگاه هاي 7و8  

ریخته گري مداوم. 
* نوسازي و راه اندازي سیستم تصفیه غبار کوره بلند 

شماره یک.
* بازسازي دیگ بخار شماره 5 نیروگاه حرارتي.

* پروژه 5 گانه زیست محیطي بخش آگلومراسیون. 
* باز سازي واصالح دیگهاي اوتیلیزاتور بخش فوالدسازي.

کارگاه  1و2  شماره   میکسرهاي  عدسي  ساخت    *
کنورتور و میکسر. 

شماره6  گري  ریخته  ایستگاه  نوسان  رام  ساخت   *
وگیربکس رام نوسان ایستگاه شماره 3 

* ساخت قالب ریخته گري ایستگاه ریخته گري شماره 
3 )ریخته گري شمش در مقاطع 200 × 200، 250 × 

 .)360 × 360 ،250
* ساخت بارابان جرثقیل هاي مذاب بر بخش فوالدسازي.

* ترمیم، باز سازي و پوشش دهي فرآیند ساخت فورم 
هاي دو جداره کوره بلند.

باز کردن مجراي  دانگو جهت  مته  تلشکي  *  ساخت 
چدن کوره بلند هاي شماره 1 و 2. 

* ساخت خنک کننده کتابي بدنه کوره بلند. 

* ساخت شیپوري سیستم هواي دم کوره بلند. 
*  ساخت و تعویض اشتانک ماشین تخلیه باتری شماره 

3 کک سازي . 
* ساخت تاج دندانه دستگاه هاي بارگیر شماره1، 2 و 3 

بخش آگلومراسیون. 
گیربکس  حلزوني  چرخ  و  حلزوني  شافت  ساخت    *

مکانیزم 306 مهندسي نورد. 
* مطالعات مهندسي و استفاده از فوالد هاي ضد سایش 
مسیر   ي  سرند  هاي    شبکه  ساخت  در  داخل  تولید 

آگلومره.
* تدوین دانش فني و بومي سازي صفحات ضد سایش 
شوت توزیع کننده مواد کوره بلند شماره3 و سخت سازي 

سطحي آن با استفاده از فرآیندهاي مهندسي سطح.
اندازي  راه  و  ساخت   ، طراحي   ، بررسي   ، مطالعه   *
سیستم حذف آالینده هاي جامد گازي از عملیات کارگاه 

نورد 650.
* سخت سازي سطحي کریستالیزاتورهاي ریخته گري 
مداوم بر روي قالب هاي 250*250 به منظور افزایش 
از روش هاي پیشرفته مهندسي  با استفاده  عمر کاري، 

سطح.
پلیمرهاي  با  پاستل  سرندهاي  شبکه  سازي  بهینه   *

پیشرفته در بخش آگلومراسیون.
* طراحي و ساخت نمونه بردار سه کاره در کنورتور.

گري  ریخته  کار  ترانسفر  سیستم  کردن  پوشري   *
فوالدسازي.

* ساخت قفسه هاي نوردي ژوکر مربوط به قفسه هاي 
13، 15 و 17 کارگاه نورد 350. 

* ساخت اشپیندل عمودي قفسه هاي ژوکر کارگاه نورد 
.350

* ساخت خنک کننده مسي محوطه کوره بلند )خنک 
کردن بدنه کوره(. 

* بازسازي و افزایش ظرفیت توربوکمپرسورهاي شماره 
3 و 4 نیروگاه مرکزي.
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* ساخت پالت آگلوماشین ها. 
* ساخت رکوپراتور جهت گرم نمودن هواي ورودي به 

کوره هاي نوردي. 
هاي 7و8  بارابان جرثقیل  تاجي  دنده  * ساخت چرخ 

میکسر. 
* طراحي ، ساخت و نصب بونکرهاي توزین مواد کوره 
بلند شماره 1)جایگزین سیستم قدیمي واگن توزین مواد(. 
* بازسازي باتری شماره یک کک سازي) نصب تجهیزات 

مکانیکي(. 
* تولید کامل)ریخته گري و ماشین کاري(دستک پاتیل 

هاي حمل چدن کوره بلند. 
* تولید درب فلکسیبل باتری 3 براساس طرح جدید. 

* تولید فورم هاي هواي دم دو جداره  ونیز آمبرازورهاي 
مسي کوره هاي بلند شماره 1، 2 و 3. 

* تولید پاتیل هاي سرباره بخش فوالدسازي. 
* تولید ارابه فوالدبر بخش فوالدسازي. 

* تعویض مخروطي هاي هر سه کنورتور در بخش فوالد 
سازي.

* تولید چرخ هاي فوالدبر بخش فوالدسازي. 
* نصب کنورتورهاي 130 تني ژاپني بجاي کنورتورهاي 

روسي .
* بازسازي گیربکس وینچ کوره بلند شماره یک. 

* نصب اره برش گرم نورد 500. 
بخش  جدید  و  قدیم  هاي  آگلوماشین  فن  ساخت   *

آگلومراسیون.
* پروژه دو قلو و سه قلو )نورد 300 – 350( 

* پروژه ساخت برج خاموش کننده شماره 4 واحد 2 
کک سازي

* راه اندازي اره برش سرد خط راست نورد 500 به جاي 
قیچي 630 تني

* طراحي تجهیزات ریخته گري مداوم به منظور تولید 
بیم بالنک

* تولید محصول جدید گرد قطر 250 میلیتر

U33,UIC60پروژه تولید ریل *
* احداث ایستگاه ریخته گری شماره 5

* پروژه گوگرد زدایی از چدن
* ساخت کارگاه اکسیژن جدید

در انتها به چند نمونه از فعالیتهاي مرتبط که طي سال 
جاري انجام گردید اشاره مي گردد: 

 - بازسازي و نوسازي )ریومپینگ( ایستگاه ریخته گري 
شماره 7 )پس از 28 سال کار مداوم ایستگاه فوق( که 
طراحي،ساخت،نصب،مونتاژ  به  مربوط  فعالیتهاي  کلیه 
تجهیزات)برق،مکانیک،انرژي،تکنولو به  مربوط  ودمونتاژ 

وتوان  امکانات  از  استفاده  با  و  بصورت 100درصد  ژي( 
نیروهاي داخلي انجام گردید.

  - پروژه تزریق پودر ذغال به کوره بلندها 
واحد  فلکسیبل  هاي  درب  ونصب  طراحي،ساخت   -  
در  شیمیایي  مواد  و  کک  تولیدات  بخش  در   2 شماره 

راستاي کاهش آالینده هاي زیست محیطي.
 - بومی سازی افزایش سطح فیلتراسیون غبار LF1 در بخش 
فوالدسازي در راستاي کاهش آالینده هاي زیست محیطي. 

  .)49E1  - S49 (طراحي و تولید ریل مترو تیپ - 
 ).UIC54- 54E1( طراحي و تولید ریل مترو تیپ - 

 - طراحي و تولید ورق سازه فوالدي جهت تأمین نیاز 
بازار براي تولید باکس ورق و تیرورق هاي استاندارد.

 اجراي پروژه وان سرباره کوره بلند شماره 3 با طراحي و 
توان اجرایي داخلي. 

 - اصالح و بازسازي سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره 
2 در بخش فوالدسازي در راستاي کاهش آالینده هاي 

زیست محیطي. 
 - تکمیل و راه اندازي پروژه هات شارژینگ نورد 500 در 

راستاي کاهش مصرف انرژي. 
کارگاه   12 شماره  جرثقیل  سازه  ساخت  و  طراحي   - 

تعمیر پاتیل بخش فوالدسازي. 
 - ساخت پاتیل فوالد در ذوب آهن بصورت کامل

 -ساخت تاندیش پاتیل فوالد در ذوب آهن .
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بر پایه رویکرداقتصاد مقاومتي، یکي از سیاست هاي ذوب 
آهن اصفهان توسعه بومي سازي و تامین حداکثري از داخل 
مي باشد که امکان بي اثر کردن تحریم هاي ظالمانه بر کشور 
را فراهم مي آورد و باید از آن به عنوان یک فرصت براي کسب 
فناوري هاي جدید و حداکثر ساختن توان ساخت داخلي 
قطعات و تجهیزات استفاده نمود.همچنین از مهمترین اصول 
بومي سازي مي توان به تهیه یک نقشه راه مشخص، اعتماد 
و استفاده از پتانسیل دانشگاه ها، مراکز علمي، شرکت هاي 
دانش بنیان و خدمات مشاوره اي، همچنین شناسایي و باور 
توانمندي هاي واقعي داخلي و قبول ریسک احتمالي از طرف 

مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر اشاره نمود.
بزرگترین مجتمع  و  اولین  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب 
تولید محصول هاي طویل فوالدی کشور، با داشتن امکانات 

و زیر ساخت هاي الزم در بخش ساخت و تولید قطعات و 
تجهیزات، ضمن تامین نیازمندیهای داخلی، اقدام به بسط و 
گسترش دانش فنی در کشور نموده است. در این خصوص 
توسعه  اصفهان در  به سزاي ذوب آهن  نقش  به  توان  مي 

صنعت فوالد کشور اشاره نمود.
یکي از مهمترین استراتژي هاي ذوب آهن اصفهان و معاونت 
برنامه ریزي و توسعه ، افزایش سهم تامین داخل نسبت به 
تامین از خارج کشور در پروژه هاي بهینه سازي و توسعه مي 
باشد. براي نمونه مي توان به پروژه ریخته گري شماره 5 بخش 
فوالدسازي اشاره نمود که 80 درصد قطعات و تجهیزات آن 
تامین داخل مي باشد، همچنین اجراي پروژه احداث کوره 
پاتیلي شماره LF3( 3( و بازسازي کوره پاتیلي شماره یک 
)LF1( بر پایه تامین حداکثري از داخل کشور برنامه ریزي 

مهندس مهدی  نصر
معاون برنامه ریزي و توسعه شرکت

ایجاد و حمایت از یک مرکز شتاب دهنده با استفاده حداکثري از 
ظرفیت هاي علمي- صنعتي کشور

پروژه بومی سازی و 
ساخت دریچه های 
کشویی پاتیل های 

فوالدسازی در حال اجرا 
می باشد و با اتمام آن  ، 
شاهد تحول بزرگی در 

خودکفایی صنعت فوالد 
خواهیم بود 
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گردیده است. از دیگر پروژه هاي در دست اجرا، بومي سازي 
و ساخت دریچه هاي کشویي پاتیل هاي فوالدسازي است 
که توسط مدیریت تحقیق و توسعه و شرکت مهندسي و 
پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در حال اجرا مي باشد و با 
اتمام آن تحول بزرگي در خودکفایي صنعت فوالد کشور  رخ 
مي دهد. معاون برنامه ریزي و توسعه افزود: بر پایه استراتژي 
توسعه سبد محصوالت شرکت و بومي سازي محصول هاي 
استراتژیک، پروژه بازسازي نورد 650 جهت تولید ریل ملي 
در ذوب آهن اصفهان اجرا شده است که ایران را از واردات 
آن بي نیاز ساخته و ریسک تحریم این محصول استراتژیک 
را به صفر رسانده است. همچنین با راه اندازي پروژه تزریق 
پودر زغالسنگ به کوره بلندهاي شرکت )PCI(نیاز به واردات 

زغالسنگ و کک محدودتر شده است.  
در ادامه مهندس نصر درخصوص اقدام هاي اخیر ذوب آهن 

اصفهان براي توسعه بومي سازي قطعات و تجهیزات گفت:
بر پایه برنامه ریزي هاي به عمل آمده با نهادهاي ذي ربط 
همچون معاونت فناوري ریاست جمهوري تصمیم به ایجاد 
و حمایت از یک مرکز شتاب دهنده با استفاده حداکثري از 
ظرفیت هاي علمي- صنعتي کشور و در چارچوب ضوابط و 
رویه هاي ملي گرفته شده است که با تقویت شرکت های دانش 
بنیان و استقرار  استارت آپ ها، بتوان در حوزه بومی سازی و 
توسعه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال و کارآفریني قدم 
برداشت. همچنین نمایشگاه مجازی بومی سازی در سایت 
ذوب آهن اصفهان به منظور ارائه دستاوردهای بومی سازی 
و معرفی نیازهای فناورانه شرکت راه اندازی گردیده است 
و  با حضور در رویدادهاي نمایشگاهي برگزار شده در کشور 
همچون نمایشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق تولید در 
برج میالد در سال 1397 و سایر نمایشگاه هاي مرتبط نیازها 
و توانمندي هاي ذوب آهن اصفهان در این حوزه ارائه مي شود.

در پایان مهندس نصر ضمن تشکر از حمایت ها و رهنمودهاي 
مدیرعامل محترم شرکت، زحمات و تالش همکاران حوزه 
برنامه ریزي و توسعه و سایر حوزه هاي شرکت را در زمینه 

بومي سازي ارج نهاد.
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با راه اندازي ذوب آهن اصفهان صنعت فوالد وارد کشور 
به  بلکه کشور  نبود،  براي کشور  مزیت  تنها  این  و  شد 
کشور  آهن،  ذوب  و  کرد  حرکت  شدن  صنعتي  سمت 
اولیه  مراحل  از طي  این شرکت پس  کرد.   را صنعتي 
ساخت تا به امروز فراز و نشیب هاي زیادي را طي نموده 
است. در دوران جنگ تحمیلي با پشتیباني همه جانبه 
از رزمندگان خدمات شایانی به کشور ارائه نمود و پس 
از جنگ در دوران سازندگي توانست به ارتقا و نوسازي 
بپردازد و ظرفیت  از خطوط تولید خود  بخش عظیمي 
تولید را افزایش دهد  و بعد از آن در دوره هاي بعدي 
طرح هاي توسعه و بهینه سازي و نوسازي متعددي را به 
اجرا درآورد و در حال حاضر به عنوان اولین و بزرگترین 

بهره  با  و  در کشور  فوالدي  مقاطع طویل  کننده  تولید 
بر  نیروهاي متخصص داخلي عالوه  توانمندي  از  گیري 
در  نیز  را  نظیري  کم  نقش  کشور  صنایع  سایر  توسعه 
راستاي خودکفایي و بومي سازي قطعات و تجهیزات ایفا 

نموده است. 
باتوجه به توانمندي هاي کارگاه هاي ساخت و تولید در 
داخل کارخانه و استفاده از تجارب و خدمات شرکتهاي 
داخل  در  ساختي  قطعات  درصد   80 بر  بالغ  اقماري، 

کشور قابل تأمین مي باشد. 
و  قطعات  شدید  کمبود  به  باتوجه  است  ذکر  شایان 
نقشه  نگرفتن  قرار  اختیار  در  و  رزرو ساختي  تجهیزات 
هاي ساخت، مهندسي معکوس و بومي سازي  طرح هاي 

اهم اقدامات انجام شده توسط ذوب آهن و شرکت هاي همکار 
داخلي در راستاي مهندسي معکوس و بومي سازي تجهیزات

مهندس فرید مختاري
مدیر امور مهندسي هاي بهره برداري 

با راه اندازي ذوب آهن 
اصفهان صنعت فوالد 
وارد کشور شد و این 

تنها مزیت براي کشور 
نبود، بلکه کشور به سمت 
صنعتي شدن حرکت کرد 

و ذوب آهن، کشور را 
صنعتي کرد.  این شرکت 
پس از طي مراحل اولیه 

ساخت تا به امروز فراز و 
نشیب هاي زیادي را طي 

نموده است.
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توسعه اي جدید اجرا شده نیز در دستور کار قرار دارد. 
زمینه ساخت  در  انجام شده  اقدامات  اهم  به  ادامه  در 
طریق  از  نیاز  مورد  هاي  مکانیزم  و  تجهیزات  قطعات، 
کارگاههاي ساخت و شرکت هاي همکار اشاره مي گردد : 
بلندهاي  کوره  دم  هواي  مجموعه  قطعات  ساخت   -    1

شماره 1، 2 و 3 )نظیر ساپلو، آمبرازور، پاچنگي و ...(. 
2    - ساخت قطعات لبه و مخروطي و سایر اجزاي بدنه 

کنورتور.
3    - ساخت رولیک و رینگ اسلیو کارگاه هاي مهندسي 

نورد. 
آگلوماشین هاي شماره 1،  4    - ساخت ستاره خردکن 

2، 3 و 4.  
5    - ساخت پالت آگلوماشین شماره 4.  

6    - تهیه نقشه هاي تجهیزات مکانیکي و ساخت قطعات 
گري  ریخته  ایستگاه  ریومپینگ  اجراي  و  تجهیزات  و 

شماره هفت به روش مهندسي معکوس.
7    - ساخت فورم هواي دم دو جداره کوره بلند 2 و 3  و 

ساخت فورم با پوشش سرامیکي.
8    - ساخت کمپنساتورهاي کوره بلند شماره 3.  

9    - ساخت شوت کوره بلند شماره 2 و 3.
10    - ساخت مکانیزم وان متحرك کوره بلند شماره 3.

11    -  ساخت لوله و تجهیزات نمونه بردار گاز کوره بلند 
شماره 3. 

12    - ساخت تعدادي از هادي ها و شمشیري خط تولید 
ریل نورد 650.

هاي  سیستم  والوهاي  روتاري  تجهیزات  ساخت   -    13
تصفیه غبار.

14    - انجام مهندسي معکوس )طراحي و ساخت( پروانه 
ESP1 آگلوماشین شماره 4 و فن مکنده ماشین 4.

15    - ساخت بخشي از قطعات پروژه شارژ شمش گرم به 
.Hot charge خط نورد

16    - طراحي و مهندسي معکوس ماشین مسدود کننده 
کوره بلند )ماشین دانگو( و همچنین ساخت تعدادي از 

قطعات مصرفي.
قدیم  آگلومره  هاي  ماشین  مکنده  فن  ساخت    -    17

)شماره هاي 1، 2 و 3(.
18    - ساخت پل  جرثقیل 12 کارگاه تعمیر پاتیل بخش 

فوالدسازي.
19    - ساخت تلشکي و آویز گردان جرثقیل هاي کارگاه 

شمش.
20    - ساخت دریچه هاي هواي گرم و سرد کوره بلند 

هاي 1 و 2.
21    - ساخت دریچه هاي هواي گرم و سرد کوره بلند 3.

22    - ساخت انواع مبدل هاي حرارتي.  
و  ها  شاخه  تجهیزات  از  زیادي  بخش  ساخت   -    23
ایستگاه هاي ریخته گري )رام نوسان، کاست، دامي بار، 

فیکسکتور و ...(. 
واگن  جایگزین  طرح  قطعات  ساخت  و  طراحي   -    24
توزین کوره بلند شماره 1 )جایگزیني از طریق بونکرهاي 

توزین و انتقال نوارنقاله(.
25    - تعمیر و بازسازي بیرینگ اصلي برج گردان )لدل 

تارت( ایستگاه ریخته گري شماره 7 فوالدسازي.
26 -ساخت و بازسازی انواع بردهای الکترونیکی معیوب 

مربوط به تجهیزات بخش های مختلف کارخانه.
حریق  اعالن  سامانه  اندازی  وراه  طراحی،اجرا   -  27

کارخانه و سیستم مانیتورینگ اتاق فرمان آتش نشانی.
28    - ساخت پاتیل هاي سرباره کوره بلند و فوالدسازي.

فوالد  و  پاتیل هاي حمل چدن  تعمیر  و  29    - ساخت 
مذاب. 

تاج  و  متر   7 حدود  قطر  با  بارگیر  روتور  ساخت   -    30
دندانه بارگیر، مخلوط کن آگلومراسیون.

31    - ساخت انواع گیربکس هاي کاهنده.
خورشیدي  هاي  گیربکس  معکوس  مهندسي   -    32

منوبلوك نورد 300.
 HBSV 33    - مهندسي معکوس و ساخت دریچه هاي

کوره بلند شماره 3. 
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34    - مهندسي معکوس و ساخت دریچه هاي اطمینان، 
.MGSV، MCG

35    - ساخت گریتینگ سرباره کوره بلند شماره 3.
نازل، مشعل و سري برش  افشانک،  انواع  36    - ساخت 

مشعل )مشتوك هاي مسي(.
37    - ساخت انواع خنک کننده هاي چدني بدنه کوره 

بلندها.
38    - ساخت انواع شافت ها و محورهاي اشپیندل هاي 

نورد )خصوصاً نورد 650(.
39    - طراحي و ساخت انواع تاندیش هاي ایستگاه هاي 

ریخته گري. 
سنگین  هاي  قالب  و  ها  تراورس  انواع  ساخت   -    40

جرثقیل هاي حمل مذاب )از طریق ورقکاري و پرچ(.
41    - ساخت قطعات ماشین هاي فوالدبر، کالسکه هاي 

حمل چدن و حمل سرباره مذاب.
42    - ساخت انواع مخازن ذخیره اتمسفري و کم فشار.
43    - ساخت سازه هاي فلزي سنگین )بالک و ستون(.

از  بخشي  ساخت  و  طراحي  معکوس،  مهندسي   -    44
یدکي  قطعات  براي  رزرو  )ساخت   PCI پروژه  قطعات 
واحد  در  موجود  چیني  یدکي  قطعات  و  تجهیزات  و 

.)PCI جدیداالحداث
45    - بهینه سازي فورم 3 جداره کوره بلند شماره 2.

و  کنترل  سیستم  بروزرسانی  و  سازی  بهینه   - 46
مانیتورینگ کوره نورد 300.

47 - طراحي و ساخت دیتا دیود به منظور ایمن سازی 
ارتباطات در شبکه های دیتا.

کارگاهی  داخل  ارتباط  سامانه  و ساخت  طراحی   - 48
)اینترکام صنعتی(.

49 -مدرنیزاسیون سیستم کنترل و مونیتورینگ واحد 
جذب بنزول بخش کک سازی.

50 -تامین گازهای خاص جهت کالیبراسیون آناالیزرهای 
بخش های مختلف کارخانه توسط شرکت داخلی.
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توسعه و تجاری سازی موفق محصوالت جدید، یکی از 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 همواره به محصوالت 
موجود خود تکیه کنند. مشتریان در جستجوی محصوالت 
جدیدتر و پیشرفته هستند و 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 نیاز دارد. از سوی دیگر، توسعه محصول 
جدید یکی از 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.

محققان مدل ها و مراحل مختلفی را برای توسعه محصول بیان 
نموده اند که هر کدام در شرایط و موقعیت های خاص یک 
محصول می توانند موثر واقع شوند. یکی از معروفترین این مدلها 
که به طور نسبی در خصوص مراحل توسعه محصول جدید در 
شرکت ذوب آهن نیز صادق است مدل کوپر می باشد. مطابق 

این مدل مراحل توسعه محصول جدید به شرح زیر می باشد:
توسعه ایده اولیه،غربال گری ایده ها،توسعه دادن به ایده های 
غربال شده،طراحی محصول،آزمایش محصول،تجاری کردن 

تولید.
همانگونه که مالحظه می گردد توسعه ی محصول جدید شامل 
تمام فعالیت ها از توسعه یک ایده برای تحقق یک محصول تا 
ورود آن به بازار می باشد. بدیهی است که مدیریت تمامی این 
فعالیت ها به صورتی کارآ و موثر، سبب می شود که شرکت ها 

مهندس عبدالعلی ملکی
مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید

طراحی و توسعه محصوالت جدید در ذوب آهن اصفهان

 شرکت ذوب آهن اصفهان، همسو 
و هم راستا با طراحی و تولید 

محصوالت جدید همواره در تدوین 
استانداردهای ملی محصوالت 

فوالدی با سازمان ملی استاندارد 
همکاری و مشارکت فعال داشته 
و با به روز نمودن استانداردهای 

ملی منطبق با آخرین ویرایش های 
استانداردهای معتبر بین المللی، 
نقش و حضوری فعال در راستای 

ارتقای کیفی محصوالت تولیدی در 
سطح کشور داشته است.
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بهترین نتیجه را از فرآیندهای توسعه ی محصول جدید کسب 
نمایند. به طور کلی توسعه ی محصول جدید، فرآیندی است 
که قسمت های مختلف شرکت می بایستی در آن مشارکت 
کنند. بخش های اصلی مشارکت کننده شامل بخشهای فنی، 
پشتیبانی، تولید و بازاریابی و فروش می باشند. اهم موارد مربوط 
به توسعه محصول جدید و انجام طراحی های مورد نیاز در 
بخش های مهندسی نورد و فوالدسازی و با مشارکت سایر 
تولید،  ریزی  برنامه  و  امورفنی  مانند  ذیربط  های   مدیریت 

کیفیت، آزمایشگاه مرکزی و ... انجام می شود.
محصوالت جدید در شرکت ذوب آهن اصفهان 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 مختلف 
شرکت صورت می گیرد. همچنین نتایج پژوهش های علمی 
نشان می دهد که تفاوت  پروژه های موفق با پروژه های ناموفق در 
مقوله هایی مانند استراتژی های مناسب، رهبری پروژه، ارتباطات 
درون سازمانی خوب، برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب، برنامه 

ریزی به موقع برای تولید شناخته می شوند. 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  با توجه به سابقه و میزان 
تولید محصوالت فوالدی، در سال های مختلف قصد افزایش 
مزیت های رقابتی خود را در بازارهای داخلی و صادراتی داشته و 
لذا همواره با مفهوم توسعه محصول جدید روبرو بوده است. این 
شرکت مطابق اهداف و شاخص های برنامه ای خود در طی هر 
سال تعدادی پروژه توسعه محصول جدید را آغاز و در طی آن 

محصول جدید فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و ساختمانی 
را تولید و عرضه می نماید. پروژه های توسعه محصول جدید 
در شرکت ذوب آهن با توجه به تدوین نقشه راه، رویه ها و 
دستورالعمل ها و همچنین مدیریت کارآ و هماهنگی های بین 
بخشی موثر و ... در رده باالیی از موفقیت قرار دارد. در سایه 
همین موفقیت ها، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در سالهای 
اخیر موفق به توسعه و تولید محصوالت جدیدی گردیده است 
که ازآن جمله می توان به تولید فوالد مارك R260 جهت تولید 
شمش ریل، تولید ریل های راه آهن سراسری و ریل های مترو 
مطابق با  به روزترین استانداردهای بین المللی، تولید شمش با 
مقطع بیم بالنک به منظور تولید تیرآهن های H سنگین، تولید 
ورق سازه های فوالدی برای استاندارد سازی تولید انواع باکس 
ورق و تیر ورق، تولید تیرآهن بال پهن سایزهای باال تا نمره 
30، تولید آرك معدن و ... اشاره نمود. در این راستا برنامه ریزی 
 ،TH36 به منظور تولید محصوالت جدید مانند آرك معدن
ریل معدن، تکمیل سبد محصوالت تیرآهن H سنگین و ... در 
دست اقدام می باشد. عالوه بر این، شرکت ذوب آهن اصفهان، 
همسو و هم راستا با طراحی و تولید محصوالت جدید همواره 
در تدوین استانداردهای ملی محصوالت فوالدی با سازمان ملی 
استاندارد همکاری و مشارکت فعال داشته و با به روز نمودن 
استانداردهای ملی منطبق با آخرین ویرایش های استانداردهای 
معتبر بین المللی، نقش و حضوری فعال در راستای ارتقای 

کیفی محصوالت تولیدی در سطح کشور داشته است.
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ذوب آهن اصفهان بعنوان اولین واحد تولید فوالدکشور و 
به تعبیر دیگر به عنوان اولین دانشگاه بزرگ علمي کاربردي 
صنعت و معدن در کشور، همواره در راستاي ایجاد و استمرار 
فرهنگ خودباوري و ملي سازي در کلیه ارکان درون سازماني 

و برون سازماني نقش بسزائي را ایفا نموده است.
اجرائي متخصص در  و  نیروي کارشناسي  تربیت هزاران 
سطوح مختلف، همکاري و مشارکت مستقیم در احداث  
واحدهاي فوالدي جدید درکشور، آموزش تئوري و عملي 
پرسنل واحدهاي جدید و نوپا، پیشگام در شروع واجراي 
تعمیرات اساسي و پروژه هاي بازسازي و نوسازي و نیز احداث 
واحدهاي جدید با اولویت استفاده از نیروهاي متخصص و 
توانمند داخلي، ارائه ایده هاي نو در ساخت و تعمیر و بروز 
رساني تجهیزات، به روشني بیانگر اعتقاد این مجموعه به 

نقش موثر خود در »پایه گذاري فرهنگ بومي سازي در 
صنعت کشور« دارد. 

بدون شک ترك حضور کارشناسان شوروي پس از انقالب 
اسالمي، تنوع تکنولوژي کشورهاي ارائه دهنده تجهیزات 
در خالل بازسازي هاي صورت گرفته پس از پایان جنگ 
و  فني  دانش  انتقال  زمینه  در  شدید  کمبود  تحمیلي، 
تکنولوژي ونیز تجهیزات یدکي ومصرفي بدنبال تحریم هاي 
اعمال شده، مشکالت کمبود نقدینگي و مسائل ارزي و.....  
علیرغم مشکالت عدیده اي که به این مجموعه تحمیل نمود 
از سوي دیگر موجب شکوفائي فکر و اندیشه و تالش مضاعف 
پرسنل در جهت جبران کمبودهاي موجود گردید. به گونه 
اي که مي توان به صورت قاطع ابراز نمود که در هربخش از 
کارخانه که کمبود دانش فني ویا مهارت الزم ،عدم تامین 
تجهیز و قطعه و... موجب اختالل در امر تولید مي گردید، با 
اتکا به خودباوري و با حداقل امکانات گام محکمي در جهت 

ابداع و خالقیت و نوآوري برداشته مي شد.
امیداست برگزاري جشنواره ها و گردهمایي هاي تخصصي 
در زمینه بومي سازي، گام مثبتي در راستاي انتقال اندیشه و 
تفکر فرهنگ خودباوري و محل تبادل تجربیات وتالش هاي 

شبانه روزي همکاران محترم عرصه فوالد گردد.

مهندس محمد رضا یزدان پناه
معاون مدیریت امورفني وبرنامه ریزي تولید و نماینده 

حوزه بهره برداري در بومي سازي

ذوب آهن اصفهان پایه گذار فرهنگ بومي سازي در صنعت کشور

در هربخش از کارخانه که کمبود 
دانش فني ویا مهارت الزم ،عدم 
تامین تجهیز و قطعه و... موجب 

اختالل در امر تولید مي گردید، با 
اتکا به خودباوري و با حداقل امکانات 

گام محکمي در جهت ابداع و 
خالقیت و نوآوري برداشته مي شد.
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درمدیریت  فنی  وخدمات  قطعات  سازی  بومی 
مهندسی نت

ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد کشور 
با توجه به داشتن نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، 
همواره توانسته است در مسیر تامین نیازهای مصرف داخل 
محصوالت فوالدی وافزایش تنوع آنها و همچنین بدست 
آوردن سهم قابل توجه ای از بازارهای صادراتی گام بردارد.

ویژه  به  تولید  پشتیبانی  واحدهای  نقش  رابطه  این  در 
مدیریت مهندسی نت در حفظ آماده به کاری تجهیزات 
خطوط تولید وپویایی وارتقاء جایگاه ذوب آهن در کشور 

همواره اثرگذار وستودنی بوده و است. 
نظارت  و  ریزی  برنامه  مدیر  مهندس سیدوحید رضوی 

بر نگهداری و تعمیرات )مهندسی نت مکانیک( در ادامه 
افزود:  این مهندسی با عنوان اولیه مهندسی کل مکانیک از 
ابتدای شروع بکار واحدهای تولیدی و با در اختیار داشتن 
نیروی انسانی متخصص ومجرب وهمچنین زنجیره تولیدی 
کارگاههای ساخت و تعمیر قطعات و تجهیزات بدون وقفه 
در راستای انجام شرح ماموریت خود به ویژه بومی سازی 

ورفع نیازهای کارخانه گام برمیدارد.
وی افزود: این مهندسی در برگیرنده گستره وسیعی از 
سرپرستی  دپارتمانهای  قالب  در  توانمند  انسانی  نیروی 
بازرسی فنی ، معاونت برنامه ریزی و ساخت قطعات )با 
زیر مجموعه واحدهای طراحی، برنامه ریزی وتکنولوژی 
تولید،ترمیست و متالورژی سطح، کنترل کیفی،کارگاههای 

مهندس سید وحید رضوی
مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات 

ذوب آهن اصفهان یکی از موفقترین شرکتها در بومی سازی قطعات 
و تجهیزات کارخانه در ایران به شمار می رود

هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از 
قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب 

آهن اصفهان بومی سازی شده 
است و مابقی نیز به جزء اندکی که 
در حال حاضر امکان تامین آنها در 

داخل کشور وجود ندارد ، با توجه به 
دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی 

ساخت آنها در کارخانه، به دلیل 
محدودیتهای تجهیزاتی و بعضًا 
ترافیک کاری در این مهندسی، 

از طریق سازندگان توانمند داخل 
کشور بومی سازی و تامین می شوند.
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اسکلت فلزی و آهنگری، ریخته گری و مدل سازی، ماشین 
کاری وعملیات حرارتی، تعمیر تجهیزات سنگین و انبار(، 
مجموعه  زیر  )با  تجهیزات  وتعمیر  ریزی  برنامه  معاونت 
سرپرستی های برنامه ریزی ،پایش،  تعمیرات و همچنین 
 ،IT ،اجرای تعمیر تجهیزات( و واحدهای فنی و اقتصادی
ایمنی فنی  و اداری با قریب به 1300 نفر پرسنل می باشد.
بیش از ۸۵ درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی 

ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است.
مهندس رضوی در ارتباط با بومی سازی های انجام شده 
از قطعات و  از 85 درصد  اظهار داشت: هم اکنون بیش 
تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده 
است و مابقی نیز به جزء اندکی که در حال حاضر امکان 
تامین آنها در داخل کشور وجود ندارد ، با توجه به دستیابی 
به دانش فنی وتکنولوژی ساخت آنها در کارخانه، به دلیل 
این  در  کاری  ترافیک  بعضاً  و  تجهیزاتی  محدودیتهای 
مهندسی، از طریق سازندگان توانمند داخل کشور بومی 

سازی و تامین می شوند.
محیط زیست مهم ترین اولویت ذوب آهن به عنوان 

پرچم دار صنعت سبز 
مدیر مهندسی نت با بیان اهمیت و حساسیت موضوع 
پایدار  اساسی آن در توسعه  حفظ محیط زیست ونقش 
وتاکیدات وحمایت های مدیریت محترم عامل در این رابطه 
افزود: مهندسی نت در سال جاری با برنامه ریزی منسجم 
ودقیق نسبت به ساخت و مونتاژ و تحویل 74 مجموعه 
درب فلکسیبل )سمت جنوب باتری3بخش تولیدات کک و 
مواد شیمیایی( سهم بسزایی ایفاد نموده، به نحوی که نتایج 
موفقیت آمیز آن بازتاب بسیار گسترده وافتخار آمیزی برای 

ذوب آهن در رسانه های مختلف داشته است. 
درب  مجموعه   74 ساخت   : نمود  اعالم  همچنین  وی 
امید  که  شروع شده  باتری(نیز  شمال  )سمت  فلکسیبل 
است تا بهار سال آینده به پایان رسیده وانشاا.. منجر به 
رفع آلودگی های زیست محیطی در این بخش از ذوب 

آهن گردد.

ساخت قطعات وتجهیزات و اجرای پروژه های توسعه 
مهندس رضوی در رابطه با نقش این مدیریت در اجرای 
پروژه های توسعه کارخانه اظهار داشت: با حمایت های 
همت  وبه  توسعه  و  ریزی  وبرنامه  برداری  بهره  معاونین 
وتالش پرسنل مهندسی نت و با اتکاء به دانش و تجربه 
این تالشگران، سرعت و کیفیت اجرای پروژه های توسعه 
افزایش چشمگیری یافته که از آن جمله می توان به پروژه 
های هات شارژینگ،تغلیظ سنگ آهن،برج خاموش کننده 
ککسازی و مهم ترین آنها پروژه افتخارآمیز PCi اشاره نمود.

مهندس رضوی تصریح کرد: به منظور افزایش بهره وری 
راه  از  پس  ها  پروژه  کاری  به  آماده  بهتر  تضمین  و 
اسناد  وتهیه  بررسی  اندازی،پیشنهاد می شود در هنگام 
 Life( مناقصه توجه بیشتری به مقوله هزینه چرخه عمر
cycle cost( تجهیزات عنایت بیشتری شده به عالوه به 

منظور تسریع در بومی سازی و افزایش کیفی قطعات وبا در 
نظر گرفتن  ارتقاء تکنولوژی و پیچیدگی ساخت قطعات در 
مقایسه با دهه های گذشته، ضروری است سرمایه گذاری 
وتجهیزات  قطعات  ساخت  های  نقشه  خرید  زمینه  در 
توسعه  قراردادهای  انعقاد  هنگام  در  پرمصرف  و  حساس 

مدنظر قرار گیرد.
نیروی انسانی متخصص و توانمند،محور توسعه و 

ارتقاء شرکت
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.
وی در پاسخ به این سوال که برای انتقال دانش وتجربیات 
به نسل آینده چه برنامه ریزی دارید، چنین گفت: 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 سالها تالش وکوشش های 
در جای جای  که  است  های گذشته  نسل  روزی  شبانه 
کارخانه به بار نشسته و به یادگار مانده است و لذا ما نیز می 
بایست به سهم خود در این راستا وبرای نسل های بعدی 

25

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



اقدام نمائیم.
مهندس رضوی گفت : این مدیریت نیز به سهم خود و 
با درك اهمیت موضوع توسعه منابع انسانی با تاکید بر 
به  تشویق  طریق  از  پرسنل  کیفی  وارتقاء  بروزرسانی 
برگزاری  آموزشی،  های  کالس  در  پرسنل  مشارکت 
حل  های  ظرفیت  از  تخصصی،استفاده  سمینارهای 
های  شرکت   Benchmarking پیشنهادها،  مسئله،نظام 
اهمیت  نیز  آن  موازات  وبه  ورزیده  اهتمام   ... و  پیشرو 
فراوانی برای مستند سازی اطالعات ودستاوردها از طریق 
تهیه دستورالعمل های اجرایی جدید و یا بروزرسانی آنها، 
ثبت تکنولوژی ساخت قطعات ، برنامه های کنترل کیفی 
تهیه  بازرسی فنی،  لیست های  تهیه چک   ،)QCP,ITP(
وبروزرسانی دستورالعمل ها یا روشهای اجرای تعمیرات و 

.... قائل است .
مهندس رضوی اهم فعالیت های بومی سازی مدیریت 

مهندسی نت را بدین شرح عنوان نمود: 
های  بلند  کوره  دم  هوای  مجموعه  قطعات  ساخت   -1

شماره1و 2و 3.
2- ساخت رولیک و رینگ اسلیو کارگاههای مهندسی نورد .

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

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

5- تهیه نقشه های تجهیزات مکانیکی وساخت قطعات 
گری  ریخته  ایستگاه  ریومپینگ  واجرای  وتجهیزات 

شماره7بخش فوالد سازی به روش مهندسی معکوس.
سیستم  ساخت  منظور  به  ریزی  برنامه  و  مطالعه   -6
بارگیری کوره بلند شماره1 با مشارکت شرکت های توانمند 

خارج 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 شارژشمش گرم به خط 

.HOTCharge نورد
10- طراحی و ساخت تجهیزات پروژه تغلیظ سنگ آهن.

های  کوره  وسرد  گرم  هوای  های  دریچه  ساخت   -11
شماره 1 و 2.

و  ها  شاخه  تجهیزات  از  زیادی  بخش  ساخت   -12
بار،  دامی  ،کاست،  نوسان  )رام  ریخته گری  ایستگاههای 

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

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

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

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

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

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

19-ساخت انواع خنک کننده های چدنی بدنه کوره بلند ها .
20- ساخت انواع شافت ها ومحورهای اشپیندل های نورد 

)خصوصاً نورد 650 ( .
21-طراحی وساخت انواع تاندیش های ایستگاه ریخته 

گری.
22-ساخت برج گردان )لدل تارت( .

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

وی در پایان از خالقیت ها و نوآوری های پرسنل سخت 
کوش مهندسی نت در حفظ وآماده بکاری تجهیزات وایحاد 
ارزش افزوده باال که حاصل راهبری و حمایتهای معاون 
بهره برداری و مدیر امور مهندسی های بهره برداری می 

باشد، تشکر و قدردانی نمود. 
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تالشگران بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی از دیرباز 
واالی  همت  و  تجربه   ، دانش  با  اصفهان  آهن  ذوب  در 
خود، نه تنها بر مشکالت فائق آمده اند بلکه ، در توسعه و 
بهبود فرایندهای این بخش از جمله از طریق بومی سازی 
تجهیزات ، کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته اند .  

مهندس علیرضا رضوانیان مدیر این بخش  در خصوص 
اقدامات صورت گرفته جهت  بومی سازی  گفت : با راه 
اندازی واحد 2 کک سازی در سال 1391 و عدم تامین 
قطعات یدکی مورد نیاز ماشین ها و مکانیزم ها به علت 
تحریم ها و جدا شدن پیمانکار اوکراینی و سپرده شدن 
مابقی کار به شرکت چینی نیاز به تامین قطعات یدکی 
نیازها درخواست قطعات  این  تامین  بوجود آمد و جهت 
مورد نیاز جهت خرید خارجی تنظیم شد که به علت اعمال 

تحریم ها ظالمانه،شرکت خارجی سازنده از عمل به تعهدات 
خود سرباز زده و تامین این قطعات از خارج کشور منتفی 
شد.لذا با توجه به نیاز مبرم بخش به قطعات یدکی و جهت 
جلوگیری از وقفه در امر تولید در طی این سال ها تعداد 
زیادی پروژه بومی سازی با اتکاء به توان پرسنل جوان این 
مدیریت و امکانات موجود در ذوب آهن تعریف شدکه با 

عنایت خداوند متعال به انجام رسیده است.
از مزایای تحریم ها رفع وابستگی و خودباوری نیروهای 
شاغل،شناسایی قابلیت ها و توانایی های موجود در کارخانه 
و کشور  می باشد که مهمترین موارد بومی سازی شده در 

این مدیریت به شرح ذیل می باشد:
1- طراحی،تهیه نقشه و ساخت واگن حمل کک :

بوسیله واگن مذکور، کک گداخته تخلیه شده از سلول 

مهندس علیرضا رضوانیان 
مدیرتولیدات کک و مواد شیمیایی

خودباوری و شناسایی قابلیت ها و توانایی های کارخانه و کشور  
از مزایای تحریم است

از مزایای تحریم ها 

رفع وابستگی و 

خودباوری نیروهای 

شاغل،شناسایی 

قابلیت ها و توانایی های 

موجود در کارخانه و 

کشور  می باشد
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باتری به برج خاموش کننده و سپس تخلیه آن در سکوی 
کک انجام می گردد. با توجه به شرایط کاری واگن، میزان 
خوردگی این تجهیز بسیار باال بوده وهمچنین تحت تنش 
حرارتی باالیی نیز قرار دارد.که علیرغم فعالیت های تعمیری 
برای حفاظت از این تجهیز نیاز به تامین  وساخت آن وجود 
داشت.طراحی،تهیه نقشه این واگن 90 تنی به طور کامل 
کارگاه های  آن در داخل  و ساخت  فنی بخش   دردفتر 
واگن  آماده سازی  است.  گرفته  انجام  آهن  ذوب  ساخت 
حدود 18000 نفر ساعت زمان برده و 150000 یورو صرفه 

جویی ارزی داشته است.
2- طراحی،تهیه نقشه و ساخت سیلندر هیدرولیک 

سانتریفیوژ:
 انتقال حرکت دورانی از الکتروموتور به روتور سانتریفیوژ 
به وسیله این تجهیز انجام می شود  که به همراه آن عمل 
حرکت رفت و برگشتی محوری روتور را نیز ایجاد می کند.

سانتریفیوژ سولفات کار جدا سازی بلور های نمک از اسید 
را بر عهده دارد که در سالیان گذشته طی چندین مرحله 
اقدام به خرید این تجهیز از خارج کشور شده که به دلیل 

وجود تحریم ها خرید این تجهیز میسر نگردید.
با ساخت سیلندر هیدرولیک عمالً یک دستگاه سانتریفیوژ 
به چرخه تولید برگشته و فعالیت آن عملیاتی شده است. 
طراحی وتهیه نقشه این تجهیز در دفتر فنی بخش انجام و 
ساخت آن توسط سازنده داخلی انجام گرفته است. برای 
ساخت این تجهیز حدود 2100 نفر ساعت زمان صرف شده 
و با ساخت آن 15000 یورو صرفه جویی ارزی انجام گرفته 

است.
3- اوسیالتور سرند لرزشی:

این  بوسیله  مواد(  بندی  دانه  )جهت  سرندها  در  لرزش 
تجهیز مذکور ساخت کشور   که  ایجاد می گردد  تجهیز 
ایتالیا بوده که با توجه به قیمت باالی خرید وجلوگیری از 
خروج ارز،برنامه ریزی ساخت آن در داخل کارخانه با تکیه 
بر توان نیروهای داخلی انجام گرفت. برای طراحی و تهیه 
نقشه و ساخت این تجهیز حدود 1800 نفر ساعت صرف 

گردید  یورویی  ارزی 25000  جویی  صرفه  باعث  شدکه 
وعملکرد این تجهیز با یک سال کارکرد با نمونه خارجی 

رقابت می کند.
4- کارزین ماشین دربازکن سلول باتری:

هدایت کک هنگام تخلیه از سلول باتری به داخل واگن 
توسط این تجهیز انجام می گیرد. با توجه به اینکه کک 
گداخته دمای باالیی دارد و همچنین بسیار ساینده است 
استهالك این تجهیز زیاد می باشد و جهت جلوگیری از 
توقف یک مجموعه، این تجهیز به صورت رزرو در بخش 
تامین گردد. لذا در اولین سال های بهره برداری از باتری 
کار تهیه نقشه و مهندسی معکوس انجام گردید که کلیه 
عملیات از جمله تهیه نقشه وساخت در ذوب آهن اصفهان 
انجام شد.برای ساخت این مجموعه حدود 9000 نفر ساعت 
ارزی  جویی  صرفه  موجب  و  شده  داده  اختصاص  زمان 

25000 یورویی گردیده است.
۵- اشتانگ ماشین تخلیه کک سلول باتری:

تخلیه ستون کک گداخته از داخل سلول باتری بوسیله 
این تجهیز انجام می گیرد که ابعاد این تجهیز 24 متر طول 
ابعاد و شرایط کاری   و 24 تن وزن می باشد و به دلیل 
دارای پیچیدگی ها و مشکالت خاصی می باشد .کار طراحی 
اشتانگ بر روی تجهیز بدون امکان دمونتاژ انجام گرفت 
و ساخت آن نیز در کارگاه های ساخت و تولید مدیریت 
مهندسی نت به انجام رسید که حدود 2 سال از زمان نصب 
و بهره برداری آن می گذرد و عملکرد مطلوبی داشته است.

برای طراحی و ساخت آن 12500 نفر ساعت زمان صرف 
شده و صرفه جویی ارزی 40000 یورویی داشته است.

6- درب های فلکسیبل سلول باتری:
این درب ها دو سمت سلول های کک را بسته و مانع 
خروج گاز کک از داخل باتری می شود.با توجه به عملکرد 
از اطراف آن  معیوب درب های طرح قدیم و نشتی گاز 
ها بسیار زیاد بوده و باعث نشت گاز های آالینده از باتری 
و آسیب دیدن محیط زیست می گردید، برنامه ریزی و 
هماهنگی برای تغییر طرح درب ها به درب های نسل جدید 
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فلکسیبل انجام گردید. با توجه به مشکالت تامین از خارج 
کشور به دلیل قیمت باال و اعمال تحریم های ظالمانه تامین 
از خارج کشور، کار طراحی  و تهیه نقشه های ساخت توسط 
دفتر فنی بخش انجام و ساخت آن درکارگاه های ساخت 
ذوب آهن آغاز شد که تاکنون 74 عدد درب سمت کک 
)سمت شمال باتری( ساخته و نصب گردیده و ساخت 74 
عدد درب سمت تخلیه ) سمت جنوب باتری( در حال انجام 

می باشد.
برای طراحی و ساخت این درب ها)سمت کک وسمت 
تخلیه( حدود 500000 نفر ساعت زمان اختصاص داده 
شده و صرفه جویی ارزی بالغ بر 7 میلیون دالری داشته 

است.
به طبع شاخص ترین پروژه بخش با توجه به حجم اقتصادی 
و هزینه انجام گرفته ساخت درب های فلکسیبل بوده که 
عملکرد مناسب آن باعث حذف آلودگی ناشی از نشت گاز 
کک از درب ها شده و کمک شایانی به حفظ و سالمت 

محیط زیست و عدم انتشار آالینده ها در محیط می کند.
طرح های در حال پیگیری شامل تکمیل ساخت درب های 
سمت تخلیه می باشد که به حول و قوه الهی در حال انجام 
است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان اردیبهشت 
ماه سال1399 به اتمام رسیده و با اجرای کامل این طرح 

آلودگی ناشی از نشت گاز کک به صفر می رسد.
پروژه دیگر در حال پیگیری تمیز کننده های ماشین ها 
ی تخلیه و در بازکن می باشد که با تمامی تالش صورت 
گرفته جهت استفاده از توان شرکت های داخل کشور و 
دارای تجربه خارجی این امر میسر نگردیده و طبق برنامه 
ریزی انجام گرفته این کار با استفاده از توان نیروها و امکانات 
داخلی ذوب آهن اصفهان در حال انجام است. با راه اندازی 
این مکانیزم ها کار تمیز کاری درب و رام توسط ماشین 

انجام شده و نیاز به تمیز کاری دستی از بین می رود.
راه اندازی این طرح کمک شایانی به حفاظت از درب ها 

می کند، و از نشت گاز از باتری جلوگیری می نماید.

شاخص ترین پروژه 
بخش با توجه به حجم 
اقتصادی و هزینه انجام 
گرفته ساخت درب های 
فلکسیبل بوده که عملکرد 
مناسب آن باعث حذف 
آلودگی ناشی از نشت 
گاز کک از درب ها شده 
و کمک شایانی به حفظ و 
سالمت محیط زیست و 
عدم انتشار آالینده ها در 
محیط می کند.

برای طراحی و ساخت 
این درب ها)سمت کک 
وسمت تخلیه( حدود 
۵۰۰۰۰۰ نفر ساعت زمان 
اختصاص داده شده و 
صرفه جویی ارزی بالغ بر 
7 میلیون دالری داشته 
است.
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بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان که از آن به عنوان 
قلب این مجتمع عظیم صنعتی یاد می شود ، طی سال 
های گذشته شاهد اقدامات چشمگیری جهت بومی سازی 

تجهیزات جدید بوده است . 
مهندس کاظم تدین مدیر بخش کوره بلند اقدامات صورت 
گرفته در خصوص بومی سازی قطعات وتجهیزات را اینگونه 

بیان نمود :
حدود 10 سال پیش کوره بلند شماره3 با تجهیزاتی که 
عمدتاً از کشور کره جنوبی و آلمان خریداری شده بود نصب 
و راه اندازی گردید و چند سال بعد هم تجهیزات بارگیری 
کوره بلند شماره2، تعویض و مشابه کوره بلند شماره3 گردید. 

وی افزود : ورود این تجهیزات جدید به عرصه صنعت ذوب 
آهن اصفهان، نگرانی وابستگی به خارج از کشور برای تهیه 
قطعات رزرو و تولید مداوم کوره ها را بدنبال داشت. به همین 
دلیل در بخش کوره بلند کمیته بومی سازی تشکیل گردید 
و برنامه ریزی برای بومی سازی تجهیزات جدید آغاز شد. 
در این راستا در همان سالهای اولیه موفق شدیم تجهیزات 
مهمی مانند شوت بارگیری و راهگاه هشت ضلعی که در 
معرض شدید سایش بودند را بومی سازی نماییم و در ادامه 
این پروسه سالهای اخیر، بومی سازی دیگر تجهیزات سیستم

BLT و همچنین دریچه های منحصر بفرد کائوپرهای کوره 

بلند شماره3 پیگیری و خوشبختانه موفق به بومی سازی 

مهندس کاظم تدین
مدیر کوره بلند

بومی سازی تجهیزات مهم بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان

در همان سالهای اولیه 

موفق شدیم تجهیزات 

مهمی مانند شوت 

بارگیری و راهگاه 

هشت ضلعی که در 

معرض شدید سایش 

بودند را بومی سازی 

نماییم
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تجهیزات مهم بدین شرح می باشد :
BLT  فیدر اسپات سیستم *

* دریچه  WGSV  )دریچه خروج دود کائوپره(
* دریچه MGIV  )به همراه سیستم محرك آن(

* دریچه  CASV )دریچه قطع و وصل احتراق( به همراه 
سیستم محرك آن بصورت کامل 

* دریچه  CACV )دریچه کنترل هوای احتراق(
به همراه سیستم محرك آن بصورت کامل  

* دریچه MGCV )دریچه کنترل گازاحتراق(
* دریچه MCG )دریچه کنترل ریزش مواد(

* بشقابک و نشیمنگاه LSV )دریچه آب بندی کننده 
پائینی(

* بشقابک و نشیمنگاه USV )دریچه آب بندی کننده 
باالیی(

* رانر سیستم بارگیری BLT  کوره بلند های شماره 1 و 2
* سیستم محرك گهواره وان چدن کوره بلند شماره3.

* سیستم های هوای دم کوره بلند شماره3 شامل ساپلو، 
کمپنساتور، لوله مورب و زانویی.

* دریچه های شماره 13و19 کائوپرهای کوره بلند شماره 2
تلشکی ماشین مته کوره بلند شماره 3

* طراحی و ساخت کلیه تجهیزات پروژه طرح جایگزینی 
بونکرهای توزین بجای واگن توزین 

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

* دریچه ی هوای گرم کائوپرهای کوره بلند شماره 3   و 
بومی سازی تجهیزاتی مانند HBSV )پیشرفت 80 درصد 

)
* طراحی و ساخت سایلنسر اسنورت کوره بلند شماره 2 

)پیشرفت 95درصد(
 3 شماره  بلند  کوره  کائوپرهای  متنوع  کمپنساتورها   *

)پیشرفت 60درصد (
* سیستم محرك دریچه های  MCG و LSV )پیشرفت 

30درصد (
مهندس غالمحسین محمدی معاون تجهیزات مکانیکی 

کوره بلند نیز در این خصوص گفت :
در سال آینده با تعویض درایویونیت کوره بلند شماره 3 
مقدمات و شرایط جهت شروع بومی سازی این تجهیز را 
آغاز خواهیم کرد، درایو یونیت تجهیز مهمی است که کلیه 
حرکت های چرخشی و زاویه ای شوت بارگیری را بعهده 
دارد و تابه حال شرایط برای شروع بومی سازی این تجهیز 
بوجود نیامده است و این مهم انشاءا... در سال آینده پس از 
تعویض درایو یونیت ودر اختیار داشتن درایو یونیت مستعمل 

از روش مهندسی معکوس شروع خواهد شد .
تجهیزات بومی سازی شده عمدتا با مشارکت شرکت های 
داخلی )45درصد( و پرسنل کوره بلند )55درصد( با روش 

های مهندسی معکوس انجام گرفته است.
 در پایان از همه عزیزانی که ما را در این مهم یاری نمودند 

تشکر وقدر دانی می گردد.

مهندس غالمحسین محمدی
معاون تجهیزات مکانیکی کوره بلند 
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با توجه به تحریم های ظالمانه و با عنایت به اینکه تامین 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز از خارج از کشور با مشکالت 
های  از ظرفیت  استفاده  است،  گردیده  مواجه  ای  عدیده 
تولید در بخش  تداوم  به منظور  فنی و تخصصی داخلی 
آگلومراسیون در اولویت کار قرار گرفت. در برخی از زمینه 
ها مشکالتی وجود نداشت لذا به سمت طراحی و ساخت 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز از طریق بهره گیری از تخصص 

کارشناسان داخلی قدم برداشته شد.
مهندس محمدجواد ذبیحی قائم مقام بخش آگلومراسیون 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: بالغ بر 30 مورد بومی سازی 
قطعات و تجهیزات برقی و مکانیکی مهم طی سال های 
های  شرکت  همکاری  با  بخش  متخصصان  توسط  اخیر 
انجام گردید، که ضمن کاهش هزینه  با موفقیت  داخلی 

های ساخت و تامین این قطعات و تجهیزات تا 70 درصد 
مشابه خارجی از خروج قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری 
بعمل آمد و همچنین با بومی سازی این تجهیزات شرایط 
بهتری برای استفاده از خدمات پس از فروش مهیا گردید 
و زمان درخواست و تحویل کاال نیز به میزان قابل توجهی 
کاهش یافت.در بسیاری از موارد نیز با طرح مسئله و معرفی 
بذر پیشنهاد به پرسنل کارگاههای مختلف بخش و اجرای 
پشنهادات ارائه شده تا حدود زیادی معضالت موجود برطرف 

گردید.
مهندس ذبیحی برنامه های بومی سازی این مدیریت در 
آینده را چنین برشمرد:بروز رسانی و بومی سازی تابلوهای 
های  آگلوماشین  دود  مکنده  الکتروموتورهای  اندازی  راه 
2،1و3 )از نوع روسی به فن آوری داخلی(،ساخت تابلو و بروز 
رسانی تابلوی تحریک الکتروموتورهای سنکرون مکنده های 

مهندس محمد جواد ذبیحی
قائم مقام بخش آگلومراسیون

3۰ مورد بومی سازی قطعات و تجهیزات برقی و مکانیکی مهم در آگلومراسیون

بروز رسانی و بومی سازی تابلوهای 
راه اندازی الکتروموتورهای مکنده 

دود آگلوماشین های 2،1و3 )از نوع 
روسی به فن آوری داخلی(،ساخت 
تابلو و بروز رسانی تابلوی تحریک 

الکتروموتورهای سنکرون 
مکنده های الکتروفیلترهای ناحیه 

دیماسوس بخش با فناوری داخلی، 
برنامه ریزی و سفارش ساخت 

الکتروموتور مکنده
و.... که توسط شرکت های داخلی 

در حال پیگیری می باشد.
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الکتروفیلترهای ناحیه دیماسوس بخش با فناوری داخلی، 
دود  مکنده  الکتروموتور  ساخت  سفارش  و  ریزی  برنامه 
آگلوماشین EGF( 4( با طراحی و فن آوری داخل کشور)این 
موتوربا ظرفیت KW 45000 جزء بزرگترین الکتروموتورهای 
 als tom کارخانه ذوب آهن می باشد و درانحصار شرکت
فرانسه بوده است(، ساخت هیدروکوپلینگ های تیپ های 
مختلف )در انحصار کشور های کره جنوبی، ایتالیا و آلمان(، 
ساخت یاتاقان های ژورنال پروانه مکنده1و2و3 و ESP)در 
انحصار کشور آلمان(، ساخت صفحات جذب غبار الکتروفیلتر 
ها و ساخت فن مکنده ESP، که توسط شرکت های داخلی 

در حال پیگیری می باشد.
بخش  در  شده  سازی  بومی  قطعات  از  تعدادی  وی 

آگلومراسیون را بدین شرح عنوان کرد : 
1-روتور دستگاه بارگیر انبار مواد خام 

با توجه به اینکه قطعه مذکور از کشورهای روسیه و اوکراین 
تامین می گردید و به دلیل وجود تحریم ها و هزینه های 
سنگین تامین قطعات از خارج کشور و همچنین خروج ارز، 
تصمیم به بومی سازی و ساخت داخل قطعه مزبور گرفته 

شد.
در گام اول به روش مهندسی معکوس و حجم سنگین 
طراحی قطعه و امکان ساخت آن در داخل با اعمال تغییراتی 
در طرح اصلی نقشه ها)حدود 500 نفرساعت( ترسیم و 
طراحی گردید و در گام دوم توسط کارگاههای مدیریت 
مهندسی نت شروع به ساخت و تکمیل روتور بارگیر)حدود 
3000 نفرساعت( شد و برای اولین بار قطعه مذکور در ذوب 
آهن بومی سازی و نصب گردید ودر حال بهره برداری می 

باشد.
2-گیربکس PIV پیش گرمکن کوره های دوار پلی 

زیوس کارگاه آهک
با توجه به اینکه گیربکس PIV ساخت کشور آلمان )که 
از تولیدات قدیمی و از رده خارج آن کشور می باشد(از نظر 
ساختار دارای پیچیدگی باال و همچنین استفاده از یک زنجیر 
خاص جهت تغییر دور و انتقال نیرو می باشد، ولی به دلیل 

عدم امکان تامین زنجیر مزبور وقطعات رزرو، تصمیم بر آن 
شد با انجام محاسبات و بررسی های الزم واجرای تغییر طرح 
کلیگیربکس PIV حذف، والکتروموتور و درایو مناسب )جهت 
تغییر دور به گیربکس اصلی با گشتاور الزم( جایگزین گردید.

شایان ذکر است زمان الزم جهت محاسبات و طراحی استند 
مناسب و نصب آن حدود 200 نفرساعت می باشد.

3- ستاره خردکن آگلومره آگلوماشین 4
باتوجه به اینکه قطعه مذکور به صورت سه تکه و ساخت 
کشور کره جنوبی بود و پس از 2 سال استعالم، هیچ شرکتی 
امکان ساخت آن را نداشت و قطعات رزرو آن رو به اتمام بود 
و احتمال توقف خط تولید ماشین 4 وجود داشت )تعداد  12  
عدد از این قطعه به طور همزمان بر روی یک محور مونتاژ 
شده و وظیفه آن خردایش آگلومره تولیدی جهت ارسال به 
کوره بلند می باشد(لذا به دو روش زیر به منظور بومی سازی 

اقدام شد:
1- ساخت قطعه توسط شرکت های متخصص جوشکاری 
قطعات ضد سایش)Hard facing( از طریق مدیریت پژوهش 

پیگیری گردید که یک نمونه قطعه ساخته شد.
2-  تغییر طرح و جنس قطعه به روش ریخته گری یکپارچه 
در دفتر فنی بخش و ساخت توسط کارگاههای مهندسی نت 
که به طور کامل انجام و بومی سازی گردید وکارآیی آنها 4 

ماه و قیمت آن 8 میلیون تومان بود.
شایان ذکر است بخش آگلومراسیون با هدف تولید آگلومره 
مورد نیاز کوره بلند با شرایط فنی تعریف شده که به لحاظ 
آنالیز شیمیایی و فیزیکی مناسب باعث افزایش راندمان تولید 
در کوره های بلند می شود. در سال 1352 با راه اندازی 
آگلوماشین یک و در سال 1362 با اجرای طرح های توسعه 
و راه اندازی آگلوماشین های 2 و 3 با مشخصات فنی یکسان 
و ظرفیت تولید 800 هزار تن در سال و سطح مفید 75 متر 
مربع برای هر کدام از آگلوماشین ها و در سال 1391 با راه 
اندازی آگلوماشین 4 با ظرفیت 2.4 میلیون تن در سال و 
سطح مفید 205 مترمربع به توان تولید اسمی 4.8 میلیون 

تن آگلومره در سال در مجموع دست یافت.
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ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور ، در 
شرایط تحریم نیز پیشتازی خود را در بومی سازی حفظ 
با همت  که  آهن  ذوب  های  بخش  از  یکی  است.  کرده 
تالشگران خود در این راستا کارنامه درخشانی دارد ، بخش 

فوالد سازی است.  
مهندس سیاوش خواجوی قائم مقام بخش فوالد سازی 
قطعات  از  درصد   70 از  بیش  گفت:  خصوص  این  در 
بخش فوالدسازی بومی سازی شده است. بنحوی که در 
انرژی باالی 80 درصد،در حوزه برق و  حوزه مکانیک و 
مصرفی  مواد  حوزه  درصد،در   40 به  نزدیک  اتوماسیون 
تکنولوژی و نسوز نزدیک به 85 درصد بومی سازی انجام 
شده است. در بعضی از زمینه ها نیزتحقیقات و همکاری 

مستمر با شرکت های داخلی و به ویژه شرکت های دانش 
بنیان در حال انجام است تا کیفیت قطعات و مواد مصرفی 
ارتقاء یافته و قابل رقابت با مشابه خارجی وچه بسا فراتر 

از آن گردد.
و  میکسر  کنورتور  مکانیک  شده  انجام  های  پروژه  وی 
و در  با همکاری شرکت های داخلی  را که  تعمیرپاتیل 
راستای بومی سازی نیاز ها و جلوگیری از خروج ارز انجام 

شده است را این گونه اعالم کرد:
1- تعویض مخروطی کنورتور شماره 2 که با توجه به 
انجام  به  برشکاری ها و جوشکاری موفق  افزایش حجم 
تعویض  رکورد  شکستن  و  زمان  کمترین  در  تعمیرات 
مخروطی گردید. شایان  ذکر است قباًل  قطعات فلزی 

مهندس سیاوش خواجوی
قائم مقام بخش فوالدسازی 

ذوب آهن اصفهان قادر است  ساخت صفر تا صد یک ایستگاه ریخته گری 
را به عهده بگیرد 

بیش از 7۰ درصد از قطعات 
بخش فوالدسازی بومی 

سازی شده است. بنحوی که 
در حوزه مکانیک و انرژی 
باالی ۸۰ درصد،در حوزه 
برق و اتوماسیون نزدیک 

به 4۰ درصد،در حوزه مواد 
مصرفی تکنولوژی و نسوز 
نزدیک به ۸۵ درصد بومی 

سازی انجام شده است.

36

ویژه نامه دستاوردها و نیازهای بویم سایز ذوب آهن اصفهان



قسمت مخروطی باالئی کنورتور از خارج از کشور تامین 
می شد، ولی در حال حاضر این قطعه به طور کامل بومی 

سازی شده است.
2- اقدام جهت بومی سازی دریچه های RHI با توجه به 
تحریم و موانع واردات این مکانیزم ها که در آستانه تولید 

و تست قرار گرفته است.
فوالدسازی  حرارتی  عملیات  کوره  کامل  بازسازی   -3
با  و....(  تعویض نسوز  بازسازی کامل سازه کوره،  )شامل 

همکاری مدیریت نسوز جهت بهینه کردن .
4- پروژه بازسازی و نوسازی ایستگاه ریخته گری 7 در 

سال 98
با گذشت 28 سال از بهره برداری ایستگاه ریخته گری 
تجهیزات  بروزرسانی   )69 سال  در  اندازی  )راه  7و8 
اتوماسیون ضرورت پیدا  انرژیتیک و  مکانیکی و برقی و 
نمود،  یکی از پارامترهای مهم این بازسازی ، انجام کار 
توسط کارشناسان و نیروهای اجرائی شرکت و با همکاری 
شرکت های داخلی در زمان کم و هزینه پایین می باشد.

بازسازی  پروژه  در  مکانیک  گرفته  انجام  فعالیتهای  اهم 
ایستگاه ریخته گری شماره 7بدین شرح است :تعویض کل 
بستر نقاله شمش، تعویض ترانسفرکار، تعویض بستر جمع 
کننده، تعویض اکرانهای قوسی داخل سرد کننده، شاسی 
اصلی زیر رامهای نوسان، تاندیشکار،لوله های روغن و هوا 
و آب و گریس. با تجربه ای که از ایستگاه هفت کسب شده 
است امیدوار هستیم ریوپینگ ایستگاه 8  که در برنامه 

کاری قراردارد سریعتر و باکیفیت باالتری انجام گیرد.
ریخته  ایستگاههای  نوسازی  و  بازسازی  های  5-پروژه 

گری 3و6و5 در سال 98 
6-مشارکت در احداث پروژه V.D و پروژه های جانبی 
آن )فیدر – سرباره گیر-پاتیل فوالد( جهت تولید فوالد 

ریل
مهندس خواجوی درخصوص بومی سازی منحصر به فرد 
در حوزه  بارز  و  نمونه شاخص  دو  فوالدسازیبه  دربخش 

تکنولوژی و تجهیزات  اشاره کرد. 
تولید فوالد ریل در ذوب آهن اصفهان 

وی گفت : در حوزه تکنولوژی می توان به تولید فوالد 
ریل اشاره نمود که بدون مشاور خارجی و آموزش، پرسنل 
که  شدند  ریل  فوالد  تولید  به  موفق  فوالدسازی  بخش 
در این خصوص نیاز بود در زنجیره تولید فوالد شامل : 
میکسر، گوگرد زدایی، کنورتور ، VD،LF و ایستگاههای 
ریخته گری تغییراتی در فرایند ها جهت حصول به نتیجه 

و تولید فوالد ریل داده شود.
: در حوزه تجهیزات  افزود  قائم مقام بخش فوالدسازی 
می توان به ریومپینگ ایستگاه ریخته گری 7 اشاره نمود 
بهره  سال  از 27  پس  قدیمی  ایستگاه  این  بود  نیاز  که 
برداری بروز شود. با تالش 5 ساله پرسنل کوشای بخش 
فوالدسازی بدون استفاده از شرکت های خارجی و با اتکاء 
به توانمندی داخل کشور تجهیزات مکانیک ، انرژی ، برق 

و اتوماسیون نوسازی شدند.
کشور  در  بار  اولین  برای  است  قادر  آهن  ذوب 
ساخت صفر تا صد یک ایستگاه ریخته گری را به 

عهده بگیرد 
وی گفت : در حال حاضر ذوب آهن قادر است برای اولین 
بار در کشور ساخت صفر تا صد یک ایستگاه ریخته گری 

را به عهده بگیرد. 
ساخت بک هوس LF1 و نوسازی 4 دستگاه جرثقیل 
شمش بر کارگاه شمش ازدیگر مواردی است که مهندس 

خواجوی به آنها اشاره نمود.
قائم مقام بخش فوالدسازی برنامه های آینده این بخش 
در راستای بومی سازی را بدین شرح بیان نمود : ساخت 
و بهره برداری از دریچه های کشویی پاتیل فوالد،ساخت 
و  بهره برداری از ماشین برش ایستگاه 5 ریخته گری ، 
ساخت فلودیوایدر ایستگاه 5 ریخته گری ، بررسی امکان 
ساخت قالبهای مسی ریخته گری مداوم در داخل کشور و 

ساخت جرثقیل 100 تن کارگاه تعمیر پاتیل . 
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ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در 
کشور خدمات قابل توجهی در طراحی،ساخت و راه اندازی 
صنایع مختلف کشور به یادگار گذاشته است.در سال های 
شافت  نظیر  قطعاتی  ساخت  جرات  کسی  کمتر  گذشته 
منوبلوك و وینت قفسه 900 نورد 650 و... را داشت، اما 
ذوب آهن اصفهان خود باوری را در بومی سازی صنعت ایران 
متبلور ساخت. این شرکت نه تنها پیشران صنعت فوالد بود 
بلکه در صنایع مختلف نیز نقش آفرینی های بسیاری داشته 
است، به واقع صنعت کشور مدیون ذوب آهن اصفهان است. 
مهندس محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان در این خصوص گفت : در ادامه تالش های 
بی وقفه ذوب آهن در صنعت فوالد ، این شرکت نه تنها در 
بخش بومی سازی قطعات،بلکه در بومی سازی و پیاده سازی 
تکنولوژی تولید مقاطع فوالدی در کشور فراتر از یک کارخانه 

و یک دانشگاه عمل کرده است. بومی سازی تنها ساخت 
تجهیزات تکی و یا مونتاژی نیست بلکه ذوب آهن اصفهان، 
دانش تولید فوالد و دانش نورد مقاطع طویل را به کشور 
عرضه کرده است. نمی توان نوردی را در بخش خصوصی 
و غیرخصوصی مثال زد که کارشناسان زبده ذوب آهن در 
طراحی، ساخت و راه اندازی آن نقش اصلی نداشته باشند.     
هیاهوی  میان  در   : کرد  تصریح  نورد  مهندسی  مدیر 
تحریم های بیرحمانه دنیای استکبار ، ذوب آهن اصفهان 
گام در عرصه بسیار سخت و سنگین تکنولوژی تولید ریل 
گذاشت و با وجود پیچیدگی های باالی تولید این محصول 
خود  ودانش  توان  با  شرکت  این  استراتژیک،کارشناسان 
توانستند به تولید ریل پرسرعت  60E1، ریل مترو و... دست 
یابند و همزمان با مهندسی معکوس قطعات و قفسه های 
تولید ریل، سفارش و ساخت این قطعات هم در داخل بخش 
مکانیکی ذوب آهن و هم در بخش خصوصی را شروع کنند. 
در این راستا قفسه بسیار دقیق نهایی برای ساخت در داخل 
کشور مراحل سفارش خود را  طی می کند و بزودی ساخت 

آن شروع می گردد. 
****

در ادامه مهندس علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی 
مدیریت مهندسی نورد نیز گفت : حدود 75 درصد قطعات و  
تجهیزات طی سال های گذشته در این مدیریت بومی سازی 
شده است که تعدادی از آنها درکارگاه نورد 350  بودند و 
عبارتند از : ساخت استند کامل قفسه های دو و چهار دانیلی 
)چرخنده ها، شافت و پوسته گیربکس(، الکینگ و بوش و 
رینگ، مهندسی معکوس و تهیه نقشه و ساخت قفسه ژوکر و 
متعلقات آن )با همکاری شرکت های داخلی(، طرح الکینگ 
قفسه های دانیالی با طراحی جدید )تهیه نقشه توسط دفتر 
سیستم  ساخت  و  نقشه  تهیه  و  طراحی  مدیریت(،  فنی 

مهندس محمد امین یوسف زاده
مدیر مهندسی نورد

ذوب آهن اصفهان در بومی سازی فراتر از یک کارخانه و دانشگاه عمل کرده است
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ترمکس سه شاخه ای، در راستای تنوع روش تولید و افزایش 
خواص مکانیکی و کیفیت محصوالت شاخه ای به صورت 
سه قلو که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن در ذوب آهن 
اصفهان )توسط همکاران مدیریت امور فنی و مهندسی نورد و 
نت مکانیک( صورت گرفت و در خط کارگاه نورد 350 نصب 

و راه اندازی گردید. 
وی در ادامه به بومی سازی های کارگاه نورد 300 پرداخت 
و  متدیک  کوره  کنترل  و  گیری  اندازه  : سیستم  افزود  و 
کوره رولیکی نورد300  با همکاری کارشناسان نورد 300 
و مهندسی اتوماسیون بومی سازی کامل شد . در این راستا 
انجام شده است  برنامه نویسی سیستم کنترل به نحوی 
که متناسب با راندمان خط تولید و شمش گیری کارگاه، 
پارامترها و تنظیمات)Set Point( کوره شامل دما، دبی، 
فشار و نسبت هوا به گاز به صورت کامالً خودکار و آنالین 
محاسبه و در PLC سیستم کنترل، بدون دخالت پرسنل 
بارگذاری می شود . این پروژه مهم سبب کاهش ضخامت 
پوسته اکسیدی از 3 میلیمتر به یک میلمتر و همچنین 
کاهش مصرف سوخت در کوره های نورد 300  شده است 
که شاخص بسیاری خوبی در راستای کاهش مصرف سوخت 
و کاهش آالینده های زیست محیطی و کاهش پوسته های 

اکسیدی به شمار می رود.   
بومی سازی  اصفهان جهت  که ذوب آهن  خدمتی 

غلتک نورد به صنعت کرد ، قابل تقدیر است
مهندس مهرابی بیان کرد : استارت ساخت غلتک نوردی 
برای اولین بار در کارگاه 46 مدیریت مهندسی نت زده شد . 
خدمتی که ذوب آهن اصفهان جهت بومی سازی غلتک نورد 
به صنعت کرد ، قابل تقدیر است.درکنار آن شرکت های ایران 
غلتک،چدن سازان و سدید نیز تاسیس شدند که به صورت 
مجزا فعالیت دارند . در حال حاضر صد در صد غلتک های 
خطوط نورد ذوب آهن از غلتک های ساخت داخل کشور 
استفاده می شود. طی پنج سال گذشته تعدادی از رینگ و 
رولیکهای خط تیرآهن و تعدادی غلتک در داخل شرکت با 
همکاری مدیریت مهندسی نت ساخته شده و در خط تولید 

در حال استفاده است که از لحاظ کیفیتی نیز مرغوب تراز 
شرکت های غلتک ساز می باشد.

تولید  قابل  سایزهای  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
محصوالت شاخه ای در نورد350 از سایز 16 به باال است 
برای اولین بار طراحی و تولید میلگرد آجدار 14 به صورت 
دو قلو انجام گرفت و تولید میلگرد با کیفیت عالی و تناژ 
باال امکان پذیر شد و باعث افزایش تنوع و ظرفیت تولید 
جمله  از   : گفت  مهرابی  مهندس  گردید.  نورد  مهندسی 
شاخص ترین پروژه های اصالح و بهینه سازی مهندسی نورد 
که با پیشنهاد همکاران،بومی سازی شده یا در حال انجام می 
باشد شامل پروژه سیستم جعبه ای ترمکس در کارگاه نورد 
350و تولید محصول به صورت دوقلو است.  وی برنامه های 
آینده مدیریت نورد در راستای بومی سازی را چنین برشمرد 
: سیستم بسته بندی و گره زن نیمه اتومات و سیستم جعبه 
ای ترمکس در نورد 300، طراحی و ساخت گره زن اتومات 
جهت بسته بندی محصوالت شاخه ای و استفاده از خاموت 
تولید داخل شرکت به جای تسمه های وارداتی و جایگزین 

نمودن بیرینگ در بالشتک های قفسه های نورد 500 . 

مهندس علیرضا مهرابی
سرپرست خدمات فنی مدیریت مهندسی نورد
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کارآفرینی یکی از راهکارهای مهم برای توسعه اشتغال و 
موتور رشد اقتصادی است و بدون آن ارتقا بهره  وری و خلق 
مشاغل جدید بسیار دشوار است. در این خصوص و با وجود 
تحریم های ظالمانه، بهترین اقدام  در تامین نیازمندی های 
فناورانه در کسب و بکار گیری تکنولوژی، بومی سازی در 
مراحل  تولید است که این امر فرصتی برای توسعه اشتغال 
خواهد بود. با توجه به محدودیت های بوجودآمده ناشی از 
اعمال تحریم ها بر کشورمان در ورود تجهیزات، کاالها و 
مواد مورد نیاز می توان با پیاده سازی فرآیندهای بومی سازی 
و با اتکا و اعتماد به توان و منابع داخلی در کشور و همچنین 
برنامه ریزی های مورد نیاز به خلق مشاغل و کسب و کارهای 
جدید اقدام نمود که تبدیل شدن تهدید تحریم به فرصت 

خودکفایی با ابزار بومی سازی را سبب می شود. 
در این راه به عنوان اولین گام الزم است نیازهای بومی سازی 

اولویت بندی و در مرحله بعد مزیت های  بالقوه و بالفعل 
کشور در این زمینه  شناسایی گردند. در گام بعدی  می توان 
با تقویت شرکت های دانش بنیان و استقرار  استارت آپ ها 
به عنوان مجموعه ای از شرکت هایی که مبتنی بر ایده های 
ریسک پذیر و یا کسب وکار هایی که به تازگی و در نتیجه 
خلق ایده و کارآفرینی، ایجاد شده و نقطه عطفی در دنیای 
اقتصاد امروزی می باشند و همچنین پنجره جدیدی برای 
رشد  در حوزه اقتصاد دانش بنیان را باز می نمایند، به موفقیت 
های زیادی در حوزه بومی سازی و توسعه کسب و کارهای 

نوپا دستیافت.  
بومی سازی  نمایشگاه مجازی  این موضوع،  به  عنایت  با 
اندازی  راه  اینترنتی شرکت  در سالیان گذشته در سایت 
بومی  دستاوردهای  ارائه  سامانه ضمن  این  در  که  گردید 
خصوص  در  مصرفی،  مواد  و  قطعات  تجهیزات،  سازی 
معرفی نیازهای فناورانه که به هر نحوی از خارج تامین می 
گردند اقدام شده است. بر این اساس نگاه شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان به دانشگاه ها، مراکز علمی، شرکت های 
دانش بنیان، فعالین عرصه بومی سازی و تمامی ظرفیت های 
علمی- صنعتی کشور می باشد تا با تکیه بر توانمندی های 
داخلی بتوان در جهت رفع نیاز، رشد و شکوفایی هرچه بیشتر 
صنعت فوالد  قدم برداشته و  با فشارهای اقتصادی دشمنان 
که با هدف  یاس، ناامیدی، کندی حرکت در مسیر  توسعه 

اعمال می شود، مقابله نماید.

مهندس مرتضی شیرین پرور
مدیر تحقیق و توسعه

بومی سازی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

نگاه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به دانشگاه ها، مراکز 
علمی، شرکت های دانش بنیان، فعالین عرصه بومی سازی و تمامی 
ظرفیت های علمی- صنعتی کشور می باشد تا با تکیه بر توانمندی 

های داخلی بتوان در جهت رفع نیاز، رشد و شکوفایی هرچه 
بیشتر صنعت فوالد  قدم برداشته و  با فشارهای اقتصادی دشمنان 

که با هدف  یاس، ناامیدی، کندی حرکت در مسیر  توسعه اعمال 
می شود، مقابله نماید.
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آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان از اعتباری جهانی 
برخوردار است و تالشگران این بخش ، در امر بومی سازی 

کارنامه درخشانی دارند . 
مهندس محمود پوری شعبان مدیر آزمایشگاه مرکزی در این 
خصوص گفت : در مسیر بومی سازی با اتکا به دانش،تجربه 
واستعدادهای موجود ، بایستی طرحی نو در انداخت و از 
مسیر محدودیت به مسیر بالندگی و خود کفایی پل زد. 
همان طور که از نظر اکثر متخصصین وصاحب نظران فوالد 
کشور، از کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان به عنوان یک 
دانشگاه بزرگ صنعتی یاد می گردد که از دل آن، دانش و 
تجربه همانند تار و پودی به یکدیگر تنیده می شود تا نیروی 
متخصص کار آمد و توانمند به جامعه صنعت کشور راه یابند، 
بایستی به موقعیت و جایگاه تاثیر گذار آزمایشگاه مرکزی 

ذوب آهن نیز در تربیت نیروی متخصص آزمایشگاهی در 
رده های مختلف سازمانی تکنسین تا کارشناسی اشاره نمود. 
وی افزود: با توجه به فرآیند تولید ذوب آهن که بر اساس 
روش کوره بلند است، لذا تنوع وگستردگی آزمون هایی که 
بر روی طیف متنوعی از انواع مواد اولیه،محصوالت میانی و 
محصوالت اصلی بایستی انجام گردد،آزمایشگاه مرکزی ذوب 
آهن را به یک آزمایشگاه جامع وتوانمند در انجام آزمون های 

مختلف رسانیده است. 
آزمایشگاه  مدیریت  کرد:  تصریح  شعبان  پوری  مهندس 
مرکزی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر 
اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 همراه با کسب 
افتخار لوح آزمایشگاه نمونه ملی از طرف ریاست سازمان 
ملی استاندارد ایران، همواره تالش های ارزنده ای در راستای 

مهندس محمود پوری شعبان
مدیر آزمایشگاه مرکزی

دانش و تجربه ذوب آهن اصفهان تار و پود صنایع ایران

مدیریت آزمایشگاه مرکزی با استقرار 
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر 

اساس الزامات استاندارد
 ISO/IEC 17025 همراه با کسب 

افتخار لوح آزمایشگاه نمونه ملی از طرف 
ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، 

همواره تالش های ارزنده ای در راستای 
حفظ،ارتقاء جایگاه و برند محصوالت 

تولیدی ذوب آهن  با تضمین و افزایش 
سطح کیفیت خدمات آزمون و همچنین 
برطرف نمودن نیازهای خطوط تولید به 

آزمون های جدید همانند آزمون های 
مورد نیاز ریل،داشته است.  
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حفظ،ارتقاء جایگاه و برند محصوالت تولیدی ذوب آهن  با 
تضمین و افزایش سطح کیفیت خدمات آزمون و همچنین 
برطرف نمودن نیازهای خطوط تولید به آزمون های جدید 

همانند آزمون های مورد نیاز ریل،داشته است.  
وی خاطر نشان کرد: دانش و تخصص  همراه با اراده و 
همت عالی کارکنان، حضور در عرصه های مختلف تدوین 
به  و  آزمایشگاهی  روز  دانش  ملی،کسب  استانداردهای 
روزرسانی تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری مطابق با 
استانداردهای معتبر از عوامل اصلی در تبدیل نمودن نام 
آزمایشگاه ذوب آهن به عنوان یک برند ممتاز آزمایشگاهی 

در سطح کشور است.  
این پشتوانه و تکیه بر  با  افزود:  مدیر آزمایشگاه مرکزی 
ظرفیت و استعدادهای علمی وتخصصی کارکنان و همچنین 
بهره گیری از تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری به روز 
دنیا، گام جدی نیز در مسیر بومی سازی برخی از نیازهای  
برداشته شده است و از طرف دیگر در راستای اجرای پروژه 
های بومی سازی در سطح کارخانه نیز، همواره همکاری و 
تعامل بسیار عالی با بخش های تولیدی و پشتیبانی کارخانه 
در زمینه انجام آزمون های مورد نیاز داشته است و این نشانه 
توانمندی آزمایشگاه ذوب آهن در به حداقل رساندن انجام 
آزمون های مورد  نیاز در اجرای پروژه های بومی سازی  از 
طریق برون سپاری به آزمایشگاههای دیگر می باشد و در این 
راستا پروژه های دیگری نیز از جمله راه اندازی آزمایشگاه بتن 

در دست اقدام می باشد.   
وی بیان کرد : از آنجا که اکثر تجهیزات و دستگاههای اندازه 
گیری در آزمایشگاه مرکزی در گروه دستگاههای تکنولوژی 
باال یا به اصطالح  High TEC قرار دارند بنابراین با وجود 
شرایط تحریم کنونی و مشکالت تامین قطعات و همچنین 
نوسانات نرخ ارز ، فرصت های بسیار ارزشمندی در زمینه 
بومی سازی قطعات دستگاههای اندازه گیری وجود دارد که 
از جمله آن می توان به طراحی و ساخت قطعات الکترونیکی 
دستگاههای کوانتومتر و آناالیزر  XRF اشاره داشت. بایستی 
از طریق فرصت های مناسب نمایشگاهی این نیازمندی ها 

در پیش روی شرکت های دانش بنیان نیز قرار گیرد تا به 
قول معروف به توان در مسیر بومی سازی با اتکا به دانش، 
از  و  انداخت  در  نو  طرحی  موجود  استعدادهای  و  تجربه 

مسیرمحدودیت  به  مسیر بالندگی و خودکفایی پل زد. 
مهندس پوری شعبان گفت : از شاخص ترین اقدامات بومی 
سازی در آزمایشگاه مرکزی می توان به تامین مواد مرجع 
داخلی مورد نیاز در آزمون های کوانتومتری، سختی سنجی 
و اندازه گیری گاز در فوالد اشاره داشت که با یک انسجام 
گروهی با کسب دانش مورد نیاز مبتنی بر استانداردهای 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  از طریق  المللی  بین  معتبر 
تخصصی، به اجرا در آمده است و از  ثمرات اجرای این بومی 
سازی ضمن کسب صرفه جویی ریالی قابل مالحظه برای 
کارخانه، به همکاری با نهادهای معتبر پژوهشی کشور همانند 
پژوهشگاه اداره استاندارد در زمینه تامین بلوك های  آزمون 
همگن مورد نیاز برای برگزاری آزمون مهارت  سختی سنجی 

می توان اشاره داشت.
وی در پایان افزود: در این فرصت مغتنم شایسته است از 
حمایت های ارزنده مدیریت عالی شرکت و معاونت های 
برنامه ریزی و توسعه که همواره با دلگرمی از اجرای این گونه 
طرح های بومی سازی حمایت داشته اند و همچنین زحمات 
مختلف  های  رده  در  مرکزی  آزمایشگاه  کارکنان  ارزنده 

سازمانی تشکر و قدر دانی نمایم.

با این پشتوانه و تکیه بر ظرفیت و استعدادهای 
علمی وتخصصی کارکنان و همچنین بهره گیری 
از تجهیزات و دستگاههای اندازه گیری به روز 
دنیا، گام جدی نیز در مسیر بومی سازی برخی 
از نیازهای  برداشته شده است و از طرف دیگر 
در راستای اجرای پروژه های بومی سازی در 
سطح کارخانه نیز، همواره همکاری و تعامل 
بسیار عالی با بخش های تولیدی و پشتیبانی 
کارخانه در زمینه انجام آزمون های مورد نیاز 
داشته است
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شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان با پشتوانه 
توان و تخصص نیروی انسانی ذوب آهن که در کشور زبانزد است، 
در اختیار گرفتن کارگاه های ساخت ذوب آهن وهمچنین برند 
خوشنام آن، از شرایط خوبی جهت اجرای پروژه ها در اقصی نقاط 
کشور برخوردار مي باشد.  مهندس ایرانپور گفت : شرکت مهندسی 
و پویش ساخت ذوب آهن پروژه های بسیار بزرگی انجام داده است 
که برخی از مهمترین آنها 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 
تابلوهای چدن ریزی کوره بلند شماره 1، ساخت قسمتی از اسکلت 
فلزی پروژه pci و داکت های کارگاه اصلی در کارگاههای ساخت 
قدیم ذوب آهن، تخریب و نسوز چینی کوره نورد 300 و ساخت 
پاتیل های سرباره کنورتور و کوره بلند، ساخت و نصب اسکلت 
فلزی ورزشگاه فوالدشهر در قالب پروژه افزایش ظرفیت سکوهای 
تماشاچیان ورزشگاه، مخازن بتنی37000 متر مکعب خطوط انتقال 

آب و پساپ و پروژه ماندگار یادمان شهدای گمنام ذوب آهن. 

وی افزود : سرندهای کوره بلند ذوب آهن اصفهان در گذشته از 
خارج از کشور تهیه می شد اما به همت تالشگران شرکت مهندسی 
و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در کارگاه های این شرکت بومی 
سازی شدند که این مهم در ارتقاء توان فنی داخل نیز نقش به 
سزایی داشته  و مانع خروج ارز از کشور شده است. پروژه بازسازي 
دیگ شماره4 نیروگاه مرکزی که قبالً توسط پیمانکاران بیرون 
ازسازمان انجام می گردید، نیز توسط شرکت مهندسی و پویش 
ساخت شروع شده و طبق برنامه زمان بندی تنظیم شده به اتمام 

خواهد رسید .  
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن تصریح 
کرد : این شرکت در جهت بومی سازی و برطرف نمودن نیاز صنایع 
کشور در دوران تحریم، از ابتدای سال 1398 با فراهم نمودن دانش 
فنی ،تجهیزات و به کارگیری پرسنل مجرب و با تجربه،کارگاه ریخته 
گری سنگین و فوق سنگین واقع در انتهاي سالن  ریخته گري 
مداوم بخش فوالدسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان ، تحویل و راه 
اندازی نموده است که شامل دو بخش فرم گیری و ریخته گری و 
عملیات حرارتی است و ریخته گري کلیه قطعات سنگین و فوق 

سنگین فوالدی در آن امکان پذیر می باشد.  
وی افزود : درکارگاه ریخته گری شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ریخته گری تا سقف320 تن مذاب و درکارگاه عملیات حرارتی و 
نهایی سازی ، عملیات حرارتي قطعات تا سقف200تن )شارژ به 
کوره( امکان پذیر  می باشد. با توجه به اینکه پاتیل های سرباره 
جزء قطعات استراتژیک در صنعت فوالد کشور به حساب می آیند  
این  شرکت از ابتداي سال1398 ،تولید پاتیل های سرباره )کنورتور  
و کوره بلند( ذوب آهن اصفهان را در دستورکار خود قرار داد و 
توانسته است تا پایان آذرماه98 تعداد 10  عددپاتیل سرباره) شامل9 

عددکنورتور و یک عددکوره بلند( را ریخته گری نماید.   
مهندس ایرانپور بیان کرد : با توجه به منحصر به فرد بودن کوره 
عملیات حرارتی در اختیار این شرکت،طي سال 1398 ، حدود 
350 تن قطعه  تحت عملیات حرارتی نرماله آنیل – تنش گیری 
شده است که اکثراً مربوط به پروژه ساخت  درب های فلکسیبل 

باتری شماره سه کک سازی ذوب آهن اصفهان بوده است. 

مهندس امیر ایرانپور
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان

سرندهای کوره بلند ذوب آهن اصفهان بومی سازی شد 
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پروژ ه های بومی سازی
در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ESCO



در دو طرف هر کدام از سلول های باتری های کک سازی 2 عدد درب نصب شده است که در زمان تخلیه کک، توسط ماشین های باتری باز می شود 
وعمل 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 در بها 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 در آبان ماه سال جاری به بهره برداری کامل رسید که مجموعا 

74درب 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 گرفته که در همین راستا نمونه آزمایشی تولید شده  بر روی باتری نصب گردیدوپس 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 در حال حاضر مراحل ساخت در آن مدیریت درحال پیگیری واجرا می باشد.
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 است 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 وبه 
صورت انعطاف پذیر عمل میکند که در اصالح به آن فلکسیبل گفته می شود. محیطی آببندی درب ها سمت جنوب  بالغ بر 16 متر و برای درب های 

سمت شمال حدود 18 متر می باشد.

پروژه درب فکلسیبل باتری های کک سازی
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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 نگه داری آن باال بود و بعضا تهیه بعضی 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 بازسازی گردید و ایستگاه پس از التمام 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 بروزرسانی ایستگاه ریخته گری شماره 7 

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 

    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 LF1 به علت پایین بودن سطح فیلتراسون 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 کارگاههای ساخت و تولید مدیریت مهندسی نت کارخانه ساخته شد و تامین 
قطعات مورد نیاز شامل کیسه های بگ فیلترها ،  ونتوری ها، سولونویید والوها، تجهیزات الکتریکی شامل تابلوها و ابزار دقیق و..   پس از تامین نصب و 

مونتاژ گردید ودر 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 و ساخت و نصب تجهیزات فیلتراسیون
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کلیات :
کیفیت کار هر آزمایشگاه منوط به میزان اعتماد پذیری به دقت وصحت عملکرد 
آن آزمایشگاه  می باشد. یکی از راههای کسب این اعتماد پذیری استفاده از مواد 
مرجع همگن وپایدار در کنترل میزان خطاهای اندازه گیری تصادفی وسیستماتیک 
در آزمون وانجام کالیبراسیونهای الزم می باشد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و بروز 
مشکالت اقتصادی در تامین ارز، قیمت مواد مرجع خارجی که از طریق تامین 
کنندگان خارجی 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. وبدین منظور تهیه مواد مرجع داخلی از بافت مواد اولیه و محصوالت 

کارخانه مطابق با استانداردهای معتبر در این زمینه که بتوانند شاخصهای 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 بلوك استانداردهای داخلی برای آزمونهای سختی سنجی ، اندازه گیری گاز در فوالد و آزمون کوانتومتری گردیدند و از دانش ومهارت کسب 

شده در تولید مواد مرجع ، بلوکهای سختی سنجی نیز برای پژوهشگاه استاندارد نیز جهت برگزاری آزمونهای 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 دستگاهها

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

1- میزان صرفه جویی حدودا 20 تا 30 میلیون ریالی به ازاء هر یک بلوك ماده مرجع
2- کسب دانش ومهارت الزم در تامین مواد مرجع مطابق با استانداردهای معتبر

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

تهیه و تامین مواد مرجع داخلی در زمینه آزمونهای کوانتومتری، سختی سنجی و اندازه گیری گاز در فوالد

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
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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 :

ARL 3460  1-تامین بردهای الکترونیکی رزرو ومورد نیاز دستگاههای کوانتومتر
 2- شناسایی شرکتهای 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.

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

کشور سازنده قبلی :  سوییس
شرکت طراح وسازنده داخلی : 
 شرکت پیشرو در تحقیق وتوسعه

تاریخ تولید: 1397

کلیات 
جهت تایید برگه مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه گاها 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 وساخت 
این کوره با مواد دیرگداز موجود در کارخانه و همچنین المنتهای، مستعمل دستگاه RUL  توانایی تست نمونه ها تا دمای 1500 در جه فرآهم گردید 

ونیاز به برون سپاری انجام آزمونها برطرف گردید.
اهداف پروژه :   فراهم آوردن امکان بررسی وصحت سنجی برگه مشخصات فنی مواد نسوز وارده به کارخانه

دستاورد :    استفاده از مواد نسوز والمنت های مستعمل موجود در کارخانه

 طراحی وساخت کوره 16۰۰ درجه سانتیگراد جهت پخت مواد دیرگداز 

کشور سازنده قبلی :  آلمان
شرکت طراح وسازنده داخلی : 

آزمایشگاه نسوز مدیریت آزمایشگاه مرکزی 
تاریخ تولید: 1397
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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 فرارسیدن 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 :
فرایند اکسیژن زدایی از فوالد با استفاده از آلومینوم و به دنبال آن حذف یا کاهش گازها و 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 فوالد های 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 )9-13 میلیمتر(

PLC 3. قابلیت تنظیم سرعت تزریق سیم )20-200 متر بر دقیقه( 4. قابلیت کنترل از طریق اتاق اپراتوری 5. اتوماسیون و سیستم کنترل از طریق
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- پایاصنعت 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 
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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

کلیات :
در طی فرآیند تبدیل چدن به فوالد در کنورترهای LD  بخش فوالد سازی، عمل نمونه گیری واندازه 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 در 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 دستي انجام می گیرد، 
همراه با حوادث فردی وانسانی 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  دستي 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 ایمني. 
3. صرفه جویي 2/5 دقیقه اي در مدت زمان نمونه گیري از مذاب و اندازه گیري 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 کشور2. صرفه جویی50 درصد در مصرف 
پودر مسدود کننده مجرا از 40 گیلوگرم به 19 کیلوگرم در هر پاتیل3. کاهش حوادث و توقفات خط تولید و کاهش خطرات نیروی انسانی4. امکان 
حرکت دستگاه در سه جهت X, Y, Z برای کنترل دقیق موقعیت پاتیل و نازل خروجی دستگاه و قرارگیری در موقعیت دقیق مجرای خروجی5. 
قابلیت مونیتورینگ و بازبینی داخل پاتیل در دمای باال و اطمینان از پر شدن صحیح و کامل مجرای خروجی پاتیل6. قابلیت کنترل از طریق اتاق 

اپراتوری و یا توسط اپراتور در نزدیکترین محل به پاتیل7. 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:
یکی از تجهیزات مورد استفاده در واحد فوالد سازی کارخانه های ذوب آهن، 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 می گیرد. عمل دمش از طریق تجهیزی به نام النس دمش اکسیژن 
انجام 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 سري النس اکسیژن براي اولین بار در کشوربا 30 درصد خرید نمونه خارجی  بومي سازي و مورد بهره برداري 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 1393 آغاز گردید. در این میان با بررسی های صورت گرفته و مطالعات 
میدانی، محیط کاری کارگاه و شرایط کاری کنورتور شماره یک بررسی و 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

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

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 
مونیتورینگ و کنترل فرآیند تحت سیستم عامل Windows NT عمل 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:
هدف از انجام پروژه جایگزینی پنل های بتنی تصفیه خانه شیمیایی با مواد کامپوزیت بود. امروزه در صنایع مختلف از مواد کامپوزیت با پایه پلیمر به 

دالیل سادگي در ساخت ، وزن پایین و استحکام باال و مقاومت به خستگي و خوردگي 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 بتني2. کاهش هزینه به دلیل سرعت در تعمیرات و استفاده از نیروی 
انساني کمتر3. افزایش استحکام بلوك ها

محاسبه و تحلیل انرژی و اکسرژي در واحد اکسیژن سازي شرکت ذوب آهن اصفهان

عنوان پروژه : محاسبه و تحلیل انرژی و اکسرژي در واحد اکسیژن سازي 
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 سردکنهای 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 سردکنهای 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 دانیلي نورد 3۵۰

عنوان پروژه: بازسازی شافت ماندرل دانیلي 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 چرخدنده و محور به صورت یک تکه و با وزن 2500kg و از جنس 17CrNiMo6 می باشد هزینه خرید و تولید آن باال 
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 ترك یابی با روش التراسونیک و برداشتن کامل سطح ترك 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:
17CrNiMo6 1. 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 بررسي امکان اصالح وتغییر کاربری تیغه های نبشي بر بال استفاده به تیغه های میلگرد بر جهت استفاده درکارگاه نورد 3۵۰

عنوان پروژه: مطالعه و بررسي امکان اصالح وتغییر کاربری تیغه های نبشي 
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 :
 HRC 55 تیغه های قیچی بر روی ماشین برش در خطوط نورد نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند. این تیغه ها از جنس فوالد ابزار بوده و از سختی
الی HRC60 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

عنوان پروژه: تدوین اطلس مکانیزم های استهالك قطعات تحت 
سایش واحد آگلومراسیون

مجری طرح: شرکت دانش بنیان پرسایش
تاریخ تولید: 1392

محل اجرا و بهره برداری:  بخش آگلومراسیون

کلیات :
سایش یکی از مهمترین عوامل استهالك در صنعت به شمار می رود. در 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 استهالك که می تواند در بخش های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

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

عنوان پروژه: امکان سنجی واجرای ترمیم و بازسازی سازه بتنی باتری 
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 بتني باطري شماره یک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایي وجلوگیري از تخریب آن 2. استفاده از مواد پیشرفته در 

فنداسیون باتری به منظور سرعت عمل در ترمیم سازه
دستاوردها: 1. حفظ سازه بتني باتري شماره یک وجلوگیري از تخریب و ساخت مجدد  2. کاهش هزینه وتسریع در جهت تعمیرات سرد باطری

3. بکارگیري فناوري هاي نوین مقاوم سازي بتن 

59

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران





قطعات بومی سازی شده
در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ESCO



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 و kw 1700(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 و kw 2800(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 و kw 860(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 و kw 600(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 و kw 450/550(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 محرك پیش 
گرمکن با سیستم تغییر دور متغییر( و ساخت زنجیر مخصوص انتقال قدرت گیربکس انجام گردید که بااجرای 
تغییر طرح سیستم محرك 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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مدیریت نسوز

نام ماده: آجر استایاك 
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: استایاك – بخش کک سازی
اهمیت بومی سازی:با بومی سازی و تغییر طرح نسوز کاری استایاك 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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  صرفا در زمان تعمیرات اساسی نسوز استایاك

RHI 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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  90  تن
مشخصات:  255*160  ،   11 کیلوگرم

RHI 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.
حوزه استانی: اصفهان

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.
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حوزه استانی: اصفهان
درخواست سالیانه:  صرفا در تعمیرات اساسی نسوز کوره بلند

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
اهمیت بومی سازی: با بومی سازی جرم های مورد استفاده در آگلوماشین نه تنها از خروج ارز از کشور جلوگیری 

شده بلکه شاهد افزایش چشمگیر کارایی و بهبود آن و همچنین کاهش توقفات تعمیرات هستیم.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  10 تن

نام ماده: بلوك 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.
حوزه استانی: اصفهان

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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  2000 تن

RHI 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 
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کیفیت داخلی عالوه بر موارد مذکور از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  90 تن
مشخصات:  11 کیلوگرم

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 آنجاییکه 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. 
حوزه استانی: اصفهان

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 جرمهای 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.
حوزه استانی: اصفهان

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
اهمیت بومی سازی: با تغییرطرح آجرهای مورد استفاده در درب باطری امکان تولید در داخل کشور با 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:  بهار93-

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.
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حوزه استانی: اصفهان
درخواست سالیانه:  20 تن

نام ماده: مواد نسوز کنورتور
کشور سازنده قبلی:  اروپائی

شرکت طراح و سازنده داخلی: شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت نسوز پارس
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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  6000 تن

RHI نام ماده: ول بلوك 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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه:  50 تن
مشخصات:   360*360*450میلیمتر ،   118 کیلوگرم
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مدیریت مهندسی  نورد

نام دستگاه:دستگاه تراش 154
موارد کاربردی: تراش غلطک های سنگین

شرکت سازنده طرح:ذوب آهن اصفهان
محل نصب و بهره برداری:کارگاه میانی مهندسی نورد

حوزه استانی:اصفهان 
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 

 350 mm            450mm      10mm :ابعاد
3KG  :وزن

نام دستگاه: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
950mm              1800mm         700mm :ابعاد

300KG  :وزن

نام دستگاه: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:

600mm        1200mm     700mm :ابعاد
200kg  :وزن

نام دستگاه:ذوب آهن – مهندسی نورد)کارگاه پ ژ ت(
موارد کاربردی: بوش های 350-250-220-450-400نوردهای500-300

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             
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آثار اقتصادی: جلوگیری از سفارش خارجی و اقتصاد مقاومتی
ظرفیت تولید سالیانه: به اندازه نیاز کل یاتاقانهای نوردی

ابعاد: قطرداخلی 220-250-400-450        
وزن: 10 کیلوگرم تا 100کلیوگرم مطابق با نقشه

نام دستگاه:ذوب آهن اصفهان – مهندسی نورد)کارگاه پ ژ ت(
موارد کاربردی: جهت یاتاقانهای220 کارگاه نورد 300 

شرکت سازنده طرح:عامر گستر
محل نصب و بهره برداری: خط نورد کارگاه 300

حوزه استانی:  اصفهان 
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 دستگاه:   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

15mm               15 mm               30mm :ابعاد
500g :وزن

 cnc نام دستگاه: 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

حوزه استانی:   اصفهان   
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
وزن: 

cnc نام دستگاه: 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

حوزه استانی:   اصفهان  
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تاریخ شروع تولید:  1390      تاریخ پایان تولید:              
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی بسیار باال 

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
100mm         100mm    70 mm :ابعاد

kg 1 :وزن

نام دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان 

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
وزن: 

cnc نام دستگاه: 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

حوزه استانی:  اصفهان 
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور و صرفه جویی ارزی

ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
100mm            100mm        50mm :ابعاد

1.5kg :وزن

نام دستگاه: اشپیندل های قفسه 3/730
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت صنعت پژوه
محل نصب و بهره برداری: نورد 650 )قفسه 3/730(

حوزه استانی: اصفهان                                          
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    وزنmm412۰              قطرmm :ابعاد

نام دستگاه: اشپیندل های قفسه 5و6
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

حوزه استانی: اصفهان                                        
تاریخ شروع تولید:   1398     تاریخ پایان تولید:   1398         

آثار اقتصادی: عدم وابستگی به خارج از کشور 

نورد 6۵۰
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ظرفیت تولید سالیانه: بر اساس نیاز
  3050kg:560     وزنmm4880         قطرmm :ابعاد

نام دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان                                          
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 دستگاه: 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 
حوزه استانی: اصفهان                                            

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 دستگاه: 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

حوزه استانی:  اصفهان      
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:3848    وزنmm           1030mm :ابعاد

نام دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان                                          
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:1650     وزنmm     990  445mm  :ابعاد
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نام دستگاه: 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
حوزه استانی: اصفهان                                            

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 دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان 
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 دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان
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 دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان                                          
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

نام دستگاه: گیربکس های میز های قفسه 800
موارد کاربردی: نورد مقاطع فوالدی
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شرکت سازنده طرح: ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت دنده 
تراش اسپادانا

محل نصب و بهره برداری: نورد 650 قفسه 800 
حوزه استانی: اصفهان                                            

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  :2400    وزنmm   1584mm       1543 mm :ابعاد

نام دستگاه: 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

حوزه استانی: اصفهان                                           
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:1515     وزنmm       430mm     410mm :ابعاد

نام دستگاه: 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
حوزه استانی: اصفهان                                      

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    وزنmm1970           قطرmm :ابعاد

نام دستگاه:  چرخ دنده هاي جناغي گیربکس اصلي قفسه 9
موارد کاربردی: جهت مونتاژ در گیربکس اصلي قفسه 9 میاني

شرکت سازنده طرح: گروه صنعتي دنده تراش وهابي
محل نصب و بهره برداری: مهندسي نورد –کارگاه نورد 350

حوزه استانی:  اصفهان                                 
تاریخ شروع تولید:   1389         تاریخ پایان تولید:   1391    
آثار اقتصادی:  قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
وزن: 800       کیلوگرم

نام دستگاه: ترمکس طرح جدید
موارد کاربردی: جهت جایگزیني  با ترمکس طرح قدیم در خط مستقیم

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن 
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محل نصب و بهره برداری: نورد 350 
حوزه استانی: اصفهان                 

تاریخ شروع تولید:  96            تاریخ پایان تولید:  98 
آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 

ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن
ابعاد: 1300mm        1200mm   800mm  وزن: 5 تن

نام دستگاه: گیربکس واسطه قفسه هاي ژوکر
موارد کاربردی: جهت انتقال قدرت از گیربکس اصلي به گیربکس فوقاني

شرکت سازنده طرح: نکوسابان 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان  
تاریخ شروع تولید:   89       تاریخ پایان تولید:  90   

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 1500mm        700m   700mm وزن: 500 کیلو گرم

نام دستگاه: بوش بابیتي قفسه هاي دانیلي
موارد کاربردی:  مونتاژ در قفسه دانیلي    1  تا  4

شرکت سازنده طرح: مه صنعت کوشان
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 300mm    10mm  500mm   وزن: 20 کیلو گرم

نام دستگاه: بوش بابیتي استندهاي منوبلوك
موارد کاربردی: مونتاژ در استندهاي منوبلوك

شرکت سازنده طرح: پانیر
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان                         
 تاریخ شروع تولید:  88               تاریخ پایان تولید: 90

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن

ابعاد: 158mm    4mm  100mm وزن: 0.5  گیلو گرم

نام دستگاه: شافت ماندرل استندهاي 1 تا 4
موارد کاربردی:  جهت استندهاي دانیلي

شرکت سازنده طرح: صنایع دنده تهران وگروه صنعتي دنده تراش وهابي
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی:    اصفهان
تاریخ شروع تولید:   88     تاریخ پایان تولید:90 
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آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 2000mm   500mm   500mm وزن:  2 تن

نام دستگاه: چرخ دنده هاي گیربکس هاي دانیلي
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس هاي اصلي دانیلي

شرکت سازنده طرح: صنایع دنده ایران وگروه صنعتي دنده تراش وهابي
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 2000mm  350mm 350mm   وزن: 1 تن 

نام دستگاه: پوسته استند قفسه 2و4 دانیلي
موارد کاربردی: قفسه نوردي دانیلي

شرکت سازنده طرح: فراز ماشین
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 1200mm   1000mm   800mm وزن: 800 کیلو گرم

نام دستگاه: پوسته گیربکس 2و 4 دانیلي
موارد کاربردی:  محل مونتاژ چرخ دنده هاي مربوطه

شرکت سازنده طرح:آسایش قطعه 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی:  اصفهان                                           
تاریخ شروع تولید:    85   تاریخ پایان تولید:  87

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 3000mm   2500mm 2000mm وزن: 5 تن

نام دستگاه: گیربکس کامل 2و4 دانیلي
موارد کاربردی: مونتاژ در خط تولید 

شرکت سازنده طرح: ماشین افزارشمس 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 3000mm   2500 mm 2000mm وزن: 15 تن
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نام دستگاه:قطعات داخلي گیربکس هاي خورشیدي 1تا 4 دانیلي
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس هاي خورشیدي

شرکت سازنده طرح:دنده تراش اسپادانا
محل نصب و بهره برداری:نورد 350

حوزه استانی:   اصفهان
 تاریخ شروع تولید: 97  تاریخ پایان تولید:   99

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

نام دستگاه: 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

حوزه استانی:  اصفهان      
تاریخ شروع تولید: 96          تاریخ پایان تولید: 97

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

ابعاد: 1000mm   500 mm   400mm وزن: 500 کیلو گرم

نام دستگاه:گیربکس مکانیزم تحویل دهنده بستر خنک کننده
موارد کاربردی: انتقال نیرو 

شرکت سازنده طرح: بید آبادي
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان
 تاریخ شروع تولید:  95تاریخ پایان تولید: 96

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن وزن: 800 کیلو گرم

نام دستگاه:شافت ماندرل منوبلوك
موارد کاربردی: مونتاژ در قفسه منوبلوك
شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابي

محل نصب و بهره برداری: نورد 3۵۰
حوزه استانی:       اصفهان

تاریخ شروع تولید: 93          تاریخ پایان تولید: 95
آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 

ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن وزن: 150 کیلو گرم

نام دستگاه:پوسته شافت ماندرل منوبلوك
موارد کاربردی: محل مونتاژ شافت ماندرل مربوطه

شرکت سازنده طرح:بهساز کارنور
محل نصب و بهره برداری:نورد 350

حوزه استانی:   اصفهان
تاریخ شروع تولید:   93     تاریخ پایان تولید: 95
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آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 200000 تن

وزن: 50 کیلو گرم

نام دستگاه: چرخ دنده مارپیچ قفسه ژوکر
موارد کاربردی: مونتاژ در گیربکس واسطه ژوکر

شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابي
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

وزن: 200 کیلو گرم

نام دستگاه: گیربکس فوقاني قفسه ژوکر
موارد کاربردی: انتقال قدرت 

شرکت سازنده طرح: گیربکس سازي ناطق 
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

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

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

وزن: 5 تن

نام دستگاه: بوش دنده استند دانیلي 
موارد کاربردی:  جهت مونتاژ در استند دانیلي

شرکت سازنده طرح: دنده تراش وهابي
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان                                 
تاریخ شروع تولید: 94            تاریخ پایان تولید: 95

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي 
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

وزن: 200 کیلو گرم

نام دستگاه: بوش رینگ نوردي منوبلوك
موارد کاربردی: جهت مونتاژ کردن رینگ هاي منوبلوك روي شافت ماندرل

شرکت سازنده طرح: ماشین سازي حمید
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی:اصفهان     
تاریخ شروع تولید:  83             تاریخ پایان تولید:    84

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 120000 تن

وزن: 1.5 کیلو گرم
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نام دستگاه: رولیک الکینگ دانیلي 
موارد کاربردی: جهت مونتاژ رینگ هاي دانیلي روي شافت ماندرل

شرکت سازنده طرح: سحاب سپاهان
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان                               
تاریخ شروع تولید: 84             تاریخ پایان تولید: 85

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه320000 تن

وزن: 200 کیلو گرم

نام دستگاه: بوش الکینگ قفسه هاي دانیلي
موارد کاربردی:  جهت مونتاژ رینگ روي شافت ماندرل دانیلي

شرکت سازنده طرح:
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی:    اصفهان                                          
تاریخ شروع تولید:       85      تاریخ پایان تولید:       86  

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

وزن:  10 کیلو گرم

نام دستگاه: کاست قفسه ژوکر
موارد کاربردی:  محل استقرار یاتاقانها و غلتک هاي ژوکر

شرکت سازنده طرح: ذوب آهن
محل نصب و بهره برداری: نورد 350

حوزه استانی: اصفهان                               
تاریخ شروع تولید:      92    تاریخ پایان تولید:    93

آثار اقتصادی: قطع وابستگي به خارج از کشور و صرفه جویي ارزي بسیار باال
ظرفیت تولید سالیانه: 320000 تن

وزن: 1 تن
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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 : 8  وزنm * 4m  : 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    : وزن    H=12mm  ø=25mm : 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 H=4280 mm  ø=3540 mm : ابعاد

نام قطعه : تورچ 
موارد کاربردی : برش شمش 

شرکت سازنده طرح : ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت های اصفهان یدك 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   : 1.3 وزنm *0.05m : ابعاد

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

ظرفیت تولید ساالنه : 
 7kg   : وزن  ø=220 mm : 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 : وزن H=1500mm   Ø=6000mm  : 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

ظرفیت تولید ساالنه : 
ابعاد :  3400 * 680 سانتیمتر وزن : 711 کیلوگرم
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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.
حوزه استانی:اصفهان  درخواست سالیانه: حداقل 5دستگاه

مشخصات:  قابل نصب در رك 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: سال97-98
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 
مذاب و هزینه زیاد تامین آن از برند اصلی، در ابتدا با بررسی های انجام شده به همراه شرکت داخلی 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.
حوزه استانی: اصفهان  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.
حوزه استانی: اصفهان  درخواست سالیانه: 10دستگاه

مشخصات:  قابل نصب بر روی لکوموتیوهای راه آهن

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

مدیریت اتوماسیون و ارتباطات

83

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



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.
حوزه استانی: اصفهان

درخواست سالیانه: حداقل ده نمونه کارت الکترونیکی مختلف
مشخصات:  متناسب با نمونه معیوب

 نام تجهیز:سامانه اینترکام صنعتی
سازنده قبلی: نیومن آلمان

شرکت طراح و سازنده داخلی: طراحی وساخت توسط مدیریت اتوماسیون وارتباطات شرکت ذوب آهن 
اصفهان با همکاری شرکت سماتک داخلی

تاریخ تولید: سال 97
محل بهره برداری: کوره بلند شماره -2پست 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.
حوزه استانی: کشوری  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. 
حوزه استانی: کشوری 

مشخصات:
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مدیریت راه آهن و ترابری

 نام قطعه : بوش سیلندر و غالف موتور چیني
GK1C موارد کاربردي : موتورهاي لکوموتیو چیني

شرکت سازنده طرح : طراحی وتهیه نقشه شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت آرتا صنعت آروشا
GK1C محل نصب و بهره برداري : نصب بر روي موتورهاي لکوموتیو چیني

حوزه استاني : اصفهان       
تاریخ شروع تولید: 1396           تاریخ پایان تولید : 1396

ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : پیستون 8 اتمسفري کمپرسور
موارد کاربردي : کمپرسور لکوموتیو

شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت بیگي
TGM6محل نصب و بهره برداري:  نصب بر روي کمپرسور لکوموتیو روسي

حوزه استاني : اصفهان       
تاریخ شروع تولید: 1398      تاریخ پایان تولید : 1398

ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : سیستم کنترل لکوموتیو 
موارد کاربردي : کنترل کننده تمامي مدارات فرمان پذیر از طرف اپراتور به صورت دستي و کنترل کننده 

مدارات اتوماتیک 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 برداري: نصب بر روي لکوموتیو آلماني
حوزه استاني : اصفهان       

تاریخ شروع تولید: 1393    تاریخ پایان تولید : 1394
ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز

نام قطعه : قالب اتوماتیک  
موارد کاربردي : جهت اتصال واگن به لکوموتیو

شرکت سازنده طرح : شرکت ذوب آهن اصفهان با همکاری شرکت ریل صنعت صدرا
MAK محل نصب و بهره برداري : نصب بر روي لکوموتیو آلماني

حوزه استاني : تهران       
تاریخ شروع تولید: 1393           تاریخ پایان تولید : 1394

ظرفیت تولید ساالنه : به مقدار نیاز
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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:18100x6050x5300 mm  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: Ø1600-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
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نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی

ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز
وزن/حجم : 6535 کیلوگرم – قطر 800 میلیمتر* طول 4590 میلیمتر

 

نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

وزن/حجم: 795 کیلوگرم -  1880*700*520 میلیمتر
 

 
نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

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

 
نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

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

 
نام دستگاه : دریچه CACV ) کنترل هوای احتراق (

موارد کاربردی : جهت کنترل میزان هوای احتراق کائوپر)هوا گرمکن( 
شرکت سازنده طرح : عامر گستر – شرکت ایزوله اصفهان

مدیریت کوره بلند
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محل نصب و بهره برداری : کائوپرهای کوره بلند 3
حوزه استانی: اصفهان  تاریخ شروع تولید: سال 97  تاریخ پایان تولید: سال 98

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

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

 
نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

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

 
نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

وزن/ حجم : 565 کیلوگرم – قطر 1175 * طول 550 میلیمتر
 

 
نام دستگاه : 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

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز

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

)HBEJ( نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز

ظرفیت تولید ساالنه : بر اساس نیاز
وزن/حجم : 4180 کیلوگرم  – قطر 2370 * طول 1500 میلیمتر
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نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز

ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز
وزن: 4205 کیلوگرم – طول 3500 * عرض 1240 میلیمتر

نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی

ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز
وزن/حجم : طول 6600میلیمتر عرض 1200میلیمتر  ضخامت 12 میلیمتر

CC3 نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی

ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز
وزن/حجم :    قطر 1600 میلیمتر     طول 1600 میلیمتر      ضخامت 25 میلیمتر     وزن 4000 کیلوگرم

 
نام دستگاه : سیم بگسل قطر46.5

موارد کاربردی : سیم بگسل کشنده اسکیپ های حمل مواد  
شرکت سازنده طرح : بهسازان سیمین

محل نصب و بهره برداری : اسکیپ های حمل مواد کوره بلند 1 و 2
حوزه استانی: تهران سال 1394

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز

وزن/حجم : قطر 46.5   به طول 1950 میلیمتر

نام دستگاه : 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
آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی

ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز
وزن/حجم : 185 کیلوگرم
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نام دستگاه : 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  

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز 

وزن/حجم : 1312کیلوگرم

 
نام دستگاه : 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  

آثار اقتصادی: قطع وابستگی به خارج از کشور- جلوگیری از خروج ارز- تامین سریعتر قطعات یدکی
ظرفیت تولید ساالنه : براساس نیاز

وزن/حجم :150 کیلوگرم
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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: نوار نقاله
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 

 Mn5 31 GS  جنس قطعه : فوالد
عملیات حرارتی مورد نیاز در ساخت : نرمالیزاسیون و تنش گیری 

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 

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن
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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 

  Rst 37  - 2a 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 
   Rst 37  - 2a  جنس قطعه : فوالد

عملیات حرارتی مورد نیاز در ساخت : آنیل  

مدیریت آزمایشگاه مرکزی

ARL 4460 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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نیازهای بومی سازی
در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ESCO
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

اندازه گیری سایز ابعادی محصول بصورت آنالینعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

در نورد گرم میلگرد، پس از عبور محصول از هر قفسه الزم است تا ابعاد آن )میلگرد 
آجدار( متناسب با سایز طراحی شده غلطک های آن قفسه از آن خارج شود؛ بدیهی 
است که بدالیل مختلف از قبیل فرسایش غلطک قفسه و یا تنظیم نبودن فاصله غلطک 
ها از یکدیگر، سایز محصول خروجی از آن قفسه دارای ی متفاوت از شکل مورد انتظار 

می گردد و این موضوع باعث افزایش ضایعات تولید در خط نورد می شود. 

مشخصات قطعه/تجهیزات

در خروجی  آنالین  گیری  اندازه  توسط یک سیستم  تا  است  الزم  منظور  این  برای 
محصول از قفسه، ابعاد میلگرد شامل سایز محیط پیرامون آن و همچنین برآمدگی 
آج آن اندازه گیری و ضمن نمایش آنالین بر روی یک مانیتور و مقایسه ابعاد تصویر 
با ابعاد استاندارد آن محصول که توسط اپراتور تعیین می گردد، در صورتیکه ابعاد آن 
از رنج تعریف شده برای هر یک از پارامترها خارج شود، ضمن تولید آالرم مورد نیاز، 
پالس هایی جهت تصحیح خط نیز تولید نماید. دمای میلگرد مورد اندازه گیری حدود 
9۰۰ درجه سانتی گراد می باشد و با توجه به لزوم نمایش مقطع گرد محصول  بهمراه 
آج های اطراف آن، الزم است که بصورت دو بعدی محیط پیرامون محصول اسکن شود.

پیشینه مسئله
سیستم های Hot Profile Measurement توسط کمپانی های مختلف هم اکنون 
تولید و در برخی صنایع استفاده می گردد و هدف از تعریف این پروژه استفاده از 

توانمندی و بومی سازی آن توسط شرکت های دانش بنیان داخلی می باشد. 

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

اندازه گیری و نمایش بایستی بطور کامل مقطع محصول را در بر گیرد ضمن آنکه 
برآمدگی و یا احیاناً فرو رفتگی های روی محصول نیاز بایستی با دقت حداقل  ۰.1 
میلیمتر اندازه گیری و نمایش داده شود. همچنین سیستم باید قابلیت کالیبره شدن با 

میلگرد مرجع را نیز داشته باشد.

هزینه

6 ماههمدت زمان

نیازهای بومی سازی اتوماسیون و ارتباطات  
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت Flame Detector عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

) Ultra Violet Flame Detector( آشکار ساز شعله
از این آشکارسازها جهت تشخیص وجود شعله در کانال احتراق کائوپرها استفاده 

مي شود.
این آشکار سازها قبال از شرکت )Honeywell( تامین میگردید که با توجه به تحریمها 

از یک سو و افزایش قیمت ارز از سوی دیگر تامین آنها را با مشکل مواجه کرده است.

مشخصات قطعه/تجهیزات

آشکار ساز شعله )اشعله ماورا بنفش حاصل ازاحتراق سوختهای کربنی(
توانایی آشکار سازی شعله حاصل از احتراق گازهای طبیعی و گاز کوره بلند را داشته 

باشد .
قابلیت تنظیم و تیونینگ برای حالتهای مختلف شعله را داشته باشد.

تدابیر الزم جهت  حفاظت در برابر درجه حرارت باال و آلودگی و گرد و غبار لحاظ گردد.
خروجی رله جهت دادن سیگنال و ... را داشته باشد.

پیشینه مسئله
شرکت ایرانی سنجش فارس آشکارسازهایی از این نمونه را طراحی و ساخته است. 
جهت جلوگیری از انحصار و مشکالت مرتبط با آن، ترجیح داده میشود شرکت دیگری 

بتواند آنرا بسازد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

روشهای
- آزمون و خطا

- نمونه های غیر صنعتی و صرفا دانشجویی 
مطلوب نیستند.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

) Ultra violet( تشخیص اشعه ماورائ بنفش
خروجی رله جهت آشکار سازی وجود شعله

هزینه
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت دوربین پیرومترعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

)Pyrometer Thermometer(  دوربین پیرومتر
از این پیرومترها جهت اندازه گیری درجه حرارت آجرچینی گنبد کائوپرها در کوره 

بلند استفاده میشود.
این پیرومترها قبال از شرکت انگلیسی )LAND( تامین میگردید که با توجه به تحریمها 

از یک سو و افزایش قیمت ارز از سوی دیگر تامین آنها را با مشکل مواجه کرده است.

مشخصات قطعه/تجهیزات

رنج دمایی :   6۰۰~16۰۰درجه سانتیگراد
Full Scale %1 :درصد خطای مجاز

mA 2۰~4: خروجی
حفاظت در برابر درجه حرارت باال و گرد و غبار

با توجه به انحصاری بودن شرکت LAND جهت تامین پیرومتر، و مشکالت مربوط به پیشینه مسئله
تحریم و هزینه های ارزی باال، بومی سازی تجهیز مدنظر قرار می گیرد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

هزینه
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت برد الکترونیکی مربوط به دریچه های Skilmaticعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

ساخت برد الکترونیکی دریچه های کنترلی Skilmatic  مربوط به کائوپرها
بر روی دریچه های کنترلی کائوپرها عملگرهای الکتروهیدرولیکی Skilmatic  نصب 
شده که داخل این عملگرها بردهای الکترونیکی مخصوصی وجود دارد 
که در صورت خرابی مستلزم خرید از شرکتهای خارجی )Rotork( می باشد که با 
توجه به تحریمها از یک سو و افزایش قیمت ارز از سوی دیگر تامین آنها را با مشکل 

مواجه کرده است.

مشخصات قطعه/تجهیزات

ولتاژکاری :22۰ ولت
mA 2۰~4:ورودی . Setpoint

mA 2۰~4 : فیدبک خروجی
قابلیت تنظیم  zero و span  پوزیشن دریچه

قابلیت تنظیم حد پایین و باالی جریان mA ورودی و خروجی

پیشینه مسئله
با توجه به انحصاری بودن شرکت Rotork جهت تامین عملگرو برد مربوط به آن، و 
مشکالت مربوط به تحریم و هزینه های ارزی باال، بومی سازی تجهیز مدنظر قرار می 

گیرد.

عملکرد غیر قابل اطمینان کارت کنترلی، باتوجه به حساسیت کاری .رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

سهولت نصب و تنظیم پارامترهای کارت کنترلی
محافظت مناسب کارت کنترلی در برابر تغییرات ناخواسته
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت سورس mA و کالیبراتور عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

…,mA ,V,RTD,T/C ساخت سورس
با توجه به اینکه سورس یکی از ابزارهای اساسی در زمینه کاری اتوماسیون و ابزاردقیق 
می باشد و از طرفی باتوجه به اینکه تهیه سورس های دقیق و استاندار بسیار گرانقیمت 
می باشد لذا بومی سازی این تجهیز با دقت مورد نیاز )مشابه سورس FLUKE ( بسیار 

منطقی و مقرون به صرفه می باشد.

مشخصات قطعه/تجهیزات
قابلیت اندازه گیری پارامترهای جریان ، ولتاژ، مقاومت ،دماو ... با دقت باال را دارا باشد .

توانایی تولید mA,v,RTD,T/C, …  با دقت باال را دارا باشد.

پیشینه مسئله
لزوم استفاده از ابزارهای با دقت و استحکام باال و از طرفی مشکالت مربوط به تهیه و 
تامین تجهیزات  اندازه گیری خارجی ) مشابه شرکت FLUKE ( با توجه به مباحث 

ارزی و تحریم ها.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
تجهیزات وابزارهای غیر دقیق

غیر قابل اطمینان
کیفیت نامناسب که باعث زود فرسوده شدن و از مدار خارج شدن تجهیز گردد.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

دقت باال در تولید و اندازه گیری سیگنالهای مورد نیاز
کیفیت مناسب

قابل حمل بودن
پیچیده نبودن کار با تجهیز

هزینه
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت کارتهای کنترلی Rexrothعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

 RS و جکهای  MCG مربوط به دریچه های Rexroth طراحی وساخت کارتهای کنترلی
element  کوره بلند3

بر روی دریچه های کنترلی MCG و همچنین جهت کنترل جکهای کنترلی فشار 
دهانه )RS element( از کارتهای کنترلی شرکت Rexroth  استفاده شده که در صورت 
خرابی مستلزم خرید از شرکتهای خارجی )Rexroth( می باشد که با توجه به تحریمها 

و افزایش قیمت ارز، تامین آنها را با مشکل مواجه کرده است.

متناسب با کاتالوگ تجهیزمشخصات قطعه/تجهیزات

با توجه به انحصاری بودن شرکت Rexroth جهت تامین این بردها و مشکالت مربوط به پیشینه مسئله
تحریم و هزینه های ارزی باال، بومی سازی تجهیز مدنظر قرار می گیرد.

عملکرد غیر قابل اطمینان کارت کنترلی، باتوجه به حساسیت کاری.رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

سهولت نصب
سهولت تنظیم پارامترهای کارت کنترلی

سهولت عیب یابی
محافظت مناسب کارت کنترلی در برابر تغییرات ناخواسته

هزینه
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت سنسورهای قلمی فشارعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

 400BAR-0 سنسورهای قلمی فشار با دامنه
از این سنسورها برای اندازه گیری فشار آب، روغن و... در رنجهای متنوع بتعداد زیاد 

استفاده می شود.
این سنسورها با برندهای متنوع اروپائی تامین می شود و اخیرا شرکت های دانش بنیان 
طراحی و ساخت انجام داده اند و با توجه به زمینه کار، شرکتهای دیگر نیز میتوانند 

اقدام نمایند. 

این نوع سنسورها قابلیت اندازه گیری فشار در رنج های متنوع را دارند و سیگنال مشخصات قطعه/تجهیزات
خروجی آنها برحسب نیاز MA –V  می باشد. .

یک شرکت ایرانی از این نمونه را طراحی و ساخته است. جهت جلوگیری از انحصار و پیشینه مسئله
مشکالت مرتبط با آن، ترجیح داده میشود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
روشهای

- آزمون و خطا
- ساخت سنسورهای قلمی با دقت پایین و کیفیت پایین ساخت.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید
همترازی با برندهای مطرح همچون  WIKA و...

هزینه

دو سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری حرارت چدن وفوالد مذابعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

KPTM و  DKKI دستگاه وثبات حرارت چدن وفوالد مذاب بدون کاغذ
این دستگاه جهت اندازه گیری وثبت حرارت چدن و فوالد کنورتورها و پاتیل های 
حامل چدن وفوالد مذاب و گوگردزدایی وکوره های پاتیلی )LF(  و VD و ایستگاه های 

ریخته گری استفاده می شوند.
ایتالیایی Sidermes وچینی Minco استفاده می شود.  این دستگاه ها از شرکتهای 
شرکتهای ایرانی دفتر کل کاال و علم وصنعت ایرانیان از این نمونه دستگاه طراحی و 

ساخته است که در حال حاضر در مدار کار می باشند.

مشخصات قطعه/تجهیزات

دستگاه وثبات حرارت چدن وفوالد مذاب بدون کاغذ DKKI  و KPTM  قابلیت 
اندازه گیری حرارت چدن وفوالد مذاب با تیپ های R و S می باشد که دارای خروجی 
های RS232 و RS4۸۵ وmA 2۰-4 می باشد و عالوه بر نمایش مقدار حرارت روی 
خود دستگاه در محل، روی نمایشگر بزرگ در اتاق فرمان نیز نمایش داده می شود و 
همچنین کلیه اطالعات اندازه گیری حرارت روی حافظه داخلی و حافظه جانبی مثل 

flash memory  ذخیره می گردد که با نرم افزار Excel  قابل باز خوانی می باشند.

پیشینه مسئله
تعدادی از شرکتهای ایرانی همانند شرکت دفتر کل کاال و شرکت علم و صنعت کیان 
ایرانیان این دستگاهها را طراحی و می سازند. جهت جلوگیری از انحصار و مشکالت 

مرتبط با آن، ترجیح داده میشود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
روشهای - آزمون و خطا

دستگاه  و  ندارد  کالیبره  و  اطمینان  قابل   mA  2۰-4 خروجی   DKKI -دستگاه 
KPTM فرستنده مطمئن ندارد.  مطلوب نیستند.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

  mA 2۰-4  ساخت دستگاه با خروجی های مطمئن خصوصا خروجی
ساخت دستگاه فرستده قوی تر نسبت به قبلی با شرایط کارگاهی فوالدسازی

دو سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری وثبات حرارت تیپ Kعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

K دستگاه اندازه گیری وثبات حرارت تیپ
بدنه  داخل  در  شده  چیده  نسوز  آجرهای  حرارت  گیری  اندازه  جهت  دستگاه  این 

کنورتورها ومیکسرها می باشد.
دستگاه فعلی ازنوع روسی می باشدودر زمان خشک کردن آجرهای نسوز چیده شده 
در داخل بدنه کنورتورها ومیکسرها طبق گراف، که از پیش کشیده شده براساس 
درخواست شرکت سازنده آجر نسوز استفاده می شود.گراف مورد نظر 4 ساعته برای 

خشک کردن کنورتورها و7 روزه برای خشک کردن میکسرها می باشد.

مشخصات قطعه/تجهیزات
این دستگاه روسی قابلیت دریافت سیگنال ترموکوپل از نوع K می باشد و مقدار 
حرارت را به صورت ثبت روی کاغذ دیاگرام نمایش می دهد.تجهیزات این دستگاه 

بیشترمکانیکی می باشد.

پیشینه مسئله
تعدادی از شرکتهای ایرانی مثل شرکت فراپژوه و شرکت آرمان فرا پژوهان قابلیت 
طراحی وساخت این دستگاهها را دارند. جهت جلوگیری از انحصار و مشکالت مرتبط 

با آن، ترجیح داده می شود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

دستگاه روسی چون قطعات مکانیکی زیادی دارد امکان خرابی آن زیاد می باشد رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
ونفرات تعمیرکار دانش الزم برای رفع عیب آنرا ندارند.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

این دستگاه ها بایستی طبق استاندارد بین المللی تیپ K ساخته شود و بتواند هرنوع 
ورودی چه TC type K یا تیپ های دیگر ترموکوپل و ورودی های mA 2۰-4  یا 1۰-۰ 
Vdc و... را داشته باشد. هچنین بایستی قابلیت update شدن را برای نوع سیگنال 

ورودی داشته باشد.  
و مهمتر از همه قابلیت رسم گراف قبل از عملیات Heat up   به عنوان گراف راهنما را 

داشته باشد.

یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت دبی سنج های مغناطیسی با DN های مختلفعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

دبی سنج های مغناطیسی جهت اندازه گیری دبی یا فلو آب تمیز ویا آب کثیف استفاده می 
شوند.از این نوع دبی سنجها برای آب تمیزمثل اندازه گیری دبی آب النسهای کنورتورها،آب 
قالبها و نواحی ایستگاه های ریخته گری وبرای آب کثیف مثل اندازه گیری دبی آب ورودی 
تصفیه گازدیگها وآب ورودی به فیلتر پرس در آبزدایی و...استفاده می شود.این دبی سنجها 
درحال حاضر از شرکتهای ژاپنی)fuji( و فرانسوی)fuji( و چک )fuji( و آلمانی )ABB( و 
آلمانی)E+H( و هندی)ABB( و چینی استفاده می شوند.شرکت ایرانی ایران مدار شیراز 
و مشکالت  انحصار  از  است. جهت جلوگیری  را طراحی وساخته   3۰۰۰-MegAB مدل 

مرتبط با آن، ترجیح داده می شود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

مشخصات قطعه/تجهیزات
DN های  به  توجه  با  مدار  ایران  شرکت  از   3۰۰۰-MegAB مغناطیسی  سنج  دبی 
استاندارد در شیراز طراحی و ساخته می شوند.این دبی سنج دارای نشانگر محلی و 

همچنین دارای سیگنال خروجی mA 2۰-4  می باشد.

پیشینه مسئله

واحد  دارای  سنجها  دبی  گونه  این  ساخت  و  طراحی  بر  عالوه  مدار  ایران  شرکت 
کالیبراسیون می باشد که می تواند گواهینامه معتبر براساس استاندارد های بین المللی 
صادر کند. جهت جلوگیری از انحصار و مشکالت مرتبط با آن، ترجیح داده می شود 

شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

محیط نصب این سنسورها بسیار محیطی آلوده می باشد و هوای این محیط دارای ذرات 
معلق در هوا می باشد لذا بایستی این دستگاه دارای IP باالیی باشد همچنین چون در 
این محیط شعله از پایین به باال کشیده می شود بایستی از جنسی باشد که در اثر شعله 
و گرمای زیاد از بین نرود.ساخت این دبی سنجها نباید صرفا مالک انتخاب باشد بلکه 

ساخت بر اساس استانداردهای  تایید شده مورد نظر می باشد.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

این نوع دبی سنج ها بایستی قابلیت تغذیه با ولتاژی بین 9۰ تا 22۰ ولت را برای ولتاژ 
AC و 2۰ تا24 ولت برای ولتاژ DC داشته باشد. وخروجی آن بهتر است از نوع 2۰-4 

mA  باشد.

یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی وساخت دستگاه زاویه سنج برای میکسرها عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

این دستگاه جهت اندازه گیری زاویه چرخش میکسرمی باشد.دستگاه فعلی آن از نوع 
سلسین های روسی هستند که با چرخش میکسر،سلسین واقع درزیر میکسرتغییر 
وضعیت داده ومقدارولتاژ روی آن تغییر کرده که تغییرات روی نشان دهنده  سلسین 
واقع دراتاق فرمان اثر گذاشته وبا تغییر وضعیت این نشان دهنده مدرج ، زاویه چرخش 

میکسر روی دستگاه اندازه گیری در اتاق فرمان میکسر نمایش می دهد.

این نوع دستگاه با ولتاژ VAC ۸۰-7۰  کار می کند و تغییرات چرخش میکسر را به مشخصات قطعه/تجهیزات
صورت تغییرات ولتاژ در دستگاه ثانویه در اتاق فرمان میکسر نمایش می دهد.

شرکتهای ایرانی می توانند با توجه به نیاز این مورد را طراحی و بسازند. جهت جلوگیری پیشینه مسئله
از انحصار و مشکالت مرتبط با آن، ترجیح داده می شود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

محیط نصب این سنسورها بسیار محیطی آلوده می باشد وهوای این محیط دارای ذرات 
گرافیت معلق در هوا می باشد لذا بایستی این دستگاه دارای IP باالیی باشد همچنین 
چون این محیط دارای پاشش چدن مذاب است بایستی از جنسی باشد که در اثر 

پاشش های مذاب وگرمای زیاد از بین نرود.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

این نوع دستگاه بایستی قابلیت تغذیه با ولتاژی بین 9۰ تا 22۰ ولت را برای ولتاژ AC و 
2۰ تا24 ولت برای ولتاژ DC داشته باشد.وخروجی سنسور آن بهتر است از نوع 2۰-4 

mA  باشد.

هزینه

یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری حرارت واکسیژن مذابعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

دستگاه اندازه گیری درجه حرارت و اکسیژن فوالد مذاب 
از این دستگاه برای اندازه گیری درجه حرارت ومقدار اکسیژن فوالد مذاب استفاده 

می شود.
نمونه اروپایی این دستگاه  celox می باشد.

مشخصات قطعه/تجهیزات

ورودی این دستگاه میلی ولت تولید شده از ترموکوپل های تیپ S می باشد و دارای 
پارامترها  نمایش  همچنین  و   Large screen روی پارامترها  نمایش  خروجی جهت 
روی LCD خود دستگاه می باشد و قابلیت شبکه شدن را دارد و همچنین برای ثبت 

پارامترها قابلیت ارتباط با سیستم های اتوماسیون صنعتی را داشته باشد.

پیشینه مسئله

شرکت ایرانی علم وصنعت کیان ایرانیان این دستگاه را طراحی و ساخته است و اندازه 
گیریها به صورت وایرلس با فرستنده انجام شد و فقط در محل تست شد و از نظر 
ارتباطی فقط با Large screen  ارتباط دارد سایر ارتباط های آن نیز بایستی بررسی 
شود.جهت جلوگیری از انحصار و مشکالت مرتبط با آن، ترجیح داده می شود شرکت 

دیگری بتواند آنرا بسازد.

این دستگاه در آینده می بایستی فرستنده با قابلیت اطمینان باالتری  داشته باشد.رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

  mA 2۰-4  ساخت دستگاه با خروجی های مطمئن خصوصا خروجی
ساخت دستگاه با کمترین میزان هنگ شدن 

ساخت دستگاه فرستده قوی وخوب باتوجه به  شرایط کارگاهی فوالدسازی

دو سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت سنسور موقعیتعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

از این سنسور جهت مانیتورینگ کردن و تشخیص موقعیت عمودی مکانیزم هایی مانند 
تاندیش های ریخته گری و کاور کار  VD استفاده می شود.

این سنسور قبال از برند Temposonic و در حال حاضر از برند ترکیه ای ATEK تامین 
می شود.

مشخصات قطعه/تجهیزات

این سنسور در طولهای mm 1۰۰۰ و  mm ۵۰۰ مورد استفاده می باشد.
سنسور mm 1۰۰۰ قابلیت نصب روی بدنه ثابت را داشته باشد تغذیه آن Vdc 24 و 

خروجی آن mA 2۰-4  سه سیمه باشد.
  سنسور mm ۵۰۰ قابلیت نصب بین دو تکیه گاه را داشته باشد تغذیه آن Vdc 24 و 

خروجی آن mA 2۰-4  دو سیمه باشد.

تا به حال نمونه ایرانی این سنسور مشاهده نشده است.پیشینه مسئله

تغییرات زیاد و ایجاد خطا در حین تغییر موقعیت مکانیزم مطلوب نیست.رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید
در طراحی مسایل مربوط به روش های نصب و مونتاژ در نظر گرفته شود.

 هزینه

یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

ساخت  دستگاه اندازه گیری حرارت مذاب به صورت بی سیم )wireless(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

اندازه گیری دمای ذوب با استفاده از ترموکوپل یکبار مصرف تیپ S و R جزء الینفک و یکی از 
مهمترین عملیات ها در صنعت فوالد است.

اندازه گیری حرارت توسط یک النس به طول 4 متر توسط اپراتور )آتشکار( انجام می شود، که این 
عملیات کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است. النس مورد نظر توسط یک کابل جبرانی 1۵ متری 
به دستگاه اندازه گیر حرارت متصل می شود.کابل جبرانی مورد نظر عالوه بر اینکه قیمت باالیی 
دارد با توجه به پروسه اندازه گیری، دائما در معرض آسیب است به شکلی که در یکسال کاری تقریبا 
1۰۰۰ متر جهت بخش فوالدسازی مصرف می شود. همچنین متصل بودن کابل به النس و دستگاه 
اندازه گیر حرارت سبب محدودیت حرکتی جهت کار اپراتور می گردد. لذا نیاز به یک دستگاه اندازه 
گیری حرارت به صورت بی سیم توسط بخش اتوماسیون فوالدسازی کامال محسوس بود. پس از 
انجام بررسی های مورد نظر از قبیل شرایط محیطی و غیره، بخش، پیشنهاد مورد نظر را به یک 
شرکت دانش بنیان داخلی داد و پس از تحقیق و بررسی دقیق، دستگاه مورد نظر ساخته و مورد 

استفاه قرار گرفت و رضایت کامل از آن نیز حاصل گردید.

مشخصات قطعه/تجهیزات
سیستم مذکور شامل یک دستگاه اندازه گیر حرارت به همراه ماژول گیرنده، یک عدد النس، یک 
عدد ماژول فرستنده که بر روی النس مورد نظر نصب می گردد، یک عدد الرج اسکرین جهت 

نمایش در محوطه، آزیر و چراغ ترافیک جهت مشاهده پروسه اندازه گیری می باشد.

پیشینه مسئله
با توجه به نیاز مبرم ، دستگاه  مذکور توسط شرکت علم وصنعت کیان ساخته و در بخش 
فوالدسازی مورد استفاده قرار گرفت . لذا جهت خارج نمودن دستگاه مورد نظر از انحصار و 

مشکالت مربوط به آن نیاز است که این دستگاه توسط شرکت های دیگر نیز ساخته شود.

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
با توجه به اینکه سیستم مذکور ارتباط مستقیم با تولید و کیفیت محصول دارد لذا صرفا اندازه گیری مد نظر 

نیست و دستگاه مورد نظر باید گواهی کالیبراسیون و استانداردهای مورد نظر را داشه باشد.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری   مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

دستگاه مورد نظر باید خروجی و فناوری های زیر را داشته باشد.
RS4۸۵.232-RS 1(پورت های

2( خروجی جهت اتصال دستگاه به الرج اسکرین
3( خروجی 2۰-4 میلی آمپر

4( امکان ثبت کلیه اطالعات بر روی حافظه با حداقل مدت 6 ماه
۵( امکان تغییر فرکانس گیرنده جهت فرستنده های مختلف یا بلعکس به عنوان مثال در صورتی 
که فرستنده مربوط به یک گیرنده ایراد پیدا کرد به راحتی بتوان از فرستنده رزرو جهت گیرنده 

مورد نظر استفاده کرد.

شش ماهمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

سیستم های اعالم حریق با مشخصات و همخوانی با تجهیزات موجودعنوان مسئله / نیاز فناورانه:

شرح مسئله  /نیاز

با توجه به نیاز کارخانه ذوب آهن به استفاده از سیستم اعالم حریق و عدم توانایی شرکتهای 
داخلی در تولید این سیستم ها، ملزم به خرید این تجهیزات از کشورهای خارجی شده که این 
امر مشکالت زیادی برای شرکت بوجود آورده است.  از جمله این مشکالت میتوان به موارد زیر 
اشاره نمود: هزینه خرید باال، پروسه تامین طوالنی مدت، عدم پشتیبانی فنی یا پشتیبانی با 
هزینه زیاد، عدم امکان تعمیر تجهیزات و در نتیجه نیاز به تامین تجهیزات یدکی ، عدم ارائه 

آموزش کافی از طرف سازندگان

سیستمهای اعالم حریق شامل پانل کنترل مرکزی، انواع دتکتورهای دود، حرارت، شعله و گاز، مشخصات قطعه /تجهیزات
شستی های دستی و سیستم های هشدار صوتی و نوری می باشد.

با توجه به لزوم استاندارد سازی و اخذ تاییدیه معتبر بین المللی امکان رفع مسئله میسر نشده است.پیشینه مسئله

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

با توجه به اینکه سیستمهای اعالم حریق ارتباط زیادی با موضوع ایمنی در کارخانه دارد بایستی 
کلیه تجهیزات الزامات استانداردهای ملی و بین المللی را تامین نماید و این امر مستلزم داشتن 
تاییدیه ساخت و تست از شرکتهای معتبر فعال در این زمینه می باشد و بدون این تاییدیه ها 
تجهیزات ساخته شده فاقد کیفیت و کارایی تشخیص داده می شوند. لذا ساخت تجهیزات نباید 

مالک انتخاب باشد بلکه ساخت بر اساس استاندارد و تایید شده مورد نظر می باشد.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

سیستم اعالم حریق کارخانجات صنعتی بایستی از نوع آدرس پذیر بوده و بصورت ماژوالر ساخته 
شود و قابلیت اتصال کارتهای متعدد برای کاربری های مختلف در این زمینه را داشته باشد. این 
سیستم همچنین باید دارای نرم افزار برنامه ریزی، مدیریت و مانیتورینگ بوده به صورتی که 

کلیه سنسورهای متصل به سیستم از طریق مرکز مانیتورینگ قابل مشاهده و تست باشند.
سیستمهای اعالم حریق باید بر اساس یکی از استانداردهای NFPA  یا  BS ساخته شده و 

تاییدیه VDS و LPCB  را اخذ نماید.
سیستمهای اعالم حریق بایستی قابلیت اتصال به صورت یک شبکه بزرگ را دارا باشند بصورتی 

که کل کارخانه بصورت یکپارچه تحت نظارت این سیستم قرار گیرد.

با توجه به تنوع و تعدد تجهیزات اعالم حریق، تعیین هزینه بایستی برای هر کدام از تجهیزات هزینه
بصورت جداگانه مشخص گردد و در قالب این سند امکان پذیر  نمی باشد.

زمان مطلوب یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

دوربین دید داخل کوره با امکان اندازه گیری دماعنوان مسئله / نیاز فناورانه:

شرح مسئله  /نیاز

در کوره های نورد با توجه به تعدد مشعل ها نیاز است تا دما بصورت کامال یکنواخت به 
شمش های داخل کوره انتقال یابد؛ اما با توجه به آلودگی های گاز کک باعث گرفتگی 
مشعلها و در نتیجه عدم یکنواختی در تولید حرارت می شود. از طرفی لزوم تنظیم گاز 
و هوای مشعلها الزم است تا بصورت صحیح انجام شود که برای اینکار نیاز است تا دائما 
کوره بان بصورت چشمی مشعلهای داخل کوره را کنترل نماید. از طرفی عدم اطالع از 
دمای واقعی طول شمش در داخل کوره نیز باعث رخداد خرابی هایی از قبیل شکسته 

شدن غلطک بدلیل سردی شمش و یا ذوب شدن شمش در داخل کوره می گردد

مشخصات قطعه /تجهیزات
بوسیله دوربین ویژن در اتاق فرمان بر روی مانیتور امکان مشاهده شرایط داخل کوره 
اعم از وضعیت احتراق مشعلها و همچنین دمای طول شمش فراهم گردد و اپراتور 

امکان انتخاب دمای نقاط مد نظر را بر روی مانیتور نیز داشته باشد

این محصول قبالً توسط کم÷انی های دیگر از قبیل LAND تولید شده است و با کاربرد پیشینه مسئله
ذکر شده امکان نصب بر روی انواع کوره ها و بویلرها را دارد

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
اندازه گیری دما توسط ترموکوپل و پیرومتر در سیستم فعلی انجام می شود اما با توجه 
به آنکه در این دو روش نقاط اندازه گیری ثابت می باشد و همچنین بک گراند مشعل 

نیز وجود دارد باعث خطا  و عدم بر آورده شدن خواسته می گردد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

دستگاه ساخته شده بایستی مشابه نمونه های خارجی امکان کارکرد در جداره کوره 
با دمای باال را داشته باشد و تمهیدات الزم اعم از کاور محافظ با خنک کنندگی آب و 
هوا را داشته باشد و نرم افزار مربوطه قابلیت مشاهده شرایط طبیعی داخل کوره داشته 
باشد و نرم افزار همچنین امکان انتخاب دمای نقاط و یا اندازه گیری متوسط دما در یک 

منطقه را داشته باشد

هزینه
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت اینترکام صنعتیعنوان مسئله / نیاز فناورانه:

اینترکام صنعتی جهت ارتباطات داخلی کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.شرح مسئله  /نیاز

مشخصات قطعه /تجهیزات

اینترکام مورد نظر دارای 3  قسمت اصلی 1- مرکز 2- کال استیشن کارگاهی 3- کال 
استیشن رومیزی می باشد.

 1- مرکز باید از نوع IP BASED  و ماژوالر و دارای منبع تغذیه 4۸ ولت جهت راه 
اندازی کال استیشنها، قابلیت اتصال به شبکه و مراکز استاندارد، مجهز به فیوز  پنل و 

قابلیت اتصال به PC و امکان پروگرام از طریق شبکه  را داشته باشد
 2- کال استیشن کارگاهی: کامال صنعتی ،IP6۵ ،بدنه کال استیشنها از نوع فایبر 
گالس تقویت شده با رزین،از نوع دیجیتال یک زوج سیم،دارای آمپلیفایر داخلی 1۰ 
وات و خارجی 2۵ وات به صورت ماژوالر،قابلیت تعویض کال استیشن بدون تغییر 

برنامه دارای ۸ کلید چراغ دار جهت نمایش اشغالی،
3- کال استیشن رومیزی:از نوع دیجیتال با 3۰ کلید چراغ دار .

شرکت ایرانی سماتک  اینترکامهایی از این نمونه را طراحی و ساخته است. جهت ایجاد پیشینه مسئله
رقابت ، ترجیح داده میشود شرکت دیگری بتواند آنرا بسازد.

 اینترکامهای که جهت برقراری و قطع ارتباط تاخیر داشته باشند مورد تایید نیستند.رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید
مشخصات اینترکام NEUMANN یا INDUSTRONIC را داشته باشند.

یک سالمدت زمان
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

المپ های سنتیالسیون و دتکتورهای مربوط به سیستم اندازه گیری سطح مذابعنوان مسئله / نیاز فناورانه:

شرح مسئله  /نیاز
المپهاي سنتیالسیون ودتکتورهادرایستگاههاي ریخته گري جهت اندازه گیری و کنترل 
سطح مذاب به روش اندازه گیری پرتوهای رادیو اکتیو استفاده میگرددوبراثرپاشش 

ذوب وحرارت باال باعث خرابي وازکارافتادگي آنهامیگردد

دتکتوروالمپ سنتیالسیون وکابل سیلیکوني هفت رشتهمشخصات قطعه /تجهیزات

این المپ ها تا کنون از خارج از کشور تامین می گرددپیشینه مسئله

رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فاوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

بایستی کامال مشابه المپ های مورد استفاده در سیستم فعلی باشد تا بدون هیچ گونه 
تغییری در مدار الکترونیکی براحتی قابل استفاده باشد

هزینه

مدت زمان

توضیحات تکمیلی
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فرم ثبت مسئله / نیاز فناورانه شرکت

باتری UPSعنوان مسئله / نیاز فناورانه:

تامین باتری های مورد نیاز جهت سیستم های برق اضطراری UPSشرح مسئله  /نیاز

مشخصات قطعه /تجهیزات

باتریهای مورد استفاده برای تجهیزات UPS کارخانه از نوع باتریهای سرب اسید  بدون 
 )VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY( منفذ با دریچه قابل تنظیم
با ولتاژ 12 ولت هستند.رنج آمپر ساعت مورد استفاده شامل 7 و1۸و2۸و4۰و6۵ آمپر 
ساعت می باشد.رنج ولتاژ در حالت شارژ شناور این باتری ها 13.۵_13.۸ ولت است 
و رنج ولتاژ در حالت شارژ مداوم 14.۵_14.۸ میباشد.این باتریها می بایست حداقل  
توانایی تامین جریانی معادل ۰.1 ظرفیت نامی خود بمدت 1۰ ساعت تا رسیدن ولتاژ به 

1۰.۵ ولت در هر باتری را دارا باشند.

قالبا تاکنون از خارج از کشور تامین می گردد. که به علت ماند در گمرک و مبادله ارزی پیشینه مسئله
باعث تحمیل هزینه سنگین به کارخانه می گردد.

تامین باتری های داخلی که جهت سیستم UPS طراحی و ساخته نشده اند.رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید

این باتریها میبایست حداقل  توانایی تامین جریانی معادل ۰.1 ظرفیت نامی خود بمدت 
1۰ ساعت تا رسیدن ولتاژ به 1۰.۵ ولت در هر باتری را دارا باشند.

نکته بسیار مهم که سازندگان داخلی باید توجه داشته باشند تطبیق منحنی دشارژبا 
شرایط UPS می باشد

سیستم های اتوماسیون صنعتی هر دو سال یکبار نیاز به حدود 1۰۰۰ عدد باتری دارند.توضیحات تکمیلی
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 نیازهای بومی سازی مدیریت آزمایشگاه مرکزی

فرم ثبت  نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت تیوب دستگاه آناالیزر ایکس ری PANalyticalعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

به طور کلی دستگاه های آناالیزر XRF جزو دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی با 
تکنولوژی بسیارباال محسوب می گردند که با توجه به شرایط تحریم، تامین قطعات 
یدکی این دستگاه ها بسیار مشکل و با تامین ارز بسیار زیاد انجام می شود، تیوب )المپ 
مولد اشعه ایکس( به عنوان قلب دستگاه های آناالیزر ایکس ری محسوب می گردد که 
از جمله گران قیمت ترین قطعات دستگاه نیز می باشد. طراحی و ساخت تیوب دستگاه 
ایکس ری به عنوان یک اقدام ممتاز در راستای فعالیتهای دانش بنیان می تواند تحول 
عظیم در این زمینه بوجود آورد و نیاز سایرآزمایشگاه های مرتبط و صنایع را در سطح 

کشور به این قطعه حساس مرتفع سازد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مطابق با مشخصات وکاتالوگ دستگاهمورد نیاز

نیاز به تامین تیوب رزرو برای دستگاه آناالیزر XRF و مشکالت تحریم در تامین این پیشینه مسئله
قطعه

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

برای هرده سال  قطعه  این  به  نیاز  میزان   – هلند  PHILIPS کشور  ساخت شرکت 
یک عدد می باشد و لیکن با توجه به نیاز سایر آزمایشگاه ها وصنایع کشور می تواند 

سودآوری مناسب نیز برای شرکتهای دانش بنیان به دنبال داشته باشد.

کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری 
مورد درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید.

توان 4۰۰۰ وات) ولتاژ 6۰ کیلو ولت(
جنس آند از نوع رودیم

سایر مشخصات عملکردی مطابق با مشابه خارجی

هزینه
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فرم ثبت  نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت دتکتور از نوع FLOW دستگاه ایکس ری PANalytical مدل عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:
MagixFast

شرح مسئله /نیاز

به طور کلی دستگاه های آناالیزر XRF جزو دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی با 
تکنولوژی بسیارباال محسوب می گردند که با توجه به شرایط تحریم، تامین قطعات 
یدکی این دستگاه ها بسیار مشکل وبا تامین ارز بسیار زیاد انجام می شود دتکتورهای 
نوع FLOW در دستگاه های آناالیزر XRF به دلیل ماهیت عملکردی جزو قطعات قابل 
ساخت از طریق مهندسی معکوس  توسط شرکتهای دانش بنیان می باشند که می تواند 

به کسب دانش الزم  وبومی سازی آن  در داخل کشور  وجلوگیری از خروج ارز شود.
قابل ذکر است ساخت این قطعه برای سایر آزمایشگاه های کشور وسایر صنایع نیز 

کاربرد دارد

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
دتکتور از نوع FLOWمورد نیاز

پیشینه مسئله

با توجه به افزایش عمر و  وضعیت کنونی شاخصهای کنترل عملکردی دتکتورهای 
نصب ودر حال کار از نوع FLOW برروی دستگاه آناالیزر  ایکس ری  مدل 2۵4۰   
نیاز به تامین این دتکتورها وجود دارد که به دلیل   ،  PANalytical ساخت کمپانی
نوسانات نرخ ارز و شرایط تحریم ، تامین این قطعه بسیار مشکل وبا نرخ ارزبری باال 
بایستی انجام پذیرد و از طرف دیگر در  صورت عدم تامین ، امکان آنالیز با دستگاه با 

مشکل مواجه خواهد شد

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
کمپانی PANalytical  در کشور هلند- به تعداد ۵ عدد برای بازه زمانی ۵ سالنیاز ساالنه

کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری 
مورد درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید.
تامین صحت و دقت مورد نیاز در آنالیز مشابه با مدل خارجی

هزینه
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فرم ثبت  نیاز فناورانه شرکت

طراحی و ساخت دستگاه فیوژن ساز نیمه اتوماتیک برای تهیه قرص آزمون XRFعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

آماده سازی قرص آزمون XRF جزو یکی از مهمترین مراحل انجام آزمون در روش 
آنالیز ایکس ری می باشد که روش نیمه اتوماتیک آن با استفاده از دستگاه های فیوژن 
ساز انجام می شود. این دستگاه در حال حاضر تولید داخل ندارد و می تواند به منظور 
تولید داخلی از طریق شرکتهای دانش بنیان  در راستای جلوگیری از خروج ارز و بومی 

سازی تکنولوژی ساخت  در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
دستگاه فیوژن ساز به روش القاییمورد نیاز

پیشینه مسئله
با توجه به افزایش تنوع مواد اولیه ورودی به کارخانه و باعث افزایش تعداد آزمونهای 
XRF ، واز طرفی عمر باالی دستگاه فیوژن ساز در حال کار نیاز به طراحی وساخت این 

دستگاه از نمونه خارجی مورد نیاز می باشد.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

ساخت شرکت HERZOG کشور آلمان- محل نصب در آزمایشگاه اسپکتروگرافی 
آزمایشگاه مرکزی

کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری 
مورد درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید.

قابلیت برقراری دما تا دمای 13۰۰ درجه سانتیگراد به طریق القایی برای تهیه از نمونه  
پودر شده مواد سنگ آهن ، آگلومره، فروآلیاژ

ولتاژ23۰ ولت  ۵۰ هرتز سه فاز
با قابلیت همزدن نمونه در دو حالت ثابت وزاویه دار

سایر مشخصات مطابق با نمونه مشابه خارجی

هزینه

مدت زمان
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فرم ثبت  نیاز فناورانه شرکت

بهینه سازی دستگاه سقوط وزنه ریلعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

مکانیزم حرکت وزنه یک تنی از طریق بلبرینگ می باشد که بلبرینگها پس از رها 
شدن وزنه وبرخورد روی نمونه ریل به دلیل ضربه شدید بابدنه دچار شکست می گردد 
و بایستی پس از هر دو تا سه انجام تست تعویض گردند که با توجه به طراحی دستگاه 
بسیار زمان بر و مشکل می باشد. به عالوه اینکه وزنه پس از برخورد به ریل، چندین 
مرتبه باال و پایین حرکت می کند تا کامال متوقف شود.کلیه تجهیزات از جمله خود وزنه 
و متعلقات ، نبششی های هادی و قطعات نشیمنگاه ریل دچار آسیب می گردند که نیاز 
به یک سیستم Damping برای گرفتن شوکهای پس از سقوط وزنه وبرخورد روی ریل 

مورد نیاز می باشد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

وزنه ای با وزن تقریبی یک تن به همراه متعلقات که شامل اتصاالت و 16 عدد بلبرینگ 
6۰۰۸ می باشد.

شکست دائم بلبرینگها و نیاز به تعمیرات متوالی و تعویضپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

طراحی و ساخت دستگاه در شرکت سهامی ذوب آهن انجام گرفته است. محل استقرار 
دستگاه در مدیریت آزمایشگاه مرکزی می باشد. در حال حاضر با مکانیزم موجود 

سالیانه در حدود 2۰۰ بلبرینگ مصرف می گردد.

کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری 
مورد درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید.

انتظار می رود بهینه سازی و تغییر طرح منجر به کاهش مصرف بلبرینگ، تسهیل 
در تعویض متعلقات، کاهش ضربه ها بعدی  پس از سقوط وزنه و در عین حال تأمین 

اصطکاک بسیار کم حین حرکت وزنه باشد.

هزینه

مدت زمان
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فرم ثبت  نیاز فناورانه شرکت

دستگاه اندازه گیری ضریب انتقال حرارت )TCT(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز

انتقال حرارت آجرهای نسوز متراکم و عایق، نیاز به  به منظور اندازه گیری ضریب 
دستگاه TCT می باشد. با توجه به اینکه میزان ارز تامین این دستگاه اندازه گیری 
بسیار زیاد می باشد لذا با توجه به پتانسیلهای موجود در شرکتهای دانش  بنیان، 

طراحی وساخت این دستگاه مورد نیاز می باشد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
دستگاه اندازه گیری ضریب انتقال حرارت مواد سرامیکی تا دمای 14۰۰ درجه سانتیگرادمورد نیاز

پیشینه مسئله
به دلیل عدم اندازه گیری ضریب انتقال حرارت مواد نسوز، امکان ارزیابی مواد خریداری 
شده در آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان وجود ندارد لذا ارزیابی مواد نسوز فقط 

پس از نصب آنها قابل بررسی است.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

برون  نمونه های  به  آزمایشگاه نسوز ذوب آهن-با توجه  آلمان- محل نصب  کشور 
سازمانی نیاز ساالنه زیاد می باشد.

کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری 
مورد درخواست می باید داشته باشد، به طور جزئی 

تشریح نمایید.

قابلیت اندازه گیری ضریب انتقال حرارت مواد نسوز متراکم و عایق تا دمای 14۰۰ درجه 
سانتی گراد

هزینه

حدود 6 ماهمدت زمان
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دیسک اره آهن برعنوان:

دیسک اره آهن بر، برش گرم جهت برش تیرآهن - ریل- تسمهشرح

تعداد دندانه z=372   ابعاد 9*4۰۰*1۸۰۰میلیمتر جنس st6۵rمشخصات قطعه / تجهیزات

توسط شرکت های خارجی ساخته وتامین می شود.پیشینه مسئله

کیفیت جنس وابعاد ومشخصات مطابق نقشه باشدرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

قطعات مطابق ابعاد و مشخصات وجنس ارائه شده باشد

نیازهای بومی سازی نورد  

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دیسک اره آهن برعنوان:

دیسک اره آهن بر جهت برش ریل نورد 6۵۰شرح

تعداد دندانه z=۸۰     ابعاد  میلیمتر  66۰*۸۰*۵ مشخصات قطعه / تجهیزات

توسط شرکت های خارجی ساخته وتامین می شودپیشینه مسئله

کیفیت جنس وابعاد ومشخصات مطابق نقشه باشدرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

قطعات مطابق ابعاد ومشخصات وجنس ارائه شده باشد                      
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 میکرون فشارضعیف وقوی۵و1۰فیلتر هیدرولیکی عنوان:

شرح
فیلتر های روغن با برند HYDAC درمدل های زیر در سیستم های هیدرولیک پروژه ریل 

استفاده می شود. 
۸۵۰R۰1۰ ON.13۰۰R۰1۰BN4HC.۰33۰R۰۰۵ ON.۰16۰R۰۵۵ ON.66۰D۰1۰ ON

فیلترهای هیدرولیکی۵ و 1۰ میکرون فشار ضعیف و قوی که در خطوط فشار و خطوط مشخصات قطعه / تجهیزات
برگشت استفاده می شود.

توسط شرکت های خارجی ساخته و تامین می شود.پیشینه مسئله

فیلتر ها باید قابلیت تصفیه روغن تا اندازه پارتیکل های مورد نظر را داشته باشد و nas رویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد
مورد نظر مصرف کننده را تامین کند

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

قطعات مطابق ابعاد ومشخصات و جنس ارائه شده باشد

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
دیسک اره آهن برعنوان:

دیسک اره آهن بر جهت برش میلگرد قطر ۸۰ نورد6۵۰شرح

تعداد دندانه z=31۵     ابعاد   16۰۰*29۰*1۰ جنس 64mn7 - سختی سطح دنده 4HRC+۵2 مشخصات قطعه / تجهیزات

توسط شرکت های خارجی ساخته وتامین می شودپیشینه مسئله

کیفیت جنس و ابعاد و مشخصات مطابق نقشه باشدرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

قطعات مطابق ابعاد و مشخصات و جنس ارائه شده باشد                      
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

تابلو درایو دستگاه تراش سنگینعنوان:

جایگزین کردن درایوهای جدید وساخت تابلو درایو جدیدشرح :

درایو موتور اصلی : 7۵ کیلو وات      درایو موتور ساپرت : 4 کیلو واتمشخصات قطعه / تجهیزات

مستهلک شدن و عدم تامین قطعات رزرو تابلو درایوپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

1-طراحی و ساخت درایو جریان مستقیم
2-طراحی و ساده سازی مدارات فرمان

3-طراحی و ساخت تابلوهای کنترل دستگاه تراش

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
چرخ دنده مخروطي مارپیچعنوان:

چرخ دنده مخروطي مارپیچ جهت استفاده و مونتاژ در گیربکس اصلي قفسه هاي 2و4 شرح
دانیلي نورد 3۵۰

Material:17crnimo6   -  β=------40δ=---45,54,34Mn=8.15مشخصات قطعه / تجهیزات

60-55 HRC :سختي سطحي  Mte:12.6  SPIRAL III

فقط از شرکت دانیلي تهیه شده استپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

دقت در تلرانس هاي ابعادي و هندسي
کلیه دندانه  هاي چرخ دنده باید بوسیله سنگ مخصوص صافي سطح داده شود

درگیري با چرخ دنده درگیر در حد ۸۰ درصد باشد
سختي سطحي به وسیله سمانتاسیون به مقدار ۵۵-6۰ راکول سي انجام گردد
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
لوله هلیکسعنوان:

لوله هلیکس مکانیزم حلقه ساز خط تولید کالف نورد 3۵۰شرح

لوله بدون درز با ضخامت حدودا۵ میلیمترمشخصات قطعه / تجهیزات

از خارج از کشور تامین می گرددپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

متریال مناسب 
دقت ساخت باال

منحني هلیکس با دقت زیاد باید ایجاد شود
بدون هیچ گونه عیوب ظاهري و داخلي

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پوسته گیربکسعنوان:

پوسته گیربکس قفسه هاي دانیلي 1 و 3 نورد 3۵۰شرح

Material: st۵2مشخصات قطعه / تجهیزات
ساخت از نوع اسکلت فلزي و به روش جوشکاري 

تا کنون ازداخل و خارج کشور تامین نشده استپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

دقت ساخت بسیار باال
کل پوسته بعد از ساخت  باید تنش گیري گردد. 

کلیه هوزینگ هاي بیرینگ ها با دقت و با تلرانس مربوطه ماشین کاري شود
کلیه تلرانس هاي ابعادي و هندسي در ساخت به دقت رعایت گردد.
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

رولیک بادامکيعنوان:

رولیک بادامکي مکانیزم کالپان هاي بستر خنک کننده جهت انتقال نیرو از موتور به شرح
مکانیزم مذکور و تغییر حرکت دوراني به رفت و برگشتي نورد 3۵۰

Material: GS6۰مشخصات قطعه / تجهیزات

سابقه خرید از داخل وخارج کشور نداردپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

دقت بسیار باالدر شکل پروفیل  سطح بادامک
عدم وجود هر گونه عیوب ظاهري و داخلي که با تست هاي غیر مخرب مشخص مي 

شود   /   سختي مناسب سطح درگیر بادامک

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
واحد فشار پمپ پیستونیعنوان:

واحد فشار پمپ جهت مونتاژ در پمپ های پیستونی سیستم هیدرولیک منطقه سوند شرح
کارگاه نورد 3۵۰

پمپ رکسروت 31R-PPB12NOO/A1۰VSO14۰DRمشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و هزینه زیاد جهت تامینپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

باالنس  و  استاتیک،  باالنس  تلرانس، صافی سطح،  لحاظ  از  دقت در ساخت قطعات 
. 2۰۰BAR 14۰۰ جهت تولید فشارRPM  دینامیک در دور
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

واحد فشار گریس پمپ لینکولنعنوان:

واحد فشار گریس پمپ جهت مونتاژ در گریس پمپ های پیستونی لینکولن کارگاه نورد شرح
3۵۰

گریس پمپ لینکولنZPU24G1۰۰XBSمشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و هزینه زیاد جهت تامینپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

دقت در ساخت قطعات از لحاظ تلرانس، صافی سطح، مطابق با نمونه جهت تولید فشار 
. 41۵BAR

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

رینگ نوردي منوبلوکعنوان:

رینگ نوردي از جنس تنگستن کارباید جهت نورد پروفیل از قطر ۵.۵ تا 16شرح

مشخصات قطعه / تجهیزات
جنس: تنگستن کارباید 
سختي : ۸۵ راکول سي

قطر خارجي 21۰ میلیمتر

تا کنون از شرکت سندویک سوئد تامین گردیده استپیشینه مسئله

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح 

نمایید

داراي کیفیت سطح باال
داراي تلرانس هاي ابعادي و هندسي دقیق

سختي بسیار باال
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپ دنده ای  A1۰۰Rعنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن هیدرولیک تحت فشارشرح

۸4D6   327       ۸۵\1۰۵ TGLمشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپهای دنده ای  B4۰عنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن به گیربکسها و قفسه های خط تولیدشرح

M/h      N14۵۰min     p1Mpa V4۰مشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپ دنده ای  A1۰Rعنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن هیدرولیک تحت فشارشرح

TGL 1۰۸۵9مشخصات قطعه / تجهیزات  1۰R A

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپ دنده ای  A4Rعنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن هیدرولیک تحت فشارشرح

TGL 1۰۸۵9مشخصات قطعه / تجهیزات  4R A

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپ دنده ای   B63عنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن به گیربکسها و قفسه های خط تولیدشرح

V63 M/h      N14۵۰min     p1Mpaمشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپهای دنده ای  B2۵عنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن به گیربکسها و قفسه های خط تولیدشرح

مشخصات قطعه / تجهیزات
    M/h V25

N1450min     p1Mpa

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپهای دنده ای  B1۰عنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن به گیربکسها و قفسه های خط تولیدشرح

M/h    N1450min     p1Mpa V10مشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپهای دنده ای    B16عنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن به گیربکسها و قفسه های خط تولیدشرح

M/h    N1450min     p1Mpa V16مشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

پمپ دنده ای    A4۰Rعنوان:

پمپهای انتقال دهنده روغن هیدرولیک تحت فشارشرح

TGL 10859مشخصات قطعه / تجهیزات     40R A

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

تقسیم کننده گیریس  } پیتاتل {عنوان:

تقسیم گیریس به صورت تنظیمی با مقدار دهی گرمیشرح

OLDD  8-8مشخصات قطعه / تجهیزات

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی گیریس وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته
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نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

تقسیم.کننده روغن گیریبکس }کوبیک{عنوان:

تنظیم دبی و تقسیم آن به مصرف کننده هاشرح

عدم امکان تعمیر و قیمت باالپیشینه مسئله

دقت باال و تلرانسهای دقیقرویکردهایی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

تامین دقیق فشار و دبی روغن وعمر مفید دستگاه بدلیل مداومت کار باال و پیوسته

نیاز فن آورانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ساخت بردهای الکترونیکی مدار تحریک موتورهای اصلی نورد3۰۰عنوان:

شرح
موتورهای اصلی نورد 3۰۰ از نوع جریان مستقیم و تحریک مجزا می باشد جهت کنترل 
مدار تحریک از یک درایو دو فاز تریستوری تمام کنترل شده استفاده گردیده که به 

دلیل قدیمی بودن بردهای الکترونیکی آن در بازار موجود نمی باشد.

7 ردیف برد الکترونیکی شامل بردهای پالس سازی و رگوالتورهای جریان و ولتاژمشخصات قطعه / تجهیزات

پیشینه مسئله
تکنولوژی این بردها مربوط به 4۰ سال قبل می باشد و در سال 137۰ گروهی از دانشگاه صنعتی 
اصفهان اقدام به ساخت آنها از طریق مهندسی معکوس نمود ولی نتیجه قابل اجرایی در پی نداشت

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد درخواست 
باید داشته باشد، به طور جزئی تشریح نمایید

قطعات باید از نوع صنعتی انتخاب شوند و کانکتورها و ابعاد بردها با نمونه موجود انطباق کامل 
داشته باشند با توجه به اینکه نیازی به تعویض قسمت قدرت درایو )تریستورها( نمی باشد 

المانهای مدار باید به گونه ای طراحی شود که با مدار قدرت قبلی همخوانی داشته باشد
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نیازهای فناورانه مدیریت  راه آهن و ترابری

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

سوپاپ دودعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت سوپاپ دود مربوط به سر سیلندر موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد۸۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

سوپاپ هواعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت سوپاپ هوا مربوط به سر سیلندر موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
 6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد۸۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

پیستون همراه با رینگعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت پیستون همراه با رینگ شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
 6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

پیستون همراه با رینگعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت پیستون همراه با رینگ شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 GK1C لکوموتیو چیني
6L24۰ZJB مدل موتور

این قطعه از کشور چین تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد2۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

انژکتور کامل موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت انژکتور کامل موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
مدل موتور 6D49-7   فشار کاري 32۰ بار

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

انژکتور کامل موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت انژکتور کامل موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM4 لکوموتیو روسی
مدل موتور 211D-3  فشار کاري 2۵۰ بار

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد2۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

انژکتور کامل موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت انژکتور کامل موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 GK1C لکوموتیو چیني
مدل موتور 6L24۰ZJB   فشار کاري 3۵۰ بار

این قطعه از کشور چین تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد2۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

انژکتور کامل موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت انژکتور کامل موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 G12۰4 لکوموتیو آلماني
MTU  12V396TC14 مدل موتور

این قطعه از کشور آلمان تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد24 عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

یاتاقان ثابت میل لنگ موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت یاتاقان ثابت میل لنگ موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

پمپ انژکتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت پمپ انژکتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 GK1C لکوموتیو چیني
6L24۰ZJB مدل موتور

این قطعه از کشور چین تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد1۵ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

136

ویژه نامه دستاوردها و نیازهای بویم سایز ذوب آهن اصفهان



فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

یاتاقان متحرک میل لنگ موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت یاتاقان متحرک  میل لنگ موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

بارل و پالنجر سیستم سوخت رسانيعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت بارل و پالنجر سیستم سوخت رسانيشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

سیلندر ترمزعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت و تعمیر سیلندر ترمزشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
لکوموتیو آلماني G12۰4 مورد نیاز

این قطعه از کشور آلمان تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد 1۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

یاتاقان میل سوپاپ موتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت یاتاقان میل سوپاپ موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 G12۰4 لکوموتیو آلماني
MTU  12V396TC14 مدل موتور

این قطعه از کشور آلمان تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد 3۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

مانیتور عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت و برنامه ریزي مانیتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 GK1C لکوموتیو چیني
24VDC@37۰mA   24VDC

این قطعه از کشور چین تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد ۵ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

فرم ثبت نیاز فناورانه شرکت ذوب آهن اصفهان 

کنتاکت کنتاکتور عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت کنتاکت کنتاکتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 GK1C لکوموتیو چیني
23W1۵:2۵۰A   BJ      TYPE S3۰7G

این قطعه از کشور آلمان  تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

 شرکت SCHALTBAU کشورآلمانی
 تعداد 3۰ عدد در سال

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال
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سرسیلندر عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت سر سیلندر موتورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

TGM6 لکوموتیو روسی
 6D49-7 مدل موتور

این قطعه از کشور روسیه تامین می شودپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
تعداد4۰ عدد در سالنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با نمونه فابریک و دارای کیفیت و طول عمر باال

نیازهای فناورانه مدیریت  تولیدات کک و مواد شیمیایی

پمپ خالءعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ایجاد مکش و فشار منفی بر روی گاز در کارگاه تولید اسیدشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

    Type:BH120-

2۰۸۰۰Kg :وزن           دبی 12۰ متر مکعب بر ساعت            توان موتور 2۰۰ کیلووات

پیشینه مسئله
در چندین نوبت برای تامین تجهیز مذکور اقدام گردیده که به علت قیمت زیاد و مشکالت تامین از 
خارج از کشور هنوز به نتیجه نرسیده است.و به علت فرسودگی بیش از حد قابل تعمیر نمی باشد.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
روسیه / محل نصب کارگاه اسید واحد یکنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

عدم تناسب دستگاه یا توجه به وجود استفاده از تجربیات شرکت های سازنده این نوع تجهیزات و 
عملکرد مناسب مطابق شرایط فنی گاز H2S و خطر انفجار در محیط

یکسالمدت زمان
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پمپ اسیدی فایرعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

این پمپ مربوط به سیستم کلوس می باشدکه به علت استهالک باال نیاز به تعمیر و شرح مسئله /نیاز
تعویض قطعات دارد.متریال قسمتهای اصلی این پمپ از نوع سوپر آلیاژ می باشد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

دبی پمپ:1۵۵ متر مکعب بر ساعت
توان موتور:7۵ کیلووات                                                                هد : ۸۰ متر

تاکنون چند نمونه پمپ به جای این پمپ نصب گردیده که هیچ کدام عملکرد مطلوبی پیشینه مسئله
نداشته اند.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
چین / بازیابی مواد واحد دونیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابقت عملکرد با خواسته های فنی و تکنولوژیکی   عدم توجه به مسایل جانمایی 
وپایپینگ و عمر  کوتاه تجهیز

شش ماهمدت زمان

  روتو فرم دانه بندی گوگردعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز
برای گرانوله کردن گوگرد مایع که محصول سیستم کلوس می باشد از یک دستگاه 
استفاده می شود که نقش اصلی آن بر عهده روتوفرم است که یا توجه به خورندگی 

گوگرد و دمای کاری حدود 2۵۰ درجه استهالک زیادی دارد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
ظرفیت دستگاه 1 تن بر ساعتمورد نیاز

از شرکت سازنده)چینی( برای تهیه قطعات یدکی پیگیری به عمل آمده که به نتیجه پیشینه مسئله
نرسیده است.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
چین /بازیابی مواد واحد دونیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

عملکرد صحیح دستگاه، عمر مفید قطعات و قیمت مناسب

شش ماهمدت زمان

141

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



جدا کننده سولفات سدیم از اسیدعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

این دستگاه با حرکت چرخشی بلور های نمک سولفات سدیم را از اسید سولفوریک جدا می کند.شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

271۵Kg     Type :НГП-2К-6۰:وزن
ظرفیت2۰۰۰ کیلوگرم         توان موتور1۰ کیلووات

در چندین نوبت برای تامین تجهیز مذکور اقدام گردیده که به علت قیمت زیاد و پیشینه مسئله
مشکالت تامین از خارج از کشور هنوز به نتیجه نرسیده است.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
روسیه /بازیابی مواد واحد یکنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

استفاده از تجربیات شرکت های سازنده اصلی و مطابقت دستگاه با فضای کارگاه و 
خواسته های فنی و تکنولوژیکی

یکسالمدت زمان

ماشین مکندهعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

این تجهیز وظیفه مکش گاز کک از لوله جمع کننده باطری و ارسال گاز به قسمتهای شرح مسئله /نیاز
مختلف کارگاه های شیمیایی را بر عهده دارد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

ظرفیت :7۵۰ متر مکعب بر ساعت
فشار : 3۰۰۰ میلیمتر ستون آب                 توان 46۵ کیلو وان

شرکت سازنده این تجهیز در کشور روسیه می باشد که به علت شرایط تحریم و مسائل پیشینه مسئله
مالی امکان خرید وجود ندارد.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
روسیه /بازیابی مواد نیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

و  فنی  های  خواسته  با  مطابقت  و  اصلی  سازنده  های  شرکت  تجربیات  از  استفاده 
تکنولوژیکی و امکان تامین قطعات یدکی

یکسالمدت زمان

142

ویژه نامه دستاوردها و نیازهای بویم سایز ذوب آهن اصفهان



گیربکس سیکلوئیدیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز
در  چند نمونه از تجهیزات بخش کک سازی مثل نوار نقاله ها و تغذیه کننده های 
اسکرویی و کک وارف و ... از این نمونه از گیربکس ها استفاده شده که بعضاً نیاز به 

تعمیر یا تعویض دارد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

گیر بکس با توان های 1 کیلو وات تا 3۰ کیلو وات
و نسبت تبدیل 1به 6۰ تا1 به 144۰

به عنوان نمونه یکی از این گیربکس ها کروکی برداری  شده و نقشه ساخت آن تهیه پیشینه مسئله
گردیده اما تاکنون سازنده ای برای آن یافت نشده است.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
چین /کارگاه کک وبازیابی موادنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

استفاده از تجربیات شرکت های سازنده اصلی

شش ماهمدت زمان

    کماندو آپارات                                          عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

این مجموعه متعلق به سیستم کنترل موقعیت اشتانگ تخلیه کک میباشد که قابلیت شرح مسئله /نیاز
سیگنال دهی در موقعیتهای مختلف میباشد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

Type:TLDK12-FKBA66
   24V DC :  نسبت دور : 1:1۰                                      ولتاژ

پیشینه مسئله
در چندین نوبت برای تامین تجهیز مذکور اقدام گردیده که به علت قیمت زیاد و 
مشکالت تامین از خارج از کشور هنوز به نتیجه نرسیده است.و به علت نبودن قطعات 

مکانیکی قابل تعمیر نمی باشد.

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
چین/کارگاه کک واحد دونیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

استفاده از تجربیات شرکت های سازنده این نوع تجهیزات و عملکرد مناسب مطابق 
شرایط فنی عملکرد صحیح دستگاه، عمر مفید قطعات و قیمت مناسب

یکسالمدت زمان
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برد کنترلی درایوهای زیمنس تیپ SIMOVERTعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

برد کنترلی درایوهای زیمنس استفاده شده در ماشینهای تولید ککشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

0AB0-0XX84-6ES7090

عدم امکان تعمیر وقیمت زیاد جهت تامینپیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
آلمان/کلیه تجهیزات مرتبطنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابقت عملکرد صحیح دستگاه، عمر مفید قطعات و قیمت مناسب

شش ماهمدت زمان

Touch Multi Panelعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

تاچ پنل مربوط به کنترل ماشینهای تولید کک شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

SIMATIC MP 12 377”

WINDOWS CE 5.0

12” COLOR TFT DISPLAY

13 MB  WINCC FLEXIBLE 2007

به علت قیمت زیاد و مشکالت تامین و  تعمیر نیازبه طراحی وساخت داخل است.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
آلمان/کلیه تجهیزات مرتبطنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابقت عملکرد با خواسته های فنی و تکنولوژیکی
 عملکرد صحیح دستگاه، عمر مفید قطعات و قیمت مناسب

شش ماهمدت زمان
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نیازهای فناورانه مدیریت  انرژی و بهینه سازی سوخت

انواع گازسنج های تک گازه و چند گازهعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

اندازه گیری گازهای موجود در سطح کارخانهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
تک گازه و چندگازهمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت دراگر آلمان ، MSA آمریکانیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

اندازه گیری گازهای موجود 

انواع سنسورهای دتکتورهای پرتابلعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

اندازه گیری گازهای موجود در سطح کارخانهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

COMBUSTIBLE SENSOR،PID،CO،SO2،H2S /CO ، HCN،NH3 ، O2

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت کشور آلمان-کانادا - آمریکانیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب برروی دستگاههای پرتابل
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ماسک فول فیس مربوط به دستگاههای کمک تنفسیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت فعالیت در اماکن گازی کارخانهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
طبق نمونه و عکسمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلمان و اتحادیه اروپانیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب برروی دستگاههای کمک تنفسی

دستگاه های کمک تنفسی) آپارات(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت فعالیت در اماکن گازی کارخانهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
طبق نمونه و عکسمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلمان و اتحادیه اروپانیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

پرتابل )مستقر در ایمنی گاز (
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ترانسدیوسر PHOENXCONTACTعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

نمایش آمپر موتورهای ریسایکل پمپ برروی HMIشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

تبدیل جریان 1-۵ آمپربه 4-2۰ میلی آمپر
I-UP-5-MACX MCR-SL-CAC:تیپ

ORDER NO:2۸1۰62۵

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب در اتاق برق GPS کوره بلند 3

ماسک فول فیس مربوط به دستگاه کمک تنفسی شلنگی BARTELSعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت فعالیت در اماکن گازی کارخانهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
طبق نمونه و عکسمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب برروی دستگاه های کمک تنفسی شلنگی
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سلونوئید ولوهای  پنوماتیک اسکروبر کوره 3عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

باز و بستن ولوهای پنوماتیکشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
تیپ: M A001 G551مورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت شرکت ASCOنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب در اسکروبر و  هد تانک تصفیه گاز کوره 3

محرک الکتریکي دریچه کنترلي مشعل کوره بلندعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

محرک الکتریکی دریچه تنظیم فشارشبکه گاز کوره 3 شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

2.80-71 AD00

2000.822:Art Nr

0706MM92295:Nr

50HZ 380V-3

4.0A Y

0.7 COS

min 15 -S2

m/1  2800  67 IP

Temp.schutz:Th

:IsoI.KI

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت شرکت AUMAنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب بر روی مشعل کوره3
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قطعات مربوط به کمپرسور هوای فشرده )سوپاپها ،والوها ،فیلترها ،روغن مخصوص و...(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

شارژ کپسولهای کمک تنفسی هوای فشرده ایمنی گاز ، آتش نشانی ، آبرسانیشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
کمپرسور هوای فشرده شارژ کپسولهای کمک  تنفسی LW450Eمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت کشور آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

LW450ES نصب برروی کمپرسور هوای فشرده

تفلون گرافیت براي ساخت رینگ و سالنیکعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

کمپرسورهاي پیستونی اکسیژني و ازتيشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
جنس تفلون گرافیت - مقاوم دربرابر سایش وحرارتمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت کشور روسیه -اتریشنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

پیستون وشافت کمپرسورهای پیستونی اکسیژنی وازتی
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روتور انواع کمپرسورهاي هوایي سانتریفوژعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

کمپرسورهای هوایی k,1700-k,k1500-250شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
جنس فوالد آلیاژی - مطابق نمونه و عکسمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت روسیهنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب در داخل پوسته کمپرسور

والوهای پنوماتیکیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

والوهای خروجی و ورودی  بلوک های تفکیک هواشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

جنس چدنی - دبل سیت و مطابق نمونه و عکس
قطر طراحی  :  4۰۰ و 2۵۰ میلیمتر

فشار طراحی : 1۰ بار
فشار کاری :  6 بار

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت روسیهنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب بر  روی بلوک های تفکیک هوا
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شافت واسطه های  فلکسیبل کمپرسور دماگعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

بین روتورها وبین روتوروشافت گیربکس کمپرسور اکسیژنی دماگ قرارداردشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
فوالد آلیاژی وقابل انعطاف - مطابق نمونه و عکسمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

کمپرسور اکسیژنی دماگ

توبواکسپاندر  بهمراه گیربکس و الکتروموتورعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

 سرد کردن هوای داخلی بلوک های تفکیک هواشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
طبق  نقشه پاسپورت کشورسازنده مورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت روسیهنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب در بلوک های تفکیک هوا

151

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



رامپ شارژ کپسول فشار قویعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

برای شارژ هم زمان چند کپسول استفاده میشودشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مطابق نمونه و عکسمورد نیاز

روتور انواع کمپرسورهاي اکسیژنی KTKعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

کمپرسورهاي اکسیژنی KTKشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
جنس فوالد آلیاژی- مطابق پاسپورت کشور سازندهمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت روسیهنیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

KTK در داخل پوسته کمپرسور
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گریس اکسیژنیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت روانکاری والوهاوتجهیزات اکسیژنیشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مطابق نمونه مورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

جهت روانکاری و همچنین جلو گیری از آتش سوزی و انفجار

تفلون مایععنوان مسئله/ نیاز فناورانه

آب بندي پوسته کمپرسورهاي اکسیژني دماگ و k.t.kشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
کاربرد در پوسته های کمپرسورهای اکسیژنیمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

آب بندي پوسته کمپرسورهاي اکسیژني
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یاتاقانهای کمپرسور هوایی SEAHعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

مورد استفاده قسمتهای دوار کمپرسورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
کاربرد در قسمتهای دوار کمپرسور  - ساخت کره جنوبیمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت کره جنوبینیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

SEAH  کمپرسورهای هوایی

یاتاقانهای کمپرسور اکسیژنی DEMAGعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

مورد استفاده قسمتهای پرفشار و کم فشار کمپرسورشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
کاربرد در قسمتهای دوار کمپرسور  - ساخت آلمان مورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
ساخت آلماننیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

DEMAG کمپرسور کسیژنی
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نیازهای بومی سازی مدیریت  نسوز
تامین نسوز مکانیزیم کشویی تاندیش  F.N.Cعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در تاندیش شرح مسئله /نیاز
ایستگاه ریخته گری شماره ۵ 

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

F.N.C   شامل بخشهای:                                             نازل بیرونی تاندیش سیستم
F.N.C    ول بلوک  تاندیش سیستم          F.N.C  نازل داخلی  تاندیش سیستم

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی ذوب آهن نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

کشورهای تولید کننده: اتریش، هند، چین
محل نصب: ایستگاه ریخته گری شماره ۵                نیاز ساالنه: ۵۰۰۰ عدد

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

هر یک از مواد نسوز پیشنهادی به مدت 13ساعت ذوب گیری گارانتی شود .

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه

تامین نسوز مکانیزیم کشویی تاندیشعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در تاندیش شرح مسئله /نیاز
ایستگاه ریخته گری شماره 3 

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

شامل بخشهای:       نیم نازل زیرسطحی           استکان تاندیش
Middle Plate        صفحه میانی                    Upper Plate          صفحه باالیی

Lower Plate         صفحه پایینی

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال مطابق با مدت گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

نیاز ساالنه: 1۵۰۰۰ عدد
محل نصب: ایستگاه ریخته گری شماره 3

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد

هر یک از مواد نسوز پیشنهادی به مدت 13ساعت ذوب گیری گارانتی شود .

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه
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نسوز مکانیزم کشویی پاتیل فوالد - CS60عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در پاتیل های فوالدشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

CS60 شامل بخشهای:                    - پلیت دریچه کشویی
CS60 نازل داخلی -          CS60  نازل بیرونی -

یک شرکت داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی شده است.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل نصب: پاتیل فوالد بخش فوالد سازی
نیاز ساالنه: 17۰۰ عدد نازل داخلی- 9۰۰۰ عدد پلیت و نازل بیرونی

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

پلیت ها و استکان های بیرونی  CS60  باید به مدت 24۰ دقیقه و یا تعداد 3 ذوب 
گارانتی شوند.  

استکان های داخلی CS60 باید به مدت 12۰۰ دقیقه یا به تعداد 1۵ ذوب گارانتی شوند.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه

لدل شرودعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

در  شرح مسئله /نیاز استفاده  جهت  مناسب  کیفیت  با  کشور  داخل  در  مذکور  کاالی  تامین  به  نیاز 
ایستگاه های ریخته گری.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

طول:   
mm 11۰۰ -         mm 93۰ -          mm ۸۵۰ -

یک شرکت داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی شده است.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل نصب: ایستگاه ریخته گری بخش فوالد سازی
نیاز ساالنه: 1۵۰۰ عدد

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

تعهد حداقل مدت زمان ۸ ساعت ذوب گیری از لدل شرود های پیشنهادی )الزم به 
ذکر است ظرفیت پاتل های فوالد 13۰ تن می باشد(.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه
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نیم نازلعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در  ایستگاه شرح مسئله /نیاز
های ریخته گری.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مطابق نقشه درخواستمورد نیاز

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

کشور سازنده: چین
نیاز ساالنه: 36۰۰۰  عدد                محل نصب: ایستگاه ریخته گری بخش فوالد سازی

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

حداقل مدت زمان 4 ساعت ذوب گیری، از نیم  نازل های پیشنهادی.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه

استکان تاندیشعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

در  شرح مسئله /نیاز استفاده  جهت  مناسب  کیفیت  با  کشور  داخل  در  مذکور  کاالی  تامین  به  نیاز 
ایستگاه های ریخته گری.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

شامل بخشهای:
- نگهداره با جنس آلومینایی                     - نازل با جنس زیرکونیایی

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

نیاز ساالنه: 1۵۰۰۰ عدد
کشورهای سازنده: هند، چین                           محل نصب: تاندیش ایستگاه ریخته گری

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

حداقل مقاومت جهت عبور ذوب از استکان تاندیش به مدت 1۵ ساعت کاری می باشد 
) مدت زمان ریخته گری حدود 7۵ دقیقه است( .

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه
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بلوک گرافیتیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در کوره بلند.شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

ابعاد                                                                  - طول: 2۰۰۰-13۰۰ میلیمتر
- عرض: 6۰۰-3۰۰ میلیمتر                               - ارتفاع: 7۰۰-۵۰۰ میلیمتر

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل مصرف: کف کوره بلند
نیاز جهت هر تعمیر اساسی کوره:  بلند 21۵ تن

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با مشخصات فنی در خواستی.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه

بلوک کربنیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در کوره بلند.شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

ابعاد                                                                 - طول: 2۰۰۰-13۰۰ میلیمتر
-عرض: 6۰۰-3۰۰ میلیمتر                              - ارتفاع: 7۰۰-۵۰۰ میلیمتر

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل مصرف: کف بوته کوره بلند
نیاز جهت هر تعمیر اساسی کوره:  بلند 333 تن

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با مشخصات فنی در خواستی ذوب آهن.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه
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خمیر کربنیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در کوره بلند.شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

دونوع:
GT10 خمیر کربني                      GT خمیر کربني

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل مصرف: پرکننده حد فاصل بلوکهای گرافیتی و کربنی کوره بلند با ِشل فلزی
نیاز جهت هر تعمیرات اساسی کوره بلند: به ترتیب ۵2 و 1۸ تن 

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مطابق با مشخصات فنی در خواستی.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه

بلوک های کوراندومی ذوبیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در کوره شرح مسئله /نیاز
های نورد.

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

ابعاد:
-طول: 3۰۰-6۰۰ میلیمتر        -عرض: 3۰۰ میلیمتر          -ارتفاع: 2۰۰ میلیمتر

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال با شرایط گارانتی نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

کشور سازنده: اتریش
نیاز سالیانه ۸۰ تن

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلیهزینه
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بلوک مشعل آلومینیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در سقف شرح مسئله /نیاز
کوره های نورد

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

2۸۰*462*4۵۰ mm -
33۰*462*4۵۰ mm -

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاالی مذکور نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

محل نصب: کوره های نورد
نیاز سالیانه: 13۰ عدد 

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

روش تولید مورد نظر تولید به روش پرسی می باشد.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلی.هزینه

کاشی دیاباز )بازالت(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

شرح مسئله /نیاز
نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت مقاومت به سایش باال در 
محدوده دماییی 1۰۰-2۰۰ درجه سانتیگراد. مورد استفاده در محل بونکر ها و گذرگاه ها و ... 

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مورد نیاز

 3۰*24۰*36۰ mm -
 1۵*11۵*1۸۰ mm -

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاال مذکور نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

کشور سازنده: اوکراین
محل نصب راهگاه های حمل مواد کک سازی کوره بلند                 نیاز سالیانه: 2۰ تن

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

مقاومت به سایش در دمای 1۰۰-2۰۰ درجه سانتیگراد.

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلی.هزینه
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مالت سبز )باندولوگ z(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

نیاز به تامین کاالی مذکور در داخل کشور با کیفیت مناسب جهت استفاده در کارگاه شرح مسئله /نیاز
آماده سازی پاتیل فوالد 

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
به منظور شرایط نگهداری بهتر مالت مذکور به صورت پودر خشک مد نظر می باشد. مورد نیاز

شرکت های داخلی موفق به تولیدکاالی مذکور نشده اند.پیشینه مسئله

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

نیاز سالیانه: 6 تن
کشور سازنده: اتریش

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

توان درز بندی مناسب در درجه حرارت باال جهت جلوگیری از نفوذ فوالد مذاب از محل 
اتصال نازل های پاتیل با صفحات کشویی

قیمت رقابتی با تامین کنندگان فعلی.هزینه

نیازهای فناورانه بخش کوره بلند

شیر تغییر خط گریسعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ابعاد 2۵*2۰*2۵ سانتی مترمشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(
وزن تقریبی:2۰ کیلوگرم

شیر تغییر خط دارای دو پورت ورودی و دو پورت خروجی که با محرک الکتریکی 24 یا مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
22۰ ولت کار کرده و با حرکت یک اسپول مسیر حرک گریس را تعیین می کند

شرکت Lincoln– آمریکاکشور و شرکت سازنده

تیپEM-U2استاندارد

گریس رسانی سیستم بارگیری بدون زنگ )BLT( کوره بلند2 و3محل نصب و کاربرد
گریس رسانی نوارنقاله های سیستم بونکرهای مواد کوره بلند3 

عمر تجهیز بین 1 تا 3 سالمیزان مصرف سالیانه

161

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



محفظه فیلتر هیدرولیک عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت و تامین محفظه فیلتر هیدرولیکشرح مسئله /نیاز

Kg 37              mm 3۰2*1۵۰*396مشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

دارای دو محفظه فیلتر که با یک شیر سه طرفه به هم وصل شده و امکان انتخاب مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
محفظه یک یا دو و قطع کامل مسیر فیلتر را فراهم می نماید.

شرکت HYDAC - آلمانکشور و شرکت سازنده

تیپ : RFLDBN/HC331DAK10A1.0استاندارد

سیستم هیدرولیک بارگیری دهانه کوره بلند شماره 3محل نصب و کاربرد

عمر متوسط تجهیز 3 سالمیزان مصرف سالیانه

شیر قطع و وصل  انتهای مسیر سیستم گریس رسانیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ابعاد 4۰ * 3۰ * ۵ سانتیمتر                     وزن تقریبی 6 کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات

شامل دو اسپول و سنسور که پس از باال رفتن فشار در خط گریس )پس از گریسکاری 
تمام نقاط در مسیر( نیرو فشار گریس بر نیروی فنر نگهدارنده اسپول غلبه کرده و با 
حرکت اسپول و برخورد با سنسور الکتریکی فرمان قطع گریس پمپ مرکزی صارد 

می گردد.

شرکت Lincoln– آمریکاکشور و شرکت سازنده

گریس رسانی سیستم بارگیری بدون زنگ )BLT( کوره بلند2 و3محل نصب و کاربرد
گریس رسانی نوارنقاله های سیستم بونکرهای مواد کوره بلند3

عمر تجهیز بین 1 تا 3 سالمیزان مصرف سالیانه
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محفظه فیلتر هیدرولیک عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت وتامین محفظه فیلتر هیدرولیکشرح مسئله /نیاز

Kg 11                 mm 1۵۰*467مشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

دارای یک محفظه فیلتر استوانه ای که از قسمت باال به پورت های ورودی و خروجی مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
متصل می گردد

شرکت HYDAC - آلمانکشور و شرکت سازنده

تیپ : LFBN/HC660LF5D1.0/-24استاندارد

سیستم هیدرولیک بارگیری دهانه کوره بلند شماره 2محل نصب و کاربرد

عمر متوسط تجهیز 3 سالمیزان مصرف سالیانه

مجموعه دریچه های تنظیم فشار گاز دهانه کوره بلند 2عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت دریچه شرح مسئله /نیاز

قطر فالنچ اصلی 21۰۰ میلیمتر        وزن 1۰63۰ کیلوگرم            طول دریچه  12۰۰ میلیمترمشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

شامل یک دریچه متشکل از چهار دریچه قطع و وصل با محرک گیربکس به قطر 7۵۰ مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
میلیمتر و یک دریچه تنظیم با  محرک auma به قطر 4۵۰ میلیمتر

روسیهکشور و شرکت سازنده

مجموعه تصفیه گاز دهانه کوره بلند شماره 2محل نصب و کاربرد

تا خرابی تجهیزمیزان مصرف سالیانه
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انواع باالبر منوریل کالس کاری 3mبا امکان باربرداری از کنار با زاویه 4۵ درجهعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

با توجه به حساسیت و سختی بسیار زیاد کار در محیط کوره بلند و مخصوصا اطراف فورم ها شرح مسئله /نیاز

ابعاد هندسی به 16۰۰×1۵۰۰×4۵۰                     وزن3۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

کالس کاری 3m ارتفاع از 6 متر تا 36 متر در تناژ مختلف با قابلیت باربرداری از زاویهمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

ایرانکشور و شرکت سازنده

ISO M5   وfem3mاستاندارد

نصب جهت اطراف محوطه فورم های کوره بلند که قبال از نمونه های خارجی و روسی محل نصب و کاربرد
استفاده می شده وهمچنین نصب در بونکرها

37 عدد مورد نیاز در سال های 1397 و 139۸میزان مصرف سالیانه

طوقه )رینگ( و پوسته دریچه هوای گرمعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت طوقه )رینگ( و پوستهشرح مسئله /نیاز

ابعاد طوقه L1۸3×Ø11۰۰×Ø132۰ میلیمتر   وزن طوقه 31۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(
ابعاد پوسته B۵۰۰×L227۵×Ø1۸۵۰ وزن پوسته 2۰9۵ کیلوگرم

مسیر آبگرد و هم چنین بدنه اصلی دریچه هوای گرم مشخصات فنی قطعه/تجهیزات

روسیهکشور و شرکت سازنده

دریچه قطع و وصل هوای گرم کائوپرهای کوره بلند 1 و 2محل نصب و کاربرد

طوقه 2۰ - پوسته 1۰میزان مصرف سالیانه
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گیربکس حرکت پل با تیپ ADKG مربوط به جرثقیل عنوان مسئله/ نیاز فناورانه
ساخت شرکت دماگ آلمان

تعدادی از جرثقیل های ساخت  شرکت دماگ)فیروزا( هیچ گونه نقشه ساخت ندارد شرح مسئله /نیاز
و هیچ رزو

ابعاد هندسی 3۰۰×۵۰۰×4۰۰                        وزن 12۰کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

دارای دو عدد نیم پوسته که تعداد سه محور چرخدنده از ورودی تا خروجی را در بر گرفته استمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

ایران - بید آبادیکشور و شرکت سازنده

R.P.M 1415:1.85KW        N:60DL       P TYPE:ADKGOاستاندارد

بر روی حرکت پل جرثقیل های کوره بلند شماره3 و دپوی جدیدمحل نصب و کاربرد

بارابان جرثقیل ۰1۰ دپو قدیمعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

بارابان قالب 1۰۰ تن جرثقیل دپوشرح مسئله /نیاز

ابعاد هندسی به قطر 11۰۰ میلیمتر و طول ۵1۰۰ میلیمتر                   وزن 9۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

بارابان دو طرفه چپ گرد راست گرد با گام 4۸ میلیمترمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

روسیهکشور و شرکت سازنده

جرثقیل ۰1۰ دپو قدیممحل نصب و کاربرد

2۰ سال یک عددمیزان مصرف سالیانه
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کالسکه سرباره بر)طرح اکراینی(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت حمل سرباره مذاب نیاز به کالسکه سرباره دنده تاجی میباشدشرح مسئله /نیاز

ابعاد هندسی به ۸1۰۰×334۰×3۵۰۰                           وزن ۵2۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

اکراینکشور و شرکت سازنده

جهت حمل سرباره خروجی از کوره بلند به کارگاه دانه بندی سربارهمحل نصب و کاربرد

 1۰ عدد کالسکه کامل و تعداد 34 عدد کالسکه تغییر طرحمیزان مصرف سالیانه

گیربکس خورشیدی تلفرعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

با توجه به معیوب شدن تعدادی از تلفرهای شرکت یانترا جهت تعمیرشرح مسئله /نیاز

ابعاد هندسی به قطر 4۰۰ میلیمتر و عرض 2۵۰ میلیمتر                      وزن ۵۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

یک محفظه دارای چرخ دنده داخلی که تعداد ۵ عدد چرخ دنده به صورت مونتاژی در  مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
داخل آن قرار دارد

یانترا آلمانکشور و شرکت سازنده

روی تلفر های کمربندی کوره بلند جهت باربرداری و جابه جایی قطعاتمحل نصب و کاربرد

3 عدد در سالمیزان مصرف سالیانه
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گیربکس RЦД400عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

جهت جرثقیل های انبار چدن به این نوع گیربکس ها نیاز میباشد.شرح مسئله /نیاز

ابعاد هندسی 11۰۰×4۵۰×7۰۰                      وزن 9۰۰ گرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

گیربکس روسی RЦД400 با نسبت تبدیل 19/1۰ محور افقیمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

روسیهکشور و شرکت سازنده

نصب بر روی جرثقیل های انبار چدن 192 و ۰23محل نصب و کاربرد

قرقره سیم اسکیپهای حمل بار کوره بلندعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت قرقره سیم اسکیپهایشرح مسئله /نیاز

وزن: 1۸۰۰kg  قطر: 2۰۰۰mm  عرض:      ۸۵۰mmمشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

قرقره هدایت سیم بکسل اسکیپهای حمل موار کوره بلندمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

اوکراین )MAGMA(کشور و شرکت سازنده

قرقره هدایت سیم اسکیپهای حمل بار کوره بلند شماره1و2محل نصب و کاربرد

بصورت 24 ساعته )بجز توقفات کوره(میزان مصرف سالیانه
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وینچ اسکیپهای حمل بار کوره بلندعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

سیستم حمل بار جهت ارسال به کوره بلندشرح مسئله /نیاز

وینچ اسکیپهای کوره یک ) طول: ۸4۰۰ عرض: ۵۰۰۰ ارتفاع: 3۰۰۰  وزن: 62۰۰۰KG (مشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(
) 7733۰KG :وینچ اسکیپهای کوره دو )طول:۸63۸ عرض:۵۸۸1 ارتفاع:317۵ وزن

تیپ: LC1۵ تیپ: LC29مشخصات فنی قطعه/تجهیزات

اوکراین )MAGMA(کشور و شرکت سازنده

نیروی محرکه حرکت اسکیپهای حمل بار کوره بلند شماره1و2محل نصب و کاربرد

بصورت 24 ساعته )بجز توقفات کوره(میزان مصرف سالیانه

ویبره سرندهای آگلومره،کک و سنگ آهنعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت ویبره جهت ایجاد نیروی محرک سرند های دانه بندی آگلومرهشرح مسئله /نیاز

مشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(
 92۰mm:ارتفاع  7۸۰mm:عرض  94۰mm:طول( آهن:  سنگ  و  سرندکک  ویبره 
 6۵۵mm:۸2۰ ارتفاعmm:1۰۰۰ عرضmm:۸۰۰(         ویبره سرند آگلومره )طولkg:وزن

)111۰kg:وزن

تیپ: JR4۰6  تیپ: JR6۰6مشخصات فنی قطعه/تجهیزات

آلمان )JOST(کشور و شرکت سازنده

ایجاد ویبره در سرندها به منظور دانه بندی مواد مصرفی کوره بلند شماره 3محل نصب و کاربرد
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لوله با پوشش داخلي ضد سایش عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت لولهشرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
لوله و اتصاالت سایز DN2۵۰ با پوشش داخلي ضد سایشمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
کره جنوبينیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب در مسیر ورودي و خروجي پمپ هاي PRC کارگاه دانه بندي سرباره کوره بلند 3

والو با آب بند استیلعنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساختوالوروزنه دید)باآببنداستیل( شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
والو دریچه دید فورم هاي هواي دم کوره بلندمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
نیاز ساالنه

کره جنوبي   سایز DN4۰   استینلس استیل با آب بند استیل      قابلیت تحمل درجه 
C°۵۰۰ حرارت تا

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

نصب روي تجهیزات دریچه دید فورم هاي هواي دم کوره بلند 

169

ویژه نامه دومنی جشنواره و  منایشگاه میل فوالد ایران



سیستم درایو یونیت سیستم بارگیری بدون زنگ BLTعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت وتامین سیستم درایو یونیتشرح مسئله /نیاز

وزن مجموعه در حدود 29.۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

شامل یک گیربکس اصلی ، یک گیربکس خورشیدی و دو گیربکس تنظیم زاویه که مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
وظیفه حرکت چرخشی و زاویه ای شوت تخلیه مواد به کوره بلند را دارد

شرکت PAUL WURTH– کشور لوکزامبورگکشور و شرکت سازنده

سیستم بارگیری بدون زنگ BLT کوره بلند 2 و 3محل نصب و کاربرد

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه

مخزن ازت بیگ بالستر )air canon(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه:

ساخت وتامین مخزن ازت شرح مسئله /نیاز

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات/ نوع استاندارد 
مخزن ازت Big Blaster  تیپ : HD 2۰ VBمورد نیاز

کشور و شرکت سازنده/ وزن/ابعاد / محل نصب/
آلمان ) شرکت VSR(نیاز ساالنه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

جهت نظافت مواد جمع شده در نشیمنگاه دریچه هاي LSV و MCG دهانه کوره بلند
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مجموع آکوموالتور تیوبیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

هر ست بر اساس حجم بین 3۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
شامل یک مخزن فوالدی استوانه ای روغن با تیوب در داخل آن که با گاز ازت شارژ 
شده و وظیفه آن ذخیره فشار و همچنین جذب نوسانات فشار سیستم هیدرولیک 

می باشد. 

شرکت HYDAC– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

سیستم هیدرولیک دهانه، کائوپرها، تصفیه گاز و بونکرهای کوره بلند 3 محل نصب و کاربرد

هشت سال جهت ارسال برای تست هیدرولیکمیزان مصرف سالیانه

مجموع آکوموالتور پیستونیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت آکوموالتورشرح مسئله /نیاز

وزن مجموعه در حدود 4.۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
شامل دو ردیف آکوموالتور که هر ردیف ۸ مخزن ازت و یک مخزن استوانه ای روغن و 
ازت که توسط صفحه پیستون از هم جدا می شوند. وظیفه آن ذخیره فشار و همچنین 

جذب نوسانات فشار سیستم هیدرولیک می باشد.

شرکت BSD– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

سیستم مته و مسدودکننده دانگو کوره بلند 2 و 3- سیستم بارگیری دهانه کوره بلند2محل نصب و کاربرد

هشت سال جهت ارسال برای تست هیدرولیکمیزان مصرف سالیانه
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گاردونی )PIVOT JOINT( مته دانگو عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت گاردونی )PIVOT JOINT(شرح مسئله /نیاز

وزن مجموعه در حدود 1.۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مفصل استوانه ای شکل که دارای مسیر هوا و روغن مشخصات فنی قطعه/تجهیزات

شرکت دانگو DDS– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

محل نصب و کاربرد
مکانیزم مته کوره بلند 3 - مفصل گردشی در ابدا و انتهای دکل متحرک ماشین مته که 
به عناون مفصل گردان مسیرهای هوای پنوماتیک و روغن هیدرولیک محرک مکانیزم 

های مته عمل میکند

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه

دریچه گوگل گاز احتراقی کوره بلند 3عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

وزن مجموعه در حدود 7.۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

دریچه با صفحه داراری دو حالت باز و بسته همراه با محرک زنجیر و هیدروموتورمشخصات فنی قطعه/تجهیزات

شرکت Z&J– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

کائوپرهای کوره بلند 3 - قطع مسیر گاز احتراقی کائوپر در زمان تعمیرات محل نصب و کاربرد

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه
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محرک دریچه های سیستم بارگیری دهانه کوره بلند )BLT(عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت جک هیدرولیکشرح مسئله /نیاز

وزن 7۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
شامل یک جک هیدرولیک که حول بازوی نصب شده بر روی سیلندر آن دوران داشته 
و با فرمان جک توسط لینک حرکت دورانی به محور بشقابک دریچه متصل جهت باز 

کردن یا بستن آن می دهد.

شرکت PAUL WURTH– کشور لوکزامبورگکشور و شرکت سازنده

سیستم بارگیری دهانه کوره بلند 2 و 3محل نصب و کاربرد

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه

دریچه هوای گرم )HBSV (Hot Blast Shut-off Valveعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت دریچه هوای گرمشرح مسئله /نیاز

وزن قطعه 12.4۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
دریچه گیت والو به قطر 11۰۰ و طول کلی 6 متر که توسط دوجک هیدرولیک باز و بسته 
میشود و مجهز به مسیر آب خنک کننده و همچنین جرم نسوز می باشد. دمای کاری 

14۵۰ درجه سانتیگراد

شرکت Z&J– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

کائوپرهای کوره بلند 3 - قطع و وصل مسیر هوای گرم خروجی از کائوپر به کوره بلند محل نصب و کاربرد

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه
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روتاری پمپ سیستم الکتروهیدرولیک محرک دریچه های کنترلیعنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت و تامین روتاری پمپشرح مسئله /نیاز

پمپ با وزن در حدود 1.3 کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

پمپ از جنس برنج جهت ایجاد جریان با فشار باال و دبی کم با دور 172۵ بر دقیقه و مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
PO3۰4X فشار کاری 2۰ بار تیپ

شرکت Fluidotech– کشور ایتالیاکشور و شرکت سازنده

کائوپرهای کوره 3- سیستم الکتروهیدرولیک برند Skilmatick محرک دریچه های محل نصب و کاربرد
کنترلی 

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه

دریچه اطمینان کوره بلند شماره 3عنوان مسئله/ نیاز فناورانه

ساخت دریچه اطمینانشرح مسئله /نیاز

وزن در حدود 2۰۰۰ کیلوگرممشخصات هندسی قطعه/تجهیزات )وزن،ابعاد و ...(

دریچه به قطر 6۰۰ شامل بشقابک و نشیمنگاه  که توسط جک هیدرولیک فرمان گرفته مشخصات فنی قطعه/تجهیزات
و نشمینگاه مجهز به شیار جهت نصب آببند سیلیکونی میباشد.

شرکت Z&J– کشور آلمانکشور و شرکت سازنده

کوره بلند 3 - جهت تخلیه فشار کوره در زمان توقف یا افزایش فشار بیش از حد محل نصب و کاربرد

تا زمان از کار افتادن یا عملکرد نامناسب مکانیزممیزان مصرف سالیانه
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لنت نوارنقاله حرارتی باالی 2۰۰ درجهعنوان نیاز

تامین لنت حرارتی با مقاومت دمایی باالی 2۰۰ درجه سانتی گرادشرح نیاز

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

حمل مواد از بخشهایی نظیر آگلومراسیون و کک سازی و انبار مواد به کوره بلند توسط 
نوار نقاله ها انجام می شود که مواردی مثل آگلومره و سرباره و... حرارتی باالی مواد باعث 

فرسایش زودتر از موعد لنت می شود و نیاز به لنت حرارتی باالی 2۰۰ درجه می باشد

سیم بکسل سوپر پالستعنوان نیاز

جهت جرثقیل های ساخت شرکت فیروزامی باشد.که به علت فرسودگی سیم ها و عدم شرح نیاز
تولید داخلی نیاز به خرید می باشد که در حال حاضر ساخت شرکت کنزر آلمان است

سیم بکسل قطر 16 و 2۵ و 22 و 2۰ و 24 میلیمتر مشخصات قطعه /تجهیز

درخواست خرید انجام شدهپیشینه

تشریح جزئی کاربرد و ویژگی ها و خروجی هایی که 
فناوری مورد درخواست می باید داشته باشد.

کارایی وگارانتی قطعه و تست قطعه

توری های دیواترینگ بونکرهای سرباره کوره3عنوان نیاز

ساخت توری مطابق نقشهشرح نیاز

جنس قطعه از استیل می باشدمشخصات قطعه /تجهیز

تعداد 13 عدد توسط شرکت داخلی ساخته شد که مرغوبیت خوبی از لحاظ هندسی و پیشینه
تکنولوژی ساخت نداشت و حدود چند ماه بیشتر کارایی نداشته 

مقاومت در برابر خوردگیرویکردی که دارای جذابیت نمی باشد

ویژگی ها و خروجی هایي را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد به طور جزئی شریح 

نمایید

جداسازی سرباره دانه بندی شده وآب از یکدیگر بدلیل برخورد مداوم سرباره به جداره 
توری ها فرسایش باال رفته و در حال حاضر هیچ جداسازی انجام نمی شود

ترمز جغجه ای گیربکس CC3عنوان نیاز

شرح نیاز

گیربکس های نوارنقاله CC3 که نوار اصلی کوره3 می باشد باید قابلیت نگهدارندگی 
نوار را در صورت توقف ناگهانی داشته باشند که از بازگشت مواد و بروز مشکالت بعدی 
جلوگیری کنند که در حال حاضر به علت کارکرد زیاد ترمزهای گیربکس ها فرسوده 

شده و نیاز به نوسازی می باشد

مطابق نمونهمشخصات قطعه /تجهیز

برای تامین قطعه درخواست انجام شده ولی به دلیل مشکالت تامین هزینه و وارد کردن پیشینه
از خارج هنوز ترتیب اثر داده شده است

ویژگی ها و خروجی هایي را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد به طور جزئی شریح 

نمایید
کارایی و گارانتی قطعه توسط شرکت سازنده
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ریخته گری فورم هوای دم سه جداره بهینهعنوان نیاز

شرح نیاز

فورم سه جداره بهینه به صورت چند تکه ساخته می شود و محفظه های آبگرد آن به 
صورت قطعه های جداگانه  مسی و از طریق عملیات جوشکاری تحت دمای پیشگرم 
°ᴄ 7۰۰  باید ساخته شوند. همچنین سطح جدایش محفظه ها در بعضی از نقاط که 

قابلیت جوشکاری وجود ندارد بایستی به صورت کامالً آب بندی شده مونتاژ شوند که 
با ماده مقاوم به حرارت پر کننده امکان پذیرمی باشد.پیدا کردن )چسب( ماده پرکننده 
مقاوم به فشار 2۵ بار و حرارت 1۰۰۰ درجه سانتیگراد و همینطور ساخت دستگاه جوش 

اتوماتیک برای شرایط مذکور به ساخت بهینه این قطعه کمک می کند.

قالب فلزی ، کوره القایی تحت اتمسفر خالء- دستگاه جوشکاری TIG- دستگاه فرز مشخصات قطعه/ تجهیز
CNC چهار محور

پیشینه
در حال حاضر فورم هوای دم کوره بلند به صورت دو جداره آبگرد درکارخانه به صورت 
یک تکه ساخته می شود که محفظه های آبگرد به وسیله مونتاژ ماهیچه های ماسه ای 

درون قالب تعبیه می شود.

ویژگی ها و خروجی هایی را که فناوری مورد 
درخواست می باید داشته باشد به طور جزئی 

تشریح نمایید

قطعه موردنظر باید بدون کوچکترین عیب ریخته گری از لحاظ ابعادی، ساختاری و 
ظاهری باشد. سطوح تماس به یکدیگر کامال صیقلی باشد. تست هیدرواستاتیکی، 
رادیوگرافی و آلتراسونیک در حد استاندارد باشد. ضخامتها کامالً یکسان و طبق نقشه.

3۰ روزمدت زمان
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