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صنایع معدنی

در گفتوگو با دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران مطرح شد:

همافزایی دانشگاه و صنعت ،هدف ما است

در دنی��ای کنون��ی دانش و فن��اوری بهعنوان یکی
از ارکان اصلی توس��عه اقتصادی و صنعتی ش��ناخته
میش��ود و نقشی اساسی در توسعه ملی ایفا میکند.
در چنین ش��رایطی ،ارتباط میان صنعت و دانش��گاه
اهمی��ت ویژهای مییاب��د ،چراکه دانش��گاه بهعنوان
یک��ی از مراکز اصلی خلق دان��ش و ایده مورد توجه
ق��رار دارد .بدون تردید بهرهگی��ری از این ظرفیت به
توس��عه درونزای کش��ور منجر خواهد شد .درنتیجه
طی سالهای گذشته شاهد اجرای اقدامات متعددی
ب��رای تقویت رابطه میان دانش��گاه و صنعت بودهایم.
در همین راستا نیز شتابدهندهها برای شدت گرفتن
این ارتباط و تس��هیل آن ش��کل گرفتند تا ایدههایی
را ک��ه بهدالیل گوناگون از مرحله اجرا باز ماندهاند را
عملیاتی کنند.
گفتن��ی اس��ت درحالحاض��ر انجم��ن تحقی��ق و
توس��عه و ن��وآوری صنایع و معادن ای��ران قصد دارد
ش��تابدهندهای را با ه��دف همافزایی هرچه بیش��تر
توانمندیه��ای دانش��گاه و ظرفیته��ای صنع��ت با
عنوان «ش��تابدهنده همافزا» معرفی و عرضه کند .بر
همین اساس با علی معصومی ،دبیرکل و عضو هیات
مدیره انجمن تحقیق و توس��عه صنایع و معادن ایران
گفتوگ��و کردهایم .معصوم��ی در گفتوگو با
تاکید کرد :هدف اصلی این شتابدهنده ایجاد بستری
برای رش��د و هدای��ت ایدههای خالقان��ه کاربردی و
نوآورانه برای تجاریسازی آنها در بنگاههای تولیدی
و تجاری موجود است.
 برقراری ارتباط میان صنعت و دانش�گاه را
از چه منظر حائز اهمی�ت میدانید؟ این ارتباط
تاکنون چگونه و با چه راهکارهایی برقرار شده
است؟
همافزای��ی می��ان توانمندیه��ای دانش��گاه و
ظرفیته��ای صنع��ت از اهمیت وی��ژهای برخوردار
اس��ت .بهرهگیری از توانمندیه��ای نوآورانه در کنار
ظرفیتهای صنعتی کشور به رفع نیازها و چالشهای
جامع��ه کمک میکند .درواقع میتوان از ظرفیتها و
توانمندیهای دانشگاهیان و مخترعان بهعنوان بازوی
تحقیق و توسعه ش��رکتهای تولیدی بهره گرفت .با
توجه به لزوم برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه
و ض��رورت اس��تفاده از ظرفیتهای دانش��گاه برای
رفع معضالت صنعت کش��ور ،سالهاست برنامههای
متفاوتی در کش��ور اجرایی میشود .بر همین اساس
نیز س��مینارها و کنفرانسهایی در این زمینه برگزار
ش��ده اس��ت .در همین ح��ال برنامهه��ای عملیاتی
متفاوتی نیز اجرایی شدهاند .هدف از اقدامات یادشده
این اس��ت ک��ه حلقهه��ای ارتباطی می��ان صنعت و
دانش��گاه ایجاد ش��ود ،چراکه ارتباط میان صنعت و
دانشگاه بدون وجود حلقههای واسط ممکن نیست.
دانشگاه بهطور مستقیم نمیتواند با صنعت ارتباط
برق��رار کند بنابرای��ن نیاز به حلقههای واس��ط دارد.
ش��کلگیری ای��ن حلقهه��ا و برقراری ارتب��اط میان
صنعت و دانش��گاه در بسیاری از کش��ورها از دههها
پیش آغاز ش��ده اس��ت .البته این ارتباط در ایران نیز
بهطور کلی ش��کل گرفته و در حال تکامل اس��ت اما
همچنان حلقههای ارتباطی میان صنعت و دانش��گاه
در ای��ران ،از نظر تعداد ،تنوع و کیفیت و توانمندی با
ش��رایط ایدهآل خود فاصله زیادی دارند .بدینترتیب
تبدیل دانش به فناوری و اس��تفاده آن در صنعت به
کندی و با محدودیت انجام میشود.
این فرآیند با پیچیدگیهای بس��یاری همراه است؛
بنابرای��ن باید حلقههای گوناگون��ی ورود کنند تا این
مراحل مختلف طی شود و دانش به صنعت و بهدنبال
آن ث��روت تبدیل ش��ود .درواقع بای��د بتوانیم دانش
انباش��ته شده در دانشگاههای کش��ور را با استفاده از
ظرفیته��ای بس��یار باالی صنعتی به ث��روت تبدیل
کنیم.

همافزای��ی میان توانمندیهای دانش��گاه و ظرفیتهای صنعت
از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .بهرهگی��ری از توانمندیهای
نوآوران��ه در کن��ار ظرفیتهای صنعتی کش��ور به رف��ع نیازها و
چالشهای جامعه کمک میکند
 برای اجرایی ش�دن ه�دف تبدیل دانش به
صنع�ت و ثروت چه اقداماتی را در دس�تور کار
دارید؟
دنیا برای برقراری ارتباط میان صنعت و دانش��گاه،
چند حلقه را ش��کل داده است .برخی از این حلقهها،
سازمانی و تشکیالتی هستند که ازجمله آنها میتوان
به پارکهای علم و فناوری و مراکز رش��د اشاره کرد؛
یعنی س��اختارها و تش��کیالتی که بهعن��وان یکی از
حلقهها شروع به فعالیت و شرکتها و استارتآپهای
دانش��گاهی در این بستر ش��روع به کار میکنند و در
ادامه وارد فعالیتهای صنعتی میشوند.
حلقههای عملیاتی مانند شتابدهندهها و بروکرها از
دیگر دس��تههایی هستند که در ارتباط میان صنعت
و دانش��گاه مورد توجه قرار دارن��د .منظور از بروکرها
افرادی هستند که برای دانش مشتری پیدا میکنند.
منظور از ش��تابدهندهها نیز شرکتهایی هستند که
محصوالت اس��تارتآپها را برای تجاریسازی آماده
میکنند .منظور از آمادهسازی محصول این است که
از س��وی صنعت مورد قبول باش��د .این مقبولیت از
جنبههای گوناگون مانند فن��ی ،علمی ،اقتصادی و...
مورد توجه قرار دارد؛ بنابراین ش��تابدهندهها نقش��ی
عملیاتی را بر عهده دارند .خوش��بختانه بس��یاری از
ش��تابدهندهها در ایران ش��کل گرفتهان��د و عملکرد
خوبی هم از خود به نمایش گذاشتهاند ،هرچند کافی
نبوده است.
 برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه چه
تاثیری بر بهبود عملکرد صنایع دارد؟
صنعت یک کسب و کار اقتصادی است و درآمدزایی
و س��ودآوری را دنبال میکند .بر همین اساس برای
افزایش درآمدزایی خود ،به تولیدات متنوع و باکیفیت
و ب��ا قیمت تمامش��ده حداقلی برای حض��ور در بازار
جهانی نیاز دارد .از س��ویی برای دسترسی به اهداف
یادشده نیاز به دانش دارد که البته برای دسترسی به
دانش در حوزههای مختلف مانند فنی ،بازار ،مدیریت
و منابع انس��انی بهویژه در صنایع کوچک و متوسط،
ام��کان جذب انبوهی از نیروه��ای متخصص بهدلیل
هزینههای بسیار باال وجود ندارد.
به همی��ن دلیل ،مدلهای جدید نوآوری و تحقیق
و توس��عه ،با عن��وان مدلهای باز مطرح میش��وند؛
یعنی صاحبان صنایع دیگر الزم نیس��ت برای تحقیق
و توس��عه افراد متخص��ص را اس��تخدام کنند ،بلکه
میتوانن��د از ظرفیتهای موجود در کش��ور و حتی
در جهان بهطور موردی اس��تفاده کرده و حقالزحمه
آن را بپردازن��د .بدینترتیب همه تخصصهای جهان

را در اختی��ار خواهند داش��ت .بنابراین صنعت برای
رش��د و توس��عه و ورود به بازارهای جهانی میتواند
از ظرفیته��ا و توانمندیهای دانش��گاه بهره بگیرد.
دانش��گاه هم بهدلیل توانمندیه��ای علمی و قدرت
تحلیلی که دارد میتواند در حوزههای گوناگون فنی
و مدیریتی کمک شایانی به صنعت کند.
 عملکرد ش�تابدهندهها در ایران با چه نقاط
ضعفی همراه است؟
چنانچ��ه عملک��رد ش��تابدهندهها از دی��د بخش
خصوص��ی م��ورد توجه ق��رار گیرد و س��ودآوری در
اولویت باش��د ،نمیتوان انتقادی به عملکرد آنها وارد
کرد ،چراکه شتابدهنده بهعنوان یک بخش خصوصی
بهدنبال س��ودآوری است .این شتابدهندهها دانشی را
در دانشگاه شناسایی و در تبدیل این دانش به فناوری
کمک میکنند .در ادامه یا خود این ش��تابدهندهها از
دانش یادشده استفاده و سرمایهگذاری میکنند یا آن
را به س��ایر سرمایهگذاران واگذار کرده و از منافع آن
بهرهمند میشوند.
اما چنانچه عملکرد این شتابدهندهها از منظر بخش
عمومی و دولتی مورد توجه قرار گیرد ،انتقادهایی به
آن وارد میشود ،چراکه در این روند اگر یک دانشجو
یا اس��تاد دانشگاه ،دانش��ی را ارائه کند و فناوری را
هدف ق��رار دهد ،او را ملزم میکنند که ش��رکتی را
ثبت کند؛ شرکت به درآمدزایی برسد و درنهایت این
ایدهپردازان به فروشنده فناوری تبدیل میشوند.
ش��تابدهندهای هم که در این مس��یر به صاحبان
دان��ش کمک ک��رده بهعن��وان یکی از س��هامداران
ش��رکت معرفی خواهد ش��د .بدینترتیب ش��رکتی
متشکل از صاحبان دانش ،شتابدهند ه و سرمایهگذار
ش��کل میگیرد .اما ایراداتی به این روند وارد اس��ت.
ازجمله آنکه بسیاری از نخبگان و مخترعان عالقهمند
به ش��رکتداری یا از ت��وان مدیریت��ی آن برخوردار
نیس��تند .بنابراین ورود آنها به فرآیند ش��رکتداری
اشتباه است ،چراکه امکان شکست این افراد را بیشتر
میکند .در ادامه نهتنها ایده و دانش مطرح ش��ده از
ای��ن افراد از بین میرود ،بلکه تخصص اصلی آنها که
ایدهپردازی است نیز از بین خواهد رفت .در واقع ورود
نخبگان به بنگاهداری در موارد بسیاری اشتباه بهنظر
میرسد.
 انجمن تحقیق و توس�عه و نوآوری صنایع و
معادن ایران ب�رای تحقق ارتباط میان صنعت و
دانشگاه چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟
ب��ا توجه به اهمیت برقراری ارتباط میان دانش��گاه
و صنع��ت و همچنی��ن نقاط ضعفی ک��ه در عملکرد

ش��تابدهندهها برای تس��هیل این ارتباط وجود دارد؛
انجمن تحقیق و توس��عه و ن��وآوری صنایع و معادن
ای��ران در نظر دارد که ش��تابدهنده «هماف��زا» را با
هدف بهب��ود ارتباط همافزایی می��ان توانمندیهای
دانشگاه و ظرفیتهای صنعت ارائه کند .ماموریت این
شتابدهنده ایجاد بستری برای رشد و هدایت ایدههای
خالقانه کاربردی و نوآورانه برای تجاریسازی آنها در
بنگاههای تولیدی و تجاری اس��ت .در همین حال در
این ش��تابدهند ه جدید تالش ش��ده نقاط ضعفی که
پیشتر به آنها اش��اره ش��د برطرف ش��وند .به همین
دلی��ل در ش��تابدهنده همافزا ت�لاش کردیم که این
نقص را بپوشانیم و مدل جدیدی را ارائه دهیم.
 ویژگی اصلی و ش�اخصه ممتاز شتابدهنده
همافزا چیست؟
شتابدهنده همافزا متناسب با هر طرح و با توجه به
نیازها و اولویتهای کشور ،توانمندیهای تخصصی و
مدیریتی هر تیم ،ظرفیتهای خالی صنعتی کش��ور،
وضعی��ت بازار ه��دف و قابلیتهای جذب س��رمایه،
روش��ی متناس��ب را در اختی��ار صاحبان ای��ده قرار
میدهد.
ای��ن فعالیت برای نخس��تینبار در ای��ران اجرایی
میش��ود .حتی ش��اید بتوان اقرار کرد ک��ه با تجربه
جدیدی در س��طح جهانی نیز روبهرو هستیم .درواقع
تاکنون هیچ شتابدهندهای با این رویکرد فعالیت خود
را آغاز نکرده اس��ت .هدف انجمن تحقیق و توسعه و
نوآوری صنایع و معادن ایران در ش��تابدهند ه همافزا
این اس��ت که نخبگان و مخترعانی که از توانی برای
بهبود صنعت برخوردارند را شناس��ایی کند .در ادامه
بر خالف روشهای موجود و به جای اصرار برای ثبت
ش��رکت ،مسیرهای تازهای را بر سر راه این افراد قرار
دهد.
ب��رای این کار ابت��دا توان صاحب��ان دانش ارزیابی
میش��ود .در این ارزیابی توان مدیریت��ی ،مالی ،نوع
فن��اوری و فن��اوری که ای��ن افراد در اختی��ار دارند،
عالیقش��ان ب��رای ورود ب��ه بنگاه��داری و وضعیت
بازار محصول پیش��نهادی ارزیابی میشوند .در ادامه
مس��یرهای متفاوت��ی پی��شروی صاحب��ان دانش و
فناوری قرار میگیرد.
مسیر نخست آن است که ش��رکتی جدید احداث
ش��ود تا این افراد بتوانند ذیل ای��ن مجموعه جدید،
فعالیت یادشده را اجرایی کنند.
راه دیگر این اس��ت ک��ه ظرفیتهای خالی صنعت
را شناس��ایی کنیم و بگوییم ک��دام صنعت در کدام
شهرس��تان به این فناوری نیاز دارد .در ادامه انجمن
تحقیق و توس��عه و ن��وآوری صنایع و مع��ادن ایران
ق��راردادی می��ان صاحب��ان دانش و صنع��ت منعقد
میکن��د تا این فناوری به صنعت فروخته ش��ود و به
مرحله عملیاتی شدن و تولید برسد.
ح��ال صاحب صنع��ت میتواند ی��ا هزینه صاحب
فناوری را طب��ق توافق همان ابتدا پرداخت یا بهازای
ه��ر تولید مبلغی را به فروش��نده دان��ش بپردازد .در
چنی��ن ش��رایطی ،فرد فناور گرفتار مس��ائل بس��یار
پیچیده و خاص حوزه تولید که هیچکدام در تخصص
و تجربی��ات او هماهنگی ندارند نمیش��ود؛ بنابراین
میتوان��د به حرفه اصلی خ��ود یعنی پژوهش و خلق
ایدههای نو بپ��ردازد .در همین حال درگیر مس��ائل
بنگاهداری و اقتصادی که از تخصص آن خارج اس��ت
نیز نمیشود.
این موضوع ویژگی اصلی ش��تابدهند ه همافزاست.
ای��ن ویژگ��ی براس��اس تجربی��ات ما در برخ��ورد با
ایدهپردازان مطرح شده است .درواقع اصرار ما بر این
اس��ت که دانش در کوتاهترین زمان ممکن به صنعت
برس��د و به ثروت تبدیل ش��ود .از س��ویی هر فردی
نیز در ح��وزه تخصص خود فعالی��ت کند تا احتمال
موفقیت و افزایش بهرهوری منابع کشور باال برود.
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علی معصومی

اصرار ما بر این
است که دانش
در کوتاهترین
زمان ممکن به
صنعت برسد
و به ثروت
تبدیل شود

قیمت سیمان هرچه سریعتر اصالح شود
طی هفتههای گذش��ته قیمت مازوت  ۲۵۰درصد رش��د
داش��ته اما قیمت سیمان همچنان سرکوب میشود و اجازه
تعدیل قیمت داده نشدهاس��ت .بهگزارش صدای بورس ،رضا
جمارانیان ،رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
افزود :قیمت سیمان بهگونهای است که از توان کارخانههای
این صنعت برای ادامه روند تولید بهش��دت کاس��ته شده و
کارخانهه��ا با مش��کالت عدیدهای روبهرو ش��دهاند .این در
حالی اس��ت که اگر قیمتگ��ذاری بر مبن��ای واقعیتهای
اقتصادی کش��ور در دس��تور کار قرار نگیرد ،در ادامه شاهد
بروز مش��کالت بزرگتر و بعض��ا از بین رفتن این صنعت در

کش��ور خواهیم بود .جمارانیان گفت :تاثیر قیمت
س��یمان بر مس��کن ،کمتر از یک درصد اس��ت و
افزای��ش قیمت این محص��ول ارتباطی به افزایش
قیمت مسکن ندارد .متاسفانه برخی بهدلیل اینکه
از افزای��ش قیمت مس��کن س��ود میبرند ،تالش
میکنند ه��ر اتفاقی را به افزایش قیمت مس��کن
مرتب��ط کنن��د ام��ا در واقعیت اینطور نیس��ت.
براس��اس گزارشهای رس��می مرک��ز پژوهشهای مجلس
ش��ورای اسالمی قیمت سیمان کمتر از یک درصد بر قیمت
مس��کن تاثیر دارد و ای��ن موضوع بیش��تر بهانهجویی برای

سرکوب قیمت سیمان است.
وی اف��زود :افزایش قیم��ت در بخش نهادههای
تولید س��یمان ب��ر قیم��ت نهایی ای��ن محصول
اعمال نش��ده اس��ت .به بیان دیگ��ر ،قیمت نهایی
هر محصولی وابس��ته به نوسانات قیمت در بخش
نهادههای تولید اس��ت اما بهدلی��ل قیمتگذاری
دس��توری ،این اتفاق در صنعت سیمان رخ نداده
و به این صنعت آسیبهای جبرانناپذیری وارد کرده است.
جمارانی��ان در پای��ان گفت :از یک س��و ش��رکت پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی مازوت مورد نیاز صنعت س��یمان را به

موق��ع و در  ۶ماهه گرم س��ال به کارخانهه��ا تحویل نداد و
از س��وی دیگ��ر ،اکنون قیمت این س��وخت بی��ش از ۲۵۰
درص��د گران ش��ده و تامی��ن آن با توجه ب��ه قیمت کنونی
س��یمان توجیه اقتصادی ندارد .این در حالی اس��ت که گاز
برخی از کارخانهها نیز قطع ش��ده است .ترکیب این عوامل
منجر ش��د فروش هر تن س��یمان با اس��تفاده از مازوت در
قیمته��ای کمتر از  ۴۵۰هزار توم��ان به ازای هر تن ،فاقد
توجیه اقتصادی باشد .بر این مبنا باید قیمت سیمان هرچه
س��ریعتر اصالح ش��ود تا کارخانهها بتوانند ب��ا حداقلهای
ممکن ادامه روند تولید را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیر ناحیه آهنس��ازی فوالد مبارکه از بومیسازی
تیوبه��ای ریفورم��ر واحدهای احیا مس��تقیم فوالد
مبارکه خب��ر داد .بهگ��زارش روابطعمومی ش��رکت
ف��والد مبارکه ،داریوش رش��یدی در اینب��اره گفت:
با ات��کا به دانش فنی و تجربه نهادینهش��ده در فوالد
مبارکه و همت ش��رکتهای س��ازنده داخلی۱۰ ۲۲ ،
عدد تی��وب این ریفورمرها بومیس��ازی و با موفقیت
مورد بهرهب��رداری قرار گرفت .وی با تأکید بر اهمیت
کیفیت این تجهیزات تصریح کرد :بسیاری از لولههای
واردات��ی از رده خ��ارج ش��ده اس��ت و با کس��ب این
موفقیت ،درحالحاضر ،حدود یکچهارم ریفورمرهای
احیا با لولههای س��اخت داخل عملیات تولید را انجام
میدهند و تاکنون عملکرد مناسبی داشتهاند.
رشیدی با اش��اره به مزایای بومیسازی تیوبهای
ریفورمر احیا مس��تقیم ،اظهارک��رد :با توجه به قیمت
زی��اد این قطعات و همچنی��ن پرمصرف بودن آنها در
ش��رکت ،خرید این تیوبها ارزبری زی��ادی بهدنبال
دارد ،ام��ا با بومیس��ازی این قطع��ات ،عالوهبر اینکه
ساالنه  ۷.۶میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور
حاصل شده اس��ت ،با همکاری ش��رکتهای سازنده
داخل��ی در فرآیند تولید آنها ،موفق به کس��ب دانش
فنی و فناوری ریختهگری س��وپرآلیاژها به روش گریز
از مرکز و در مقیاس صنعتی در کشور شدهایم.
در ادام��ه محمدرض��ا فتح��ی ،رئیس واح��د احیا
مس��تقیم نیز افزود :لولهها و تیوبهای ریفورمر یکی
از قطعات مهم و اس��تراتژیک و دارای بیشترین هزینه
مال��ی در واحدهای احیا مس��تقیم اس��ت که فرآیند
شکس��ت گاز مت��ان و تبدیل آن ب��ه گازهای احیایی
موردنی��از در دمای بیش از  ۱۱۰۰درجه برای احیای
گندله اکسایدی در آنها انجام میشود.
از ح��وزه تعمی��رات واحده��ای احیا نی��ز مجتبی
کریمی ،کارش��ناس تعمیرات ،اظهارکرد :در سالهای
گذش��ته ،تیوبهای ریفورمر احی��ا بهصورت کامل از
سوی سازنده خارجی تأمین میشد که ضمن ارزبری
زی��اد ،عدمامکان تأمی��ن با توجه به ش��رایط تحریم
نیز ی��ک تهدید بالقوه برای واحدهای احیا مس��تقیم
محسوب میشود.
خوش��بختانه با س��رمایهگذاری بخ��ش خصوصی
برای س��اخت قطعه و همکاری مس��تمر بین سازنده،
تعمیرات احیا و واحد بومیس��ازی شرکت ،مشکالت
فرآیند س��اخت و تأمین در داخل کش��ور رفع شد و
درحالحاضر قطعات ساختهش��ده بهطور  ۱۰۰درصد
بومی در ریفورمرهای واحد احیا مس��تقیم نصب شده
و در مقایس��ه با قطعات خارج��ی ،عملکرد مطلوبی از
لحاظ پارامترهای فنی مانند خزش و عمر مفید دارد.
در همین باره یوسف یلمه ،تکنسین قطعات یدکی
احیا مس��تقیم گف��ت :در ریفورمرهای واحدهای احیا
مستقیم در مجموع  ۴۰۶۸تیوپ  ۱۰و  ۸اینچ در حال
کار است .این تیوبها بهصورت عمودی در کوره نصب
و درون آنها از کاتالیستهایی با مشخصات موردنظر پر
میشود .گاز طبیعی با عبور از بین الیههای کاتالیست
ب��ه گازهای احیا شکس��ته و آم��اده فرآین��د احیای
گندلهها و تبدیل آنها به آهن اس��فنجی میشود .قبال
ای��ن تیوبها با صرف زمان و ارز زیاد از ش��رکتهای
آلمانی ،ژاپنی و اس��پانیایی تأمین میشد اما در حال
حاضر قطعات بومیسازیش��ده در زمان بسیار کوتاه
و با قیمت غیرقابل مقایس��ه با ان��واع وارداتی تحویل
میش��وند .درباره فرآیند بومیس��ازی این تجهیزات،
مسیب فروغی ،رئیس واحد بومیسازی فوالد مبارکه
نیز خاطرنش��ان کرد :فرآیند بومیسازی این قطعات
از س��ال  ۸۹ش��روع شد .با رفع مش��کالتی که بر سر
راه بومیسازی این قطعات بود ،خوشبختانه تولید این
تیوبها در داخل کش��ور به بار نشست و پس از طی
مراحل تس��ت عملکردی گرم ،تاکنون  ۱۰۲۲عدد از
این تیوبها ازس��وی شرکتهای داخلی ،ریختهگری،
ماشینکاری و تحویل شرکت فوالد مبارکه شده است.
ب��ا توجه به فقدان فناوری ریختهگری گریز از مرکز
س��وپرآلیاژها در داخ��ل کش��ور و همچنین اطالعات
مرب��وط به متری��ال و فرآیند ریختهگ��ری آنها ،ابتدا
ب��ا تخریب یک نمونه از این تیوبه��ا و انجام فرآیند
مهندس��ی معکوس ،حیطه آنالیز ش��یمیایی ،خواص
مکانیک��ی و ریزس��اختار مناس��ب برای ای��ن قطعات
مش��خص ش��د .پس از آن ،با همکاری قس��متهای
مرتبط اطالعات مناسبتری در زمینه استانداردهای
تحویلگیری مناس��ب برای این تیوبها جمعآوری و
تدوین شد.
حس��ین ایزدی ،کارشناس واحد بومیسازی نیز در
اینباره گف��ت :بهطورکلی این تیوبها از  ۳قس��مت
پایینی ،باالیی و فلنچ تشکیلش��ده که متریال هریک
از این قسمتها با توجه به دمای اطراف آنها در کوره،
طراحی و س��اخته میشود .هریک از این قسمتها با
استفاده از دس��تگاههای اتوماتیک جوشکاری پالسما
یا فرآیند جوشکاری  GTAWو بهدست جوشکاران
بسیار متبحر به یکدیگر اتصال مییابند.
در فرآین��د تولی��د و پ��س از آن نی��ز تس��تهای
گوناگ��ون ش��امل آنالیز ش��یمیایی ،کش��ش ،خزش،
ماکروگرافی ،متالوگرافی ،پنوماتیک و هیدرواستاتیک،
مای��ع ناف��ذ( ،)PTرادیوگرافی( )RTزبریس��نجی و
بروسکوپی روی قسمتهای مختلف این تیوبها و با
توجه به الزامات مدرک فنی انجام میشود.

گزارش خبری

مصرف فوالد
افزایش یافت

می��زان مصرف ش��مش و محصوالت ف��والدی در کش��ور طی ۸
ماهه منتهی به پایان آبان س��ال  ۹۹در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ،به ترتیب  ۲۱و  ۱۸درصد افزایش یافته است.
بهگ��زارش روابطعموم��ی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و
صنایعمعدنی ایران (ایمیدرو) و براس��اس گزارش منتش��ر ش��ده از
سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،از ابتدای فروردین تا پایان
آبان  ۹۹حدود  ۱۶میلیون و  ۸۱۴هزار تن ش��مش (ش��امل اسلب،

بیلت و بلوم) مصرف شد .این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر
 ۱۳میلیون و  ۸۶۸هزار تن گزارش شد.
در ادامه باید خاطرنش��ان کرد می��زان مصرف محصوالت فوالدی
( ش��امل تیرآهن ،میلگرد ،ناودانی ،نبش��ی ،انواع ورق و )...در کشور
ط��ی  ۸ماهه منتهی به پایان آبان  ،۹۹برابر  ۱۳میلیون و  ۵۶۷هزار
تن گزارش شد.
میزان مصرف این محصوالت در کش��ور طی مدت مش��ابه س��ال

گذشته ،برابر  ۱۱میلیون و  ۵۱۲هزار تن بود.
گفتنی اس��ت میزان مصرف آهن اسفنجی نیز طی  ۸ماهه نخست
امسال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته حدود  ۱۴درصد بیشتر
شده است.
میزان مصرف این محصول تا پایان آبان سال  ۹۸برابر  ۱۷میلیون
و  ۸۴۶هزار تن بود .این رقم در مدت مشابه امسال به  ۲۰میلیون و
 ۳۰۱هزار تن افزایش یافت.

بومیسازی واحدهای
احیای مستقیم فوالد مبارکه

