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صنایعمعدنی
مراودات تحقیقاتی مستمر فوالد مبارکه با بیش از  ۱۳۰مرکز تحقیقاتی

خبر

افزایش توانمندی ریختهگری
در تولید فوالدهای خاص

شفافیت ارتباط صنعت و دانشگاه در «فوالد»
گروه معدن

editor@smtnews.ir

دانشگاه و صنعت  ۲نهاد کلیدی هستند که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را
فراهم میکنند .برقراری ارتباط صحیح میان دانشگاه و صنعت تاثیر بنیادی بر
رشد و توسعه فناوری دارد .بدون برقراری این رابطه ،رشد و توسعه اقتصادی
کش�ورها غیرممکنیا بس�یار دش�وار اس�ت .ش�رکت فوالد مبارکه بهعنوان
بزرگترین فوالدساز کشور از دیرباز تحقیق و توسعه را مورد توجه قرار داده
و در دس�تور کار خود گذاش�ته اس�ت .در همین راس�تا نیز کوش�یده است تا
ارتباطی هدفمند ،قوی و شفاف با مراکز علمی ازجمله دانشگاهها برقرار کند.
فرآیند تحقیق و توسعه از دیرباز در شرکت فوالد مبارکه در قالبی نظاممند و با
ساختار کامال مشخص شکل گرفته است .در این فرآیند ،مقوله ارتباط صنعت
و دانشگاه نیز از همین رویه پیروی میکند و تمام ارتباطها کامال شفاف است.
برقراری این ارتباط نتایج مثبتی را به دنبال داشته و زمینه بهبود در حوزههای
مختلف را به همراه داشته است.

بهبودهایی از جنس نوآوری

هادی نباتینژاد

به گزارش روابطعمومی ش��رکت ف��والد مبارکه ،هادی
نباتینژاد ،مدیر روابطعمومی این ش��رکت با تش��ریح این
رون��د گفت :ش��رکت فوالد مبارک��ه از ابت��دای راهاندازی،
فعالیته��ای پژوهش��ی خود را آغاز ک��رد .واحد تحقیق و
توسعه این شرکت با اجرای بیش از  ۱۲۰۰پروژه تحقیقاتی
رسالت خود در زمینه تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور را
انجام داده و بهبودهای بزرگی را از جنس نوآوری تدریجی
و تعالی عملیات ایجاد کرده است.
مدیر روابطعمومی ش��رکت ف��والد مبارکه اف��زود :این
شرکت از س��ال  ۱۳۹۶با دریافت گزارشات بازخورد جایزه
 EFQMو  MAKEو ارزیابیه��ای مختل��ف ،با بازنگری
سند راهبردی تحقیق و توس��عه به سمت رویکرد نوآوری
ب��از و تجاریس��ازی فن��اوری حرک��ت کرده و ب��ا الهام از
اس��تراتژیهای جدید ش��رکت در زمینه کسب دانش فنی
و توس��عه فناوری فوالد در کش��ور ،نوآوری اساسی را آغاز
کرده است.
این مجموعه با تاس��یس مرکز نوآوری و توسعه فناوری
گ��روه فوالد مبارکه در حال برداش��تن گامهای موثری در
این جهت است.

عکس:

رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فوالد مبارکه از بهینهسازی
سیستم  DSRماشین شماره  ۵ریختهگری مداوم برای افزایش
توانمندی این ماش��ین در تولید فوالدهای خاص با اس��تفاده از
ت��وان متخصصان داخلی خبر داد .به گزارش روابطعمومی این
شرکت ،روحاهلل بیرانوند در این زمینه گفت :یکی از الزامات بسیار
مه��م برای تولید فوالدهای خاص در ماش��ینهای ریختهگری،
وجود سیستم یادشده است که میتواند عیب جدایش تختال را
که مهمترین عیب تختال در فوالدهای خاص است برطرف کند.
ب��ه گفته وی ،بدون در دس��ترس بودن ای��ن عملکرد ،امکان
تولی��د فوالدهای خ��اص ازجمله فوالدهای APIوجود ندارد و
کشور نیازمند تامین این محصوالت از خارج کشور خواهد بود.
بیرانون��د اظه��ار ک��رد :ب��ا عنایت ب��ه اینکه این سیس��تم از
س��وی شرکت س��ازنده بهخوبی روی ماشین  ۵اجرا نشده بود،
متخصصان ریختهگری مداوم بر آن ش��دند که خود این مشکل
را رف��ع و سیس��تم را اجرای��ی کنند .بنابراین پس از تش��کیل
کارگروهی با ماهها کار و تالش و بررسی و تحقیق ،خوشبختانه
سیستم داینامیک سافت ریداکشن ماشین  ۵ریختهگری مداوم
عیبیاب��ی ،راهاندازی ش��د و در مدار بهرهب��رداری قرار گرفت.
مهمتری��ن اقداماتی که ب��رای اجرای این پ��روژه در واحدهای
مختل��ف ازجمله در تعمیرگاه ریختهگری روی س��گمنتهای
این ماش��ین انجام ش��د ،عبارتند از :اصالح روش کالیبراسیون
س��گمنتهای ماش��ین  ۵ریختهگری ،کنترل دقیق سیس��تم
 DSRس��گمنتها ،اصالح سیس��تم آببندی مدار هیدرولیک
و حذف نشتیهای روغن ،اصالح سیستم آببندی خنککاری
غلتکهای ماش��ین ریختهگری و حذف نشتی آب سگمنتها،
ارتق��ای کیفیت قطعات بهکار رفته در مدار داینامیک س��افت
ریداکشن س��گمنتها ،تعویض بهموقع سگمنتهای معیوب و
جایگزینی با س��گمنتهای س��الم ،اصالح سیستم گردش آب
س��گمنتها برای ایجاد خن��ککاری یکنواخت روی غلتکها،
اصالح روش پوش��شدهی غلتکها ،اصالح سیس��تم روانکاری
غلتکها و س��گمنتها و در نهایت ارتقای اس��تاندارد تعمیرات
و نگهداری سگمنتها.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ا انجام ای��ن پروژه ،این سیس��تم
درحالحاض��ر میتوان��د برای تمامی گریده��ای فوالدی برای
بهب��ود کیفی��ت و خ��واص متالورژیکی و مکانیک��ی محصول،
عملکرد مناس��ب و مطمئنی داش��ته باشد ،تصریح کرد :قبل از
اعمال این تغییرات ،این سیس��تم در ماشین نامبرده فقط برای
برخی گریدها عملکرد خوبی داشت.

موفقیت در تعامل
نباتینژاد در ادامه تصریح کرد :این مجموعه با توجه
به توس��عه پروژههای تحقیقاتی عالوهبر مسئلهمحور
بودن ،ایدهمحور و آیندهمحور بودن را مورد توجه قرار
داده و در همی��ن حال افزای��ش نیازهای تحقیقاتی و
دان��ش روز ،توس��عه اکوسیس��تم نوآوری ش��رکت و
توسعه ارتباطات خود با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
ش��رکتهای دانشبنیان و ...را در دستورکار خود قرار
داده است .در همین حال همکاری خود با دانشگاهها
و مراک��ز تحقیقات��ی را از طریق انعق��اد قراردادهای
بلندمدت ب��از (تفاهمنامه اعتبار انج��ام فعالیتهای
پژوهش��ی) توسعه داده اس��ت .هماکنون نیز با بیش
از  ۱۳۰مرک��ز تحقیقاتی ارتباط و مراودات تحقیقاتی
مستمر دارد.
وی با اش��اره به مهمترین دس��تاوردهای پژوهشی
ش��رکت فوالد مبارکه تاکنون گفت :هر سال افزونبر
 ۴۰طرح تحقیقاتی موفق خاتمه یافته است.
نباتینژاد افزود :در هر سال بهطور میانگین  ۴۵طرح
تحقیقاتی ابالغ ش��ده و تاکنون بیش از  ۱۲۰۰پروژه
تحقیقاتی کاربردی اجرا شده و با موفقیت خاتمه یافته

اس��ت .در همین راستا  ۱۱۴طرح تحقیقاتی در دست
انج��ام داریم ک��ه در این بین در تمام��ی این طرحها
به افزایش مس��تمر کیفی��ت پروژههای تحقیقاتی نیز
توجه ویژه داریم.
نباتین��ژاد تع��داد پروژهه��ای در دس��ت اق��دام با
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی در سال  ۱۳۹۹را مهم
برش��مرد و گفت :درحالحاض��ر  ۱۱۴پروژه داریم که
از ای��ن تعداد  ۲۳پروژه در دانش��گاه صنعتی اصفهان،
 ۲۲پروژه در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان۱۲ ،
پ��روژه در دانش��گاه اصفهان ،یک پروژه در دانش��گاه
صنعتی شریف ۸ ،پروژه در دانشگاه تهران ۱۷ ،پروژه
در دانش��گاههای آزاد و  ۳۱پروژه در س��ایر دانشگاهها
تعریف شده است.
مدیر روابطعمومی فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان
کرد :نکته قابل توجه اینکه قراردادهای مرتبط با تمام
این پروژهها با ماهیت حقوقی و با روس��ای دانشگاهها
و مراکز علمی به نمایندگی ایش��ان منعقد شده است.
بنابراین اگر در یک قرارداد نام شخصی آورده میشود،
نه از جایگاه شخص حقیقی که از منظر شخص حقوقی

و نماینده آن دانش��گاه اعالم میش��ود .از همین رو به
تاکید اشاره میش��و د برخی شبهههای ایجادشده در
هفتههای گذش��ته با فرآیند جاری و مستمر مدیریت
تحقی��ق و توس��عه و ارتباط صنعت و دانش��گاه فوالد
مبارکه همخوانی نداشته و ندارد.

سخن پایانی
ارتباط میان صنعت و دانش��گاه موضوعی است که
در س��الهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
عملکرد شرکت فوالد مبارکه در برقراری تعامل میان
صنع��ت و دانش��گاه نتایج مثبتی را به دنبال داش��ته
اس��ت .این ش��رکت فوالدی درحالحاض��ر با بیش از
 ۱۳۰مرک��ز تحقیقاتی ارتباط و م��راودات تحقیقاتی
مس��تمر دارد .در هر س��ال ب ه طور میانگین  ۴۵طرح
تحقیقاتی ابالغ میشود و تاکنون بیش از  ۱۲۰۰پروژه
تحقیقات��ی کاربردی اجرا و با موفقیت خاتمه مییابد.
امید میرود اجرایی ش��دن پروژههای یادشده زمینه
موفقیت روزافزون صنعت فوالد را فراهم کند.

