فــوالد

کوروش قدس ،مدیر پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم فوالد ارفع شرکت ایریتک در گفتوگو با «فلزات آنالین»:

اجرای پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم
برای نخستین بار در ایران

بـا گسـترش فعالیت در صنعت فوالد کشـور ،این صنعت بـه تدریج در حـوزه اجرای پروژههـای فوالدی در بخشهـای مختلف زنجیره
توانمندتـر از قبل شـده و اخیرا به حوزههایی وارد شـده اسـت که تاکنون اقدامـی در خصوص آنها صورت نگرفته بود و برای نخسـتین
بـار بـدون حضور شـرکتهای خارجـی ،پروژههای تعریف شـده در ایـن بخشها اجرا میشـود .این موضـوع میتواند بـه نوعی نقطه
عطـف صنعـت فـوالد محسـوب شـود؛ چراکه پیـش از ایـن ،بـرای اجـرای پروژهها به ویـژه طرحهـای افزایـش ظرفیت ،بـه حضور
کارشناسـان شـرکت سـازنده تکنولـوژی نیـاز بود و اساسـا بـدون حضور آنهـا ،اجرای پروژه میسـر نمیشـد .این در حالی اسـت که
صنعـت فوالد کشـور به این توانایی دسـت یافته اسـت که پروژهها را بومیسـازی کنـد .در این رابطه ،خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی
«فلـزات آنالیـن» بـا کـوروش قـدس ،مدیر پـروژه افزایش ظرفیـت احیا مسـتقیم فوالد ارفع در شـرکت مهندسـی بینالمللـی ایران
(ایریتک) گفتوگوی تفصیلی داشته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
کرد .متعاقب آن با توجه به نیاز کشـور و پتانسـیل
بـاالی مهندسـی در ایریتـک ،ایـن شـرکت در

پروژههای بزرگ نفت و گاز نیز وارد شد.

پـس از انقلاب و بـا خـروج شـرکت «ایتالیـم

پیانتـی» از شـرکت ایریتـک ،تغییـرات مختلفی در

ترکیب سـهامداران به وجود آمد و در حال حاضر،
سهامداران شرکت ایریتک شامل سازمان ایمیدرو،
شـرکت سـرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات و
تعدادی از اعضای شرکت هستند.

ایریتـک در  15شـرکت بـزرگ داخلـی و خارجـی

سـهامدار بـوده و خـود مشـتمل بـر هشـت شـرکت

است که در زمینههای مهندسی ،بازرگانی ،اجرای
◄توضیحاتـی در خصـوص تاریخچـه و زمینـه

انجـام پذیـرد .بـا انتقـال فـوالد هرمـزگان به شـرکت

شـرکت بینالمللـی مهندسـی ایـران (ایریتـک)

مجتمـع فـوالد مبارکـه بـه شـرکت ایریتـک واگـذار

کارخانههـای فوالدسـازی بـه ایـران ،بـا مشـارکت

مجتمعهـای فـوالدی وارد ایـران شـد .از سـال 1370

فعالیتشرکتایریتکبفرمایید.

در سـال  1354بـا هـدف انتقـال دانـش سـاخت

شـرکت صنایـع ملـی فـوالد ایـران ،بانـک صنعـت و

معـدن و شـرکت «ایتالیـم پیانتـی» ایتالیـا تاسـیس
شـد .در آن زمـان تصمیـم گرفتـه شـد در حیـن

سـاخت مجتمع فـوالد هرمزگان ،این انتقـال دانش
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فـوالد مبارکـه اصفهـان ،کارهـای مرتبـط بـا احـداث
شـد .بـه ایـن ترتیـب ،فراینـد انتقـال دانـش سـاخت
شـرکت ایریتـک وارد فـاز طراحیهـای بخشهـای

مختلـف واحدهـای فوالدسـازی شـد و در سـال
 1375بـه عنـوان اولیـن شـرکت ،اجـرای پروژههـای
فـوالدی بـه صـورت  EPCرا در فـوالد مبارکـه آغـاز

پروژههـا ،سـاخت تجهیـزات ،بازرسـی فنـی و تولیـد
آهناسفنجیفعالیتدارند.

◄این شـرکت در حال حاضر چه پروژههایی را در

دست اقدام دارد؟

هماکنـون شـرکت ایریتـک  18پـروژه در زمینـه

سـاخت کارخانههـای کنسـانتره ،احیـا مسـتقیم،

فوالدسـازی ،افزایـش ظرفیـت کارخانههـا ،احـداث

نیروگاه و پروژههای نفت و گاز را در سرتاسـر کشـور
در دست اقدام دارد.

فــوالد

◄پروژههـای شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع چـه

◄ایریتـک بـرای تسـریع پـروژه چـه اقداماتـی را

کارخانـه احیـا مسـتقیم ارفـع بـا ظرفیـت تولیـد

انجـام موفقیتآمیـز چنیـن پـروژهای بـدون

پـروژه  EPCاز سـال  1387تـا  1390توسـط شـرکت

امکانپذیرنبود .خوشبختانه در واحدهای مختلف

ویژگیهاییدارد؟

800هـزار تـن آهـن اسـفنجی در سـال ،به صـورت یک

صورت داده است؟

همـکاری و تعامـل کارفرمـا و پیمانـکاران اجرایـی

ایریتـک احـداث شـده بـود .بـا توجـه بـه نیـاز بخـش

شـرکت ارفـع ،افـراد حرفـهای و بـا دانـش بـاال حضـور

یکمیلیـون و  200هـزار تـن آهـن اسـفنجی ،پـروژه

شرکتایریتکداشتند.

فوالدسـازی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـه حـدود

افزایـش ظرفیـت کارخانـه احیا مسـتقیم از  800هزار

تن به یک میلیون و  200هزار تن تعریف شد.

دارنـد و بـرای اجـرای پـروژه همـکاری بسـیار عالـی با
بـرای انجـام پـروژه تیمی از بخشهای مختلف

کارفرمـا و ایریتـک تشـکیل شـد .پیش از شـاتدان

بـا توجـه بـه رضایـت کامـل کارفرمـا از کارهـای

کارخانـه بایـد تمامـی فعالیتهـای مهندسـی و

طوالنـی شـرکت ایریتـک در انجـام پروژههایـی کـه

شـد تمامـی فعالیتهـای اجرایـی کـه میتوانـد در

انجام شـده قبلی توسـط ایریتک و همچنین سـوابق

برای اولین بار در صنعت فوالد در ایران انجام شده

بود ،انجام این پروژه به شرکت ایریتک واگذار شد.

افزایش ظرفیتی در دنیا سابقه نداشت و امکانپذیر

پـروژه ،تولیـد آهـن اسـفنجی متوقـف میشـد و در
صـورت طوالنـی شـدن توقـف ایـن موضـوع مـورد

قبـول کارفرمـا قـرار نمیگرفـت .پیشـنهاد شـرکت

ایریتـک ،توقـف  75روزه کارخانـه بـرای انجـام

تغییرات بود و نهایتا کارفرما زمان توقف (از توقف
تولیـد تـا تولیـد مجـدد) را  45روز اعلام کـرد کـه بـه

نظرغیرممکن بود.

در زمینههای مهندسی ،بازرگانی،
اجرای پروژهها ،ساخت تجهیزات،
بازرسی فنی و تولید آهن اسفنجی
فعالیتدارند

تکمیل شود.

توقـف ،گاهـی بارهـا نقشـهها و طراحیهـای انجـام

انجام کار بود .به دلیل توقف تولید در حین اجرای

مشتمل بر هشت شرکت است که

زمان تولید کارخانه انجام شـود ،پیش از شـاتدان

برای اجرای پروژه شرکت ایریتک با چند چالش

بـودن آن مشـخص نبـود .چالـش دوم ،مـدت زمـان

و خارجی سهامدار بوده و خود

تامین کاال انجام میشد .همچنین تصمیم گرفته

چگونگی انجام مهندسی پروژه تاثیرمستقیمی

جـدی مواجـه بـود؛ اول اینکـه اجـرای چنیـن طـرح

ایریتک در  15شرکت بزرگ داخلی

بـر زمـان انجـام توقـف داشـت .بـرای کاهـش زمـان
شده کنار گذاشته میشد و مجددا با روش دیگری

طراحیهـا انجـام میشـد کـه امـکان انجـام کار در

زمـان قبـل از شـاتدان بـه خصـوص در بخـش
فونداسـیونها و تقویتهـای اسـکلت فلـزی وجـود
داشتهباشد.

در بخـش تامیـن تجهیزات ،توجـه به جزییات و

از قلم نیفتادن اقالم بسیار مهم بود .مواجه شدن با

کسری مواد و تجهیزات در زمان شاتدان کارخانه،

بـه معنـی طوالنـی شـدن چند هفتـهای زمـان توقف
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کارخانه برای تامین آنها بود.

کشوردارد .امکانات زیربنایی مورد نیازمانند تامین

چالش جدی مواجه است.

زیادی نیاز دارند .همچنین معادن کشور پاسخگوی

سهام شرکت ایریتک توسط شرکت سرمایهگذاری

مهمتریـن بخـش ایـن پـروژه انجـام عملیـات

آب ،بـرق ،گاز و راههـای ارتباطـی بـه سـرمایهگذاری

ایـن بخـش ،حـدود  25درصد از تجهیـزات کارخانه،

نیازهای آتی صنعت فوالد نیستند و سرمایهگذاری

کمپرسـورهای مختلـف ،غبارگیـر ،رکوپراتورهـا،

تامیـن مـواد اولیـه معدنـی بـه شـمار مـیرود .طـی

اجرایی در زمان  45روزه شاتدان کارخانه بود .در

تعویـض میشـد .تخریـب و اجرای فونداسـیونهای

همچنین دمونتاژ حدود سه هزار تن از تجهیزات و

نصـب مجـدد تجهیـزات جدیـد بـه همـراه حـدود
35هزاراینچ قطرعملیات پایپینگ ،دهها کیلومترها
کابلکشی،تغییرسیستمکنترل،تعویضترانسهای

بـرق ،نصـب تابلوهـای بـرق جدیـد و ...بخشـی از
کارهای مورد نیاز بود.

بـرای اجـرای کار ،برنامه زمانبندی تفصیلی در

در معـادن خـارج کشـور تنهـا راه برونرفت از مشـکل
بررسـیهای صـورت گرفتـه در شـرکت ایریتـک بـرای

تکمیل حدود  50میلیون تن زنجیره فوالد از معدن تا
محصول نهایی به همراه تامین امکانات زیربنایی آن،
به حدود  100میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز است.

بـدون جـذب سـرمایههای خارجـی ایـن میـزان

سرمایهگذاری دور از دسترس خواهد بود.

اکنـون بـا توجـه بـه خریـد حـدود  60درصـد از

و توسـعه معـادن و فلـزات ،بحـث تامیـن مالـی
پروژههـا توسـط شـرکت ایریتـک وارد فـاز جدیـدی

شـده اسـت و بـا موافقتنامههـای تهیـه شـده ،در

حال حاضر بخشـی از سـرمایه مورد نیاز پروژههای
ایریتـک توسـط شـرکت سـرمایهگذاری معـادن و
فلزات تامین میشود.

◄ایـن شـرکت در ادامـه فعالیـت خـود چـه

چشماندازی را ترسیم کرده است؟

شرکت ایریتک ضمن حفظ و پیگیری ماموریت

◄شرکت ایریتک برای برطرف شدن این چالشها

اولیـه خـود ،بـه عنـوان شـرکتی دانشبنیـان ،وظیفـه

بـا توجـه به ماهیت بینالمللی شـرکت ایریتک،

فـوالدی و معدنـی را بخشـی از وظیفـه ذاتـی خـود

هنگام انجام تغییرات برروی تجهیزات موجود

سـرمایهگذاریهای خارجـی فعـال بـوده اسـت و

همچنین ضمن فعالیت در بازارهای داخلی ،حضور

موجـود مواجـه میشـدیم .برای حـل این مغایرتها

احـداث فـوالد هرمـزگان و همچنیـن پـروژه بسـیار

سـطح انجام فعالیتهای روزانه کارگران تهیه شـد.
همچنیـن روزانـه حداقـل سـه جلسـه کنتـرل پـروژه
برگزار و راهکارهای جبرانی در جبهههایی که دارای
تاخیر بودند ،ارائه و اجرا میشد.

در مـوارد متعـددی بـا مغایرتهـای نقشـه و وضـع
تیمهای طراح مهندسی در تمامی دیسیپلینها در

محل پروژه حاضر بودند و نسبت به اصالح نقشهها
در محل اقدام میکردند.

با توجه به فعالیت  24ساعته حدود  700نفر به

همراه بیش از 30دستگاه جرتقیل ،یکی از بزرگترین
چالشها مسـئله ایمنـی و جلوگیری از بـروز حوادث

بود که با تمهیدات به کار گرفته شده ،خوشبختانه
پروژه بدون بروز هیچ حادثه جدی به اتمام رسید و
مورد تشـویق کارفرما نیز قرار گرفت .در نهایت ،با

همـکاری کامـل کارفرمـا ،در زمـان پیشبینـی شـده

 45روزه ،پروژه به تولید مجدد رسید.

◄چـه چالشهایـی در ارتبـاط بـا اجـرای پروژههای

بزرگ فوالدی و معدنی در کشور ما وجود دارد؟

خوشبختانـــه دانـــش اجـــرای پروژههـــای بـزرگ

معدنـی و فـوالدی در ایـران بومـی شـده اسـت و ایـن
موضـوع نقطـه قـوت کشـور مـا محسـوب میشـود.
پروژههــــای بـزرگ فــــوالدی و معــــدنی نیــــاز بــــه

سـرمایهگذاریهای گسترده در بخشهای مختلف
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چه استراتژیهایی را اتخاذ کرده است؟

از سـالها پیـش شـرکت ایریتـک در زمینـه جـذب
نمونههـای موفقـی ماننـد تامین سـرمایه مـورد نیاز
بـزرگ  NGLخـارگ را در کارنامـه خـود دارد امـا

متاسفانه به دلیل تحریمهای ناجوانمردانه در حال
حاضـر ایـن بخـش در تمامـی پروژههـای کشـور بـا

بومیسازی تکنولوژیهای روز دنیا در کارخانههای

میدانـد و در ایـن زمینه حضور بسـیار فعالـی دارد.

در بازارهـای بینالمللـی را بـه طـور جـدی پیگیـری
میکنـد .در ایـن زمینـه و مذاکـرات بسـیار خوبی با

کشـورهای مختلفی انجام شـده اسـت و پیشبینی
میشـود طـی چنـد مـاه آینـده حضـور در بازارهـای
بینالمللی به نتیجه برسد.

فــوالد
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