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غــرب  فروســيليس  رشكــت  تاريخچــه 

پــارس: 

ــارس يکــی از  رشكــت فروســيليس غــرب پ

ــر مجموعــه هلدينــگ  چنديــن رشكــت زی

توســعه معادن و صنايع معــدين خاورميانه 

گــذاران  رسمایــه  کــه  بــوده  )ميدكــو( 

اصلــی آن، واحدهــای عمــده تولیــد فــوالد، 

از جملــه فــوالد ســیرجان ایرانیــان، فــوالد 

ــان و  ــای ایرانی ــوالد بوتی ــان، ف ــد ایرانی زرن

رشکــت مانــا مــی باشــند. 

ایــن رشکــت در ارديبهشــت ســال 1390 بــا 

هــدف تولیــد و صــادرات اقدام بــه احداث 

فروسیلیســیم  تولیــد  کارخانــه  ســومین 

کشــور بــا ظرفیــت 12 هــزار تــن در ســال 

منــود. 

ــال  ــاه ان س ــي آن در تريم ــات اجراي عملي

ــاخت  ــات س ــه، عملي ــق برنام ــاز و طب آغ

بــه  كارخانــه در بهمــن مــاه ســال 92 

ــرداری از آن رشوع  ــره ب ــيد و به ــام رس امت

ــه  ــاح کارخان ــمی افتت ــم رس ــد. مراس گردي

ــاون  ــور مع ــا حض ــال 93 ب ــاه س در آذر م

اول رئیــس جمهــور جنــاب آقــای مهنــدس 

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  جهانگیــری، 

تجــارت جنــاب آقــای مهنــدس نعمــت 

زاده و ســایر مقامــات کشــوری و اســتانی 

انجــام شــد. طــرح توســعه كارخانــه نيــز بــا 

ظرفيــت 12000 تــن در حــال اجــرا بــوده 

كــه بــا امتــام آن توليــد فروسيليســيم ايــن 

مجموعــه بــه 24000 تــن افزايــش خواهــد 

ــت. ياف
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1(لطفا یک مقدمه از رزومه کاری خود بیان منائید؟
ــه 20  ــم ک ــی باش ــابقه کار م ــال س ــب دارای 26 س اینجان
ســال آن خــارج از مجموعــه رشکــت فروســیلیس غــرب 
ــرب  ــیلیس غ ــت فروس ــا رشک ــکاری ب ــال هم ــارس و 6 س پ
ــتان در  ــت اس ــش صنع ــه کال در بخ ــت ک ــوده اس ــارس ب پ
و  صنایــع  ســازمان  همچــون  مختلــف  هــای  قســمت 
بانک)بخــش تســهیالت بــه واحــد هــای تولیــدی(و 7 ســال 
ــر  ــوان مدی ــتان بعن ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــت ش در رشک
عامــل بــوده ام و از ابتــدای شــکل گیــری رشکــت فــرو 

سیلیس با این رشکت همکاری دارم.
بنــده فــارغ التحصیــل مهندســی  صنایــع از دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان در ســال 68 مــی باشــم.

2(از کارهــای عمــده ای کــه در رشکــت شــهرک هــای اســتان 
ــام داده اید؟ انج

ــره  ــتان از 5 فق ــی اس ــای صنعت ــت ه ــداد رشک ــش تع افزای
ــه   ــورداری کلی ــر خ ــت و ب ــدت خدم ــی م ــره ط ــه 12 فق ب
افزایــش  صنعتــی،  شــهرک  از  اســتان  هــای  شهرســتان 
ــل جهــت اســتقرار  ــه شــهرکها و افزایــش متای مســاحت کلی
واحــد هــای صنعتــی در داخــل شــهرکها بــا تامیــن امکانــات 

ــتان. ــای اس ــهرک ه ــه در ش ــی اولی ــر بنای زی
ــایر  ــا و تجــارب خــود در س ــت ه ــر فعالی ــا از دیگ 3(لطف

ــد؟ ــا بگوئی ــت ه ســازمان و رشک
اینجانــب عــالوه بــر ســوابق کاری اعــالم شــده بطــور 
ــی  ــوان مشــاور در اجــرای طــرح هــای صنعت همزمــان بعن
ــابقه کار  ــال س ــدود 12 س ــته و ح ــت داش ــتان فعالی در اس
و  کارخانجــات  دادگســری در رشــته  کارشــناس رســمی 

ماشــین آالت تولیــدی را دارم.
4(در ســازمان و نهادهایــی کــه در آن فعالیــت داشــته ایــد 
کار سیســتمی انجــام مــی گرفــت؟ اولیــن منونــه کاری شــا 

بــا کار سیســتمی در کــدام دوران بــوده اســت؟
ــز بصــورت سیســتمی  ــی کار هــا نی در مجموعــه هــای قبل
ــی  ــود ولیکــن در مجموعــه رشکــت میدکــو بصــورت خیل ب
کامــل تــر، جامــع تــرو بــه روزتــر بــوده کــه خروجــی آن نیــز 

کامــال محســوس مــی باشــد.

 

ــش چیســت؟و چــه نقشــی  ــت دان 5(از نظــر شــا مدیری
باشــد؟ داشــته  ســازمان  وضــع  ارتقــاء  در  میتوانــد 
ــه آن  ــش و توجــه ب ــره بحــث دان ــی روزم ــروزه در زندگ ام
ــوان  ــی ت ــد و من ــی باش ــه م ــل توج ــث قاب ــه مباح از جمل
بــه ســادگی از آن چشــم پوشــی کرد.تــا جایــی کــه نداشــن 
دانــش در امــور مختلــف و محولــه در زندگــی روزمــره 
باعــث بــروز حــوادث و خســارت هــای جــران ناپذیــری در  

زندگــی افــراد مــی گــردد.
بطــور کلــی دانــش عبــارت اســت از کلیــه یادگیــری هــا و 
تجاربــی کــه یــک فــرد مــی توانــد در طــول دوران فعالیتــش 
کســب منایــد_در حقیقــت دانــش نوعــی رسمایــه وجــودی 
ــل  ــه دلی ــی مــی باشــد ب انســان و دارای ارزش بســیار باالی
ایــن  کــه فــرد در جهــت کســب ایــن دانــش عمــر خــود را 
ــدی  ــا کار و فعالیــت و کوشــش و طــی مــدت هــای مدی ب

رصف منــوده اســت.
در صنایــع تولیــدی نیــز دانــش عبــارت اســت از کلیــه 
آمــوزه هایــی کــه یــک فــرد حیــن فراینــد کاری بدســت مــی 
آورد کــه بــدون شــک نگهــداری و انتقــال ایــن آمــوزه هــا 
ــه  ــد زمین ــی توان ــازمان م ــر در س ــراد دیگ ــه شــخص و اف ب

ــک ســازمان را فراهــم ســازد. ــت ی پیرشف
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ــال  ــردد مث ــازی نگ ــاری س ــازمان ج ــک س ــر در ی ــش اگ دان
ــی  ــس از مدت ــد و پ ــی باش ــان من ــه در جری ــت ک ــی اس آب

ــود. ــی ش ــتفاده م ــل اس ــر قاب ــده و غی ــداب ش گن

ــه هــای پیرشفــت یــک ســازمان و نهــاد  ــذا یکــی از زمین فل

تولیــدی هــان جــاری منــودن دانــش سیســتم_انتقال دانــش 

در متــام ســطوح یــک ســازمان میباشــد.                                   

6(در جهــت افزایــش انگیــزش در کارکنــان جهــت بــاال بــردن 

ســطح دانــش ســازمان چــه پیشــنهاداتی مــد نظر شاســت؟

همیشــه بحــث ایجــاد انگیــزه در فراینــد هــای کاری کارکنان 

و پرســنل از جملــه مباحثــی بــوده کــه ذهــن مدیــران 

ــه خــود معطــوف داشــته اســت. ســازمان را ب

ــاء ســطح  ــش و ارتق ــت دان ــزه در بحــث مدیری ایجــاد انگی

ــده مســتثنا  ــن قائ ــز از ای ــک ســازمان نی ــراد در ی ــش اف دان

نیســت فلــذا پیشــنهاد مــی گــرد در ســطح هلدینــگ میدکــو 

تعییــن نظــام پــاداش دهــی بــر اســاس دانــش افــراد و 

همچنیــن دانشــی کــه در اختیــار ســایر افــراد یــک ســازمان 

قــرار مــی گیــرد انجــام پذیــرد.

تدویــن ایــن نظــام نامــه و عمــل بــه آن در متامــی ســطوح 

ــان  ــران و کارکن ــا مدی ــن ت ــای پایی ــازمان از رده ه ــک س ی

باعــث بــاال رفــن میــزان انگیــزه در کارکنــان در جهــت 

ارتقــاء ســطح دانــش و تســهیم دانــش خــود بــا ســایر افــراد 

مــی گــردد.

7(نظــر کلــی خــود را در خصــوص مبحــث آمــوزش در 

ســازمان بفرمائیــد؟

هانطــور کــه همــگان مــی دانیــم پایــه و اســاس پیرشفــت 

و بقــای یــک ســازمان در بحــث آموزشــی افــراد در ســطوح 

ــه  ــت و رســیدن ب ــه پیرشف ــد.فلذا الزم ــی باش ــف م مختل

مراتــب بــاالی ســازمان پیوســته بــه بحــث آموزشــی متصــل 

مــی گــردد.در رشکــت فــرو ســیلیس غــرب پــارس نیــز لــزوم 

ــه تشــکیل واحــد آمــوزش  ــن مبحــث منجــر ب ــه ای توجــه ب

ــای  ــت ه ــت فعالی ــد در جه ــن واح ــه ای ــه ب ــه برنام و ارائ

ــا در نظــر گرفــن  مبحــث آموزشــی گردید.واحــد آمــوزش ب

نیــاز واحــد ، برنامــه ریــزی آموزشــی را انجــام داده و ایــن 

ــم آموزشــی ســالیانه کــه توســط مدیریــت  برنامــه در تقوی

آمــوزش تهیــه و تدویــن مــی گــردد گنجانــده می شود.ســعی 

بــر آن اســت دوره هــای آموزشــی طبــق برنامــه زمانبنــدی 

کــه در تقویــم آموزشــی تهیــه شــده انجــام پذیــرد.

در خامتــه هــر دوره آموزشــی بــا در نظــر گرفــن فــرم هــای 

نظــر ســنجی آموزشــی نســبت بــه ارزیابــی دوره آموزشــی 

اقــدام صــورت مــی پذیــرد.

در پایــان الزم بــه ذکــر اســت بقــای ســازمان هــای در حــال 

توســعه و پیرشفــت بــه بــاال رفــن ســطح آمــوزش و ارتقــاء 

ســطح علمــی افــراد مجموعــه مــی باشــد.

8(در پایــان ایــن مصاحبــه اگــر موضــوع یــا مطلــب خاصــی 

وجــود دارد بیــان بفرمائیــد.

ــیلیس  ــرو س ــه ف ــان مجموع ــه کارکن ــالش کلی ــان از ت در پای

غــرب پــارس کــه در جهــت پیرشفــت ایــن ســازمان گام بــر 

ــی  ــم و الزم م ــی منای ــی م ــدر دان ــکر و ق ــد تش ــی دارن م

دانــم اعــالم منایــم موفقیــت هــای ایجــاد شــده در ســطوح 

مختلــف میدکــو طــی مــدت کوتاهــی از زمــان تشــکیل آن 

ــه  ــر ب ــعت نظ ــر وس ــت و تدبی ــون درای ــل مدی ــور کام بط

همــراه نیــت خیــر مدیریــت عامــل میدکــو شــخص جنــاب 

ــد مــی باشــد. ــدس پورمن ــای مهن آق

5

جناب آقای مهندس لک مدیر امور اداری و بازرگانی



اخبــار توســعه ســازمان مدیریــت رشکــت فــرو ســیلیس 

غــرب پــارس

ــرب  ــیلیس غ ــرو س ــت ف ــت رشک ــعه مدیری ــد توس واح

پــارس از جملــه واحــد هــای فعــال در مجموعــه رشکــت 

فــرو ســیلیس مــی باشــد.

بلنــد  اهــداف  و  هــا  سیاســت 

راســتای  در  واحــد  ایــن  مــدت 

اهــداف اســراتژیک واحد توســعه 

ســازمان مدیریــت میدکــو مــی 

باشــد. اهــم پروژهــای در حــال 

اجــرا در واحــد توســعه مدیریــت ایــن ســازمان بــه رشح 

ــت. ــل اس ذی

  14001،  ISO 2015_9001 ــتم ــرای سیس ــروژه اج 1( پ

ــد اســتاندارد هــای کیفیــت و  _ISO 2015  )ورژن جدی

محیــط زیســت و ایمنــی در ســال 95

2( پروژه و اجرا سیستم مدیریت دانش

ISO  500013( اجرای سیستم مدیریت انرژی

4( اجرای سیستم مدیریت دارایی

ERP 5( پروژه اجرای سیستم

پیــاده  بــر  اقــدام   94 ســال  در  واحــد  ایــن 

مدیریــت    ISO سیســتم9001_2008  ســازی 

 OHSAS 2007_18001, کیفیــت2004_14001  ایمنــی

محیــط زیســت منــود کــه رسانجــام در اســفند مــاه ســال 

94 بــا تــالش و کوشــش مدیــران 

ایــن  پرســنل  و  کارمنــدان  و 

مجموعــه مفتخــر بــه دریافــت 

ــه هــای  9001_2008  گواهینام

کیفیــت  مدیریــت  و   ISO

محیــط     ISO  2004_14001

 ISO 2007_18001 و زیســت 

اخبار دانشی رشکت فرو سیلیس غرب پارس

در راســتای اهــداف اســراتژیک هلدینــگ میدکــو مبحــث 

مدیریــت دانــش بــه ماننــد ســایر پلنــت هــای هلدینــگ 

در رشکــت فروســیلیس غــرب پــارس نیــز از جایــگاه ویــژه 

ای برخــوردار اســت.

اولیــن دوره از کالس هــای آموزشــی مدیریــت دانــش 

توســط کارشناســان دفــر توســعه مدیریــت میدکــو واقــع 

در کرمــان در محــل کارخانــه و در مورخــه 93/9/8 و 

ــر از کارشناســان و  94/9/9  طــی 2 روز و جهــت  30 نف

ــد. ــزار گردی ــران رشکــت برگ مدی

بــا برگــزاری کالس هــای آموزشــی مدیریــت دانــش و 

ــام  ــت ن ــش ثب ــت دان ــا مبحــث مدیری آشــنایی پرســنل ب

ــاز  ــش آغ ــت دان ــزار مدیری ــرم اف ــه در ن ــنل مربوط پرس

ــن  ــران ای ــان و مدی ــر از کارکن ــون 35 نف ــا کن ــد و ت گردی

مجموعــه عضــو نــرم افــزار مدیریــت دانــش شــده انــد.

_تعــداد دانــش هــای ثبــت شــده در نــرم افــزار توســط 

پرســنل عضــو نــرم افــزار 18 دانــش و تعــداد مســتنداتت 

ثبــت شــده 6 مســتند مــی باشــد.

بــا توجــه بــه عدم دسرســی کامل همــه پرســنل و کارکنان 

بــه سیســتم شــبکه _اینرنــت و نــرم افــزار مدیریــت 

دانش،امیــد اســت در آینــده نزدیــک بــا بــاال بــردن ســطح 

دسرســی افــراد بــه سیســتم شــبکه و نــت تعــداد دانــش 

هــای ثبــت شــده بــه بیــش از ایــن تعــداد افزایــش یابــد.
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ــل  ــر عام ــا حضــور مدی ــاه و طــی مراســمی ب   هــر م

ــارس  ــرو ســیلیس غــرب پ ــان رشکــت ف ــه کار کن و کلی

نشســتی کامــال صمیانــه برگــزار مــی گــردد. در ایــن 

نشســت کــه در آن مدیــر عامــل جنــاب آقــای مهنــدس 

میــر ابوالفتحــی _مدیــر کارخانــه جنــاب آقــای مهندس 

ــر  ــک  مدی ــدس ل ــای مهن ــاب آق ــب  و جن ــری نس اک

امــور اداری و بازرگانــی رشکــت حضــور دارند.کارکنــان 

بــه صــورت رودر رو دغدغــه هــای کاری روزمــره و 

ــل  ــر عام ــد و مدی ــی کنن ــان م ــود را بی ــکالت خ مش
جنــاب آقــای مهنــدس میــر ابوالفتحــی در جهــت 

رفــع موانــع و مشــکالت از پیشــنهاد هــای ارائــه شــده 

اســتقبال مــی مناینــد.در ایــن جلســه مدیــر عامــل 

رشکــت بــه ســواالتی کــه توســط کارکنــان مطــرح مــی 

ــر  ــی ه ــم اندیش ــه ه ــی دهند.جلس ــخ م ــد پاس گردن

ــزار میگــردد. ــر گ ــاه و بصــورت منظــم ب م

نانکارکبرگزاري جلسه هم اندیشی با 

پــارس: غــرب  ســیلیس  فــرو  رشکــت  از  اســامی  شــورای  مجلــس  مناینــدگان  بازدیــد 

ــاه  ــه از 2 شــهریور م ــت ک ــه دول ــرا رســیدن هفت ــا ف   ب

ــدگان مجلــس شــورای  ــد طــی مراســمی مناین آغــاز گردی

ــیلیس  ــرو س ــه ف ــل کارخان ــر از مح ــهر مالی ــالمی ش اس

ــد  ــن بازدی ــد.در ای ــه عمــل آوردن ــد ب ــارس بازدی غــرب پ

حجــت االســالم واملســلمین آزادی خــواه و جنــاب آقــای 

کاظمــی  مناینــدگان مــردم مالیــر در مجلــس شــورای 

ــرو  ــت ف ــد رشک ــل تولی ــا و مراح ــت ه ــالمی از فعالی اس

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــارس بازدی ــرب پ ــیلیس غ س

میاسالنمایندگان مجلس شوراي بازدید 
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بازدیــد مدیــر عامــل محــرم میدکــو از رشکــت       

پــارس غــرب  فروســیلیس 

  در ادامــه ســفر هــای مدیــر عامــل محــرم میدکــو 

ــروژه هــای  ــه پ ــد ب ــور من ــدس پ ــای مهن ــاب آق جن

ــد  ــه میدکو_بازدی ــای تابع ــت ه ــرا رشک ــال اج در ح

فــرو ســیلیس  توســعه رشکــت  پــروژه طــرح  از 

غــرب پــارس توســط ایشــان و هیئــت همــراه انجــام 

ــت همــراه از پیرشفــت  ــد و هیئ ــدس پورمن ــای مهن ــاب آق ــد جن ــن بازدی پذیرفــت _در ای

پــروژه 12000 تنــی تولیــد فــرو سیلیســیوم در فــاز طــرح توســعه بازدیــد بــه عمــل آوردند.

و میدک محترم عاملبازدید مدیر 

 چهل و هشتمین گردهایی مدیران و مشاوران HSEC میدکو و رشکت های تابعه

ــتاد  ــر HSEC س ــور مدی ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس   در ای

ــور  ــاک و در حض ــای مهنــدس فرحن ــاب آق ــو جن میدک

ــه واحــد  کارشناســان حــوزه HSEC ســتاد میدکــو و کلی

هــای زیــر مجموعــه در محــل رشکــت فــرو ســیلیس غرب 

 HSEC ــرد ــزارش عملک ــه از گ ــزار گردید.ارائ ــارس برگ پ

ــدس  ــای  مهن ــاب آق ــط جن ــیلیس توس ــرو س ــه ف کارخان

مهــدی منصــوری انجــام شــد و ســپس کلیــه کارشناســان 

ــرب  ــیلیس غ ــرو س ــه ف ــایت کارخان ــوزه HSEC از س ح

ــد. ــدن منودن ــارس دی پ

میدکو  HSEC گردهمایی 
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1شکل   2شکل    

برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد مدیریت انرژی:2011ISO 50001  و ممیزی داخلی

دوره آموزشــی اســتاندارد مدیریــت انــرژی و دوره ممیــز ی داخلی 

ــا برگــزاری آزمــون نهایــی در تاریــخ هــای  بصــورت کارگاهــی و ب

ــدگان  ــا حضــور مناین ــاه در دفــر کرمــان ب 9و10 و 17 شــهریور م

توســعه مدیریــت و کارشناســان فنــی کارخانجــات برگــزار شــد.

استقرار این استاندارد شامل مراحل شکل 1می باشد.

یکــی از مهمریــن اقدامــات در اســتقرار موفــق سیســتم 

ــک  ــرای ی ــرژی ب ــای ان ــط مبن ــبه خ ــرژی محاس ــت ان مدیری

دوره زمانــی و ســپس محاســبه شــاخص هــای انــرژی و 

ــد. ــی باش ــی م ــط مین ــا خ ــه ب مقایس

ــرژی در  ــرف ان ــه م ــه هزین ــی ک ــا و کارخانجات ــت ه رشک

انهــا بیــش از 7% هزینــه هــای تولیــد باشــد کاندیــدای 

ــودار شــکل 2  ــند. من ــی باش ــن سیســتم م ــتقرار ای اس

طبقــه بنــدی مــرف انــرژی در صنایــع مختلــف را در 

آمریــکا نشــان مــی دهــد. کــه 1.9 مــرف انــرژی در 

ــاده اســت. ــاق افت ــوالد اتف ــع آهــن و ف صنای
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برگــزاری دوره آموزشــی در رشکــت بابــک 

مس

ــت  ــت دررشک ــتم کیفی ــزی سیس ــرح ری ط

 24 درتاریــخ  ایرانیــان  مــس  بابــک 

شــهریورماه بــا حضــور مدیــران  آن رشکت 

وجنــاب آقــای دکرجلــوداری مدیرتوســعه 

مدیریــت میدکــو درمحــل مجتمــع بابــک 

مــس برگزارشــد. بررســی ولحــاظ منــودن 

دغدغــه هــای ســازمان درطراحــی وپیــاده 

و  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم  ســازی 

بعنــوان  ســازمان،  اســراتژیک  اهــداف 

مدیــران،  جلســه  اصلــی  موضــوع 

ــرار گرفــت .  ــادل نظــر ق موردبحــث و تب

درادامــه باحضور کارشناســان ورسپرســتان 

آن مجموعــه، نگــرش فراینــدی به ســازمان 

وترشیــح الزامــات اســتاندارد و چگونگــی 

ــا واحدهــای ســازمان تبییــن  ــاط آن ب ارتب

ــد . گردی

بروزرسانی فرمت ارائه در جلسات تولید برای 

حوزه توسعه مدیریت

با توجه به برنامه ریزی اعالم شده به رشکت ها 

جهت ارائه مباحث تخصصی در جلسات تولید، 

فرمت ارائه توسعه مدیریت بروزرسانی شده 

و در جلسه کمیته توسعه مدیریت مورخ 23 

شهریور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوع 

آراستگی محیط کار )5S( به موضوعات اضافه 

گردید. 

بروزرسانی دستورالعمل کدینگ مستندات

دستورالعمل کدینگ مستندات میدکو بروزرسانی 

شده و به کلیه رشکتهای تابعه جهت بهره برداری 

ارسال شده است. نکاتی از جمله کد گذاری 

مجتمع ها و کارخانجات بصورت مجزا  در این 

نسخه اضافه شده است.
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بــدون شــک فراینــد امــوزش از مهمریــن فعالیــت 

هــای یــک ســازمان یادگیرنــده مــی باشــد.در ایــن 

زمــان کــه ســازمان هــا و نهادهــا بــه ســمت و 

ــل و  ــه تکام ــه رو ب ــد ک ــی کنن ــت م ــویی حرک س

ــه  ــد رضورت توج ــی گزارن ــدم م ــت پایدارق پیرشف

بــه مبحــث آمــوزش بیــش از بیــش نیــز منایــان 

مــی گــردد.

سیاســت هــای هلدینــگ میدکــو نیــز براساســی 

طراحــی شــده اســت کــه توجــه بــه بحــث آمــوزش 

در آن بــه صــورت یــک  اســراتژی و جــز اهــداف 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ســازمان ق اصل

بــر ایــن اســاس رشکــت فــرو ســیلیس غــرب پــارس 

ــه  ــرای برنام ــوزش و اج ــد ام ــکیل واح ــا تش ــز ب نی

ــدت  ــد م ــداف بلن ــتای اه ــی در راس ــای آموزش ه

ــده  ــاد گیرن ــازمانی ی ــق س ــان خل ــه ه ــو ک میدک

ــت. ــته اس ــر داش ــد گام ب ــی باش م

ــای  ــرم ه ــه ف ــا ارائ ــت ب ــن رشک ــوزش ای ــد ام واح

ــط از  ــای زیرب ــد ه ــه واح ــی ب ــنجی اموزش نیازس

در  در  آنهــا  امــر  تحــت  پرســنل  و  واحــد  نیــاز 

ــردد. ــی گ ــع م ــای الزم مطل ــوزش ه ــوص آم خص

ــه  ــزاری برنام ــخت اف ــط س ــن رشای ــر گرف ــا در نظ ب

زمانبنــدی ســالیانه تدویــن شــده و ســعی بــر آن 

اســت کــه کاس هــای آموزشــی طبــق برنامــه از پیــش 

ــردد. ــزار گ ــر گ ــن شــده ب تعیی

بــا ارتبــاط نزدیکــی کــه مــا بیــن واحــد آمــوزش 

کارخانــه و دفــر آموزشــی فنــی حرفــه ای اســتان 

ــی  ــای آموزش ــت دوره ه ــده اس ــل آم ــه عم ب

فنــی حرفــه ای اعــم از )جــوش مقدماتــی 

و   PLC،پیرشفته،هیدرولیک،پنوماتیــک و 

ــه  ــی حرف ــازمان فن ــدرک از س ــه م ــا ارائ ...( ب

ای در حــال برگــزاری اســت  و امیــد اســت 

ــا  ــق  ب ــی مطاب ــای آموزش ــوان دوره ه ــه بت ک

ــره  ــردن به ــاال ب ــت ب ــتانداردهای  الزم جه اس

وری کلیــه واحدهــا و طبــق برنامــه زمانبنــدی 

از پیــش تعییــن شــده در برنامــه آموزشــی 

ــود. ــزار من برگ
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فروسیلیسیم و کاربرد آن در صنعت!

سيليســيم بعــد از اکســیژن فــراوان تريــن عنــر پوســته 

زمــن بــوده و در طبيعــت معمــوالً بــه صــورت دی 

اکســید سیلیســیم SiO2(( و در طبیعــت  در انــواع 

مختلــف کوارتــز یــا گونــه هــای دیگــر آن بــا درصدهــای 

مختلــف  یافــت مــی شــود و بدلیــل اینکــه عنــر 

ــد  ــی باش ــت م ــرد در صنع ــر کارب ــری پ ــیم عن سیلیس

جهــت برداشــته شــدن محدودیــت هــای اســتفاده از آن 

ــه شــکل  ــد ب در صنایــع ریختگــری و فــوالد و چــدن بای

آمیــژان بــا آهــن )فــرو ســیلیس( تولیــد و اســتفاده گردد.

ــی  ــه م ــوده ک ــیم ب ــن و سیلیس ــژان آه ــیلیس آمی فروس

ــا بقــی آهــن  ــا 90 درصــد سیلیســیم و م ــد از 40 ت توان

باشــد کــه فــرو ســیلیس تولیــدی رشکــت فــرو ســیلیس 

تولیــدی رشکــت فــرو ســیلیس غــرب پــارس شــامل %75 

ــوم  ــد آلومینی ــر از 2 درص ــیم،حدود کم ــا 72% سیلیس ت

ــایر  ــوع س ــر از 0.5% مجم ــیم ،و کم ــر از 1% کلس ،کم

عنــارص آلیــاژی بــوده و مابقــی آن آهن می باشــد.فرآیند 

تولیــد فروسیلیســم طــی فراینــدی کربوترمــی اســت کــه 

 Submerged Arc در کــوره قــوس الکریکــی از نــوع

Furnace تشــکیل مــی شــود.

مواد اولیه 

ــز شــامل %98  _ ــواد حامــل سیلیسیم:ســنگ کوارت 1_م

 SiO2

ــامل FeO  و  ــیدی ش ــته اکس ــل آهن:پوس ــواد حام 2_م

ــن ــدود 70% آه ــا ح Fe2O3  ب

گازی_ متالــوژی_کک  کک  شــامل  کربنــی  3_مــواد 

Semicoke_زغــال ســنگ_زغال چوب_کــه مــی بایســت 

ــده  ــر ش ــواد ذک ــوع از م ــی از 3 ن ــامل تنوع ــل ش حداق

باشــد.

بصــورت کلــی مــی بایســت طــی واکنــش احیایــی 

،سیلیســیم از SiO2 و آهــن از اکســید آهــن جــدا شــده 

ــرو  ــذاب ف ــان م ــا ه ــکل FeSi ی ــه ش ــب آن ب و ترکی

ــود. ــل ش ــیلیس حاص س

ــی شــده  ــش هــای  احیای ــودن واکن ــر ب ــا گی ــل گرم بدلی

در کــوره ،مــی بایســت انــرژی مــورد نیــاز ایــن واکنــش 

هــا تامیــن مــی گــردد تــا در نهایــت طــی واکنــش هــای 

ــا اکســید سیلیســیم و اکســید آهــن، محصــول  ــن ب کرب

اصلــی FeSi تشــکیل شــده و کربــن و اکســیژن نیــز بــه 

ــا  ــمتی از آنه ــده و قس ــن در آم ــید کرب ــکل مونوکس ش

نیــز بــه شــکل SiO  و طــی فراینــد غبارگیــری از گازهــای 

خروجــی کــوره بــا نــام غبــار میکــرو ســیلیکا بــه عنــوان 

محصــول جانبــی ایــن فراینــد حاصــل مــی شــود کــه ایــن 

ــش هــای  ــادی واکن ــداد زی ــی طــی تع واکنشــهای احیای

میانــی در حفــره هــای واکنــش کــوره قــوس الکریکــی با 

اســتفاده از انــرژی حاصــل از برقــراری قــوس الکریکــی 

بیــن الکــرود هــای کــوره بــا یکدیگــر و بــا کــف کــوره 

انجــام مــی گیرنــد.

ــدد ترانســفورماتور  ــق 3 ع ــن منظــور و از طری ــرای ای ب

،جریــان برقــی بــا KA 74  کیلــو آمپــر شــدت جریــان بــه 

3 الکــرود کــوره منتقــل مــی شــود کــه حاصــل از خــط 

انتقــال جریــان KV 20  کبلــو ولــت تامیــن شــده توســط 

پســت بــرق اختصاصــی کارخانــه مــی باشــد.

مــذاب حاصــل از فراینــد پــس از ریختــه گری،خردایش و 

 3_mm10، 0_mm3 دانــه بندی شــده و در دانــه بنــدی

و mm60_10  یــا دانــه بنــدی دیگــر در صــورت ســفارش 

مشــری و بــه صــورت فلــه یــا بســته بنــدی در بیــگ بگ 

یــک تنــی آمــاده عرضــه و فــروش بــه بــازار مــی شــود.
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کاربردهای فروسیلیس فروسیلیسیم:

1_اضافــه منــودن عنــر آلیــاژی سیلیســیم بــه فــوالد و چــدن 

و دیگــر آلیاژهــا

ــواع  ــد ان ــه زای گرافیــت در تولی ــوان جوان ــه عن 2_اســتفاده ب

ــه چــدن خاکســری چــدن از جمل

3_استفاده جهت اکسیژن زدایی در تولید فوالد

در ايــن فرآينــد مــواد اوليه اعم از ســنگ ســـيليس دانـــه بندي 

شــده و پوســته اكســيدي بــه همــراه مــواد احيــاء كننــده نظــري 

ذغــال ســنگ، كك و ذغــال چــوب از طريــق انبـــارهاي روزانــه 

ــوند.  ــي ش ــوره ذوب م ــواد وارد ك ــال م ــتم انتق ــط سیس توس

ايــن شــارژ توســـط الكتـــرود هـــايي بــا شـــدت جريان حـــدود 

120 كيلـو  آمپـر و در دمـايي حـدو د 2500 درجـه سـانتيگراد 

و طـــي يـــك پروســـه الكتـــرو متالورژيــي احيــاء و ذوب مــي 

شــود.

فروسیلیس و عملیات ذوب ریزی

عمليــات ذوب ريــزي در كارخانــه بــه طــور متوســـط هـــردو 

ســاعت يــك بــار انجــام و فروســيليس توليــدي پــس از تخليــه 

در بســر هــاي مخصــوص منجمــد شــده و پـــس ازرسد شــدن 

ــدي هــاي متفــاوت  ــه بن ــا دان توســط ســنگ شــكن خــرد و ب

بــه صــورت فلــه و يــا در كيســه هــاي بــزرگ روانــه بــازار مــي 

شــود.

مرف کنندگان فرو سیلیس چه کسانی هستند

ــه  ــدگان فروســیلیس کشــور، کارخان ــن مــرف کنن ــزرگ تری ب

هــای فوالدســازی هســتند کــه نزدیــک بــه 38 هــزار تــن از کل 

فروســیلیس مرفــی در ســال را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

ریختــه گــری هــا نیــز مــرف کننــده ایــن مــاده هســتند کــه 

بــا احتســاب مــرف فوالدســازان، کل مــرف کشــور بــه 

ــن مــی رســد. حــدود 50 هــزار ت

فروسیلیس و پیرشفتی ارزشمند

نیــاز صنعــت کشــور بــه فروآلیاژهــا از جملــه فروســیلیس تــا 

ــق  ــل از طری ــور کام ــه ط ــی ب ــت داخل ــداث رشک ــل از اح قب

ــه  ــداث کارخان ــا اح ــروزه ب ــا ام ــد. ام ــی ش ــن م واردات تامی

هــای فروآلیــاژ و همچنیــن گســرش صنعــت فروآلیاژســازی در 

کشــور ضمــن تأمیــن قســمتی از نیــاز داخلــی بــه فروســیلیس، 

ــز وجــود دارد. امــکان صــادرات فروآلیاژهــا نی

اهمیت ویژه ی فروسیلیس در صنعت

فروســیلیس یکــی از آمیژانهــای مــورد مــرف در صنایــع 

ــن  ــت و از ای ــورژی اس ــع متال ــوص صنای ــه خص ــف ، ب مختل

نظــر اهمیــت باالئــی دارد . 

1(تجهيزات تولیدی، پشتيباين و آزمايشگاهي مناسب  
2(مواد اوليه شارژ مرغوب )عيار باال، خاكسر كم، واكنش پذيري خوب و مقاومت مكانيي باال(

3( كنرل کیفیت مواد اوليه و نسبت های شارژ و محصول توليدي 
4( نريوي انساين ماهر و آموزش ديده 

5( راهري صحيح كوره قوس الكريك در فرآيند توليد فروسيليس
هــر يــك از پارامرهــاي فــوق تاثــري خــود را بــر فرآينــد تولیــد فروســیلیس داشــته و هــر كــدام بــه نوبــه خــود مــي 

توانــد رس منشــاء يــي از مشــکالت كمــي و یــا كيفــي توليــد باشــد. 
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