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 رس مقاهل

مجله پینم فوالد هم اکنون در اختینر شمن  66شمنره 

خوانندگنن عزیز قرار دارد. این شمنره در ابتدا به 

گزارش: راجع به چشم انداز اقتصندی بنزار فوالد در 

هنی مختلف جنبه پرداخته که از 8102-8102سنل 

حنئز اهمیت است. در ادامه عملکرد شرکت فوالد 

مورد ارزینب: قرار  8106آرسلورمیتنل در سنل 

هنی جدید طراح: فوالد از مسنئل: گیرد. روشم:

رسد مثل همیشه برای خوانندگنن است که بنظر م:

جذاب بنشد، به این خنطر مطلب: بن همین عنوان 

هنی این مجله خشآورده شده است. در دیگر ب

مطنلب مختلف: در رابطه بن اخبنر مرتبط بن صننیع 

هن و سمیننرهنی داخل: و فوالد و برگزاری همنیش

خنرج: گرد آوری شده است. در پنینن مجله نیز دو 

هنی مطلب یک: در مورد کنربرد فننوری نننو در رنگ

خود تمیز شونده که برای طراحنن و کنربران 

اندن:  است و دیگری گزارش: سنختمنن جنلب و خو

فن: برای بررس: ارتبنط بین مصرف الکترود در 

هنی قوس الکتریک: و پنرامترهنی عملینت: کوره

طراح: کوره، ارائه گردیده است که امیدوارم حداقل 

بخش: از مطنلب این شمنره که حنصل تالش 

همکنران در دانشگنه و صنعت است مورد توجه شمن 

 ار گیرد.خوانندگنن عزیز قر

 
 با تشکر

 دکتر حسین ادریس

 مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد
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 1027-1028چشم انداز اقتصادي و بازار فوالد 
 

 
 

 

 2(EUاتحادیه اروپا ) بررسی اجمالی اقتصاد کالن -2

  به صورت پایدار در اوجانتظارات اتحادیه اروپا 

 00/8102در  مصرف کننده قوی هزینه های 

 برای سرمایه گذاری طانهمحتا یسناریو 

  ؟توسعه دارسیاست مالی 

 چشم انداز مثبت تر برای صادرات 

 ECB : در حال حاضر بازسیاست ادامه ، 

  اتحادیه اروپا: شروع قوی سالاقتصاد 

  افزایش ریسک هابا وجود  قویرشد 

GDP) تولید ناخاص داخلی ،8102در سه ماهه چهارم سال 
8) 

درصد  1.4نرخ  در مقایسه با درصد 1.2 نرخبا  اتحادیه اروپا

 1.4منطقه یورو  GDPسه ماهه سوم رشد داشت.  ثبت شده در

، 8102در کل سال  افزایش یافت. نسبت به سه ماهه قبلدرصد 

GDP  اتحادیه اروپا و کشور عضو  80درصد در  0.3به میزان

 .رشد داشتدرصد در منطقه یورو  0.2

 رشد، مصرف خصوصی در GDPسهم اجزای  در ارتباط با

رشد در سه ماهه پایانی سال گذشته باقی  محرک اصلی

و تشکیل سرمایه ثابت  ماند. مصرف نهایی مخارج دولت

ی ثیر منفأخالص تجارت ت .کردند کمک به آن ناخالص

افزایش صادرات داشت زیرا  منطقه یورو GDPبر رشد 

شد مثبت در رتوسط باال رفتن واردات جبران شد، اما سهم 

 .داشتاتحادیه اروپا کشور عضو  80

رشد در سه ماهه  به صورت منفرد، در سطح کشورها

 رانسهفاقتصاد  تقویت شد. چهارم در اکثر کشورهای عضو

 از انتخابات ریاست جمهوری با وجود عدم اطمینان سیاسی

                                                                                                                                                                          
 س( بر اسا2033 اردیبهشت 2) 8102 آوریل 82منتشرر شده در تاری    0

 .(0332 اردیبهشت 0) 8102 آوریل 82اطالعات قابل دسترس تا تاری   

بهبود با محرک  8102در سه ماهه دوم سال پیش رو 

 شتاب گرفت. قابل توجهی به میزانتقاضای داخلی 

 EU کالن ادـاقتصي اندازچشم

 (قبل سال مشابه دوره به نسبت تغییرات درصد)
 8102 آوریل -یوروفر بینی پیش

EU 
 

8100 
 )پ(

8102 
 (پ)

8102 
 )ب(

8102 

0.2 0.2 0.3 8.8 GDP 
 خصوصی مصرف 8.1 8.8 0.2 0.3
 دولتی مصرف 0.4 0.2 0.4 0.8
 گذاری سرمایه 3.1 0.0 8.1 8.2

8.2 8.8 8.3 2.1 
 در گذاری سرمایه
 آالتماشین

8.4 0.3 0.0 0.3 
 در گذاری سرمایه
 ساز و ساخت

 صادرات 2.8 3.0 3.2 3.2
 واردات 2.8 3.2 4.1 3.2
 بیکاری نرخ 01.1 3.8 0.2 0.3
 تورم 1.8 1.3 0.2 0.2
 صنعتی تولید 8.1 8.2 8.2 0.4

 )ب(= برآورد      )پ(= پیش بینی

ر به صورت پایدار دانتظارات اتحادیه اروپا  -2-2

 اوج

 به بی توجه 8102اعتماد در سه ماهه اول سال های شاخص

ه را تقویت کردقدرت خود ، پس زمینه سیاسی نامشخص

 .یا حفظ کردند

 کسب و کار و مصرف کنندهماهانه اعتماد  ارزیابیبررسی 

2 Gross Domestic Product  
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 اتانتظار دهدنشان می انجام شده توسط کمیسیون اروپا

 دوره ژانویه تا مارس در طی در اتحادیه اروپا اقتصادی

سطح اوج  به 8102در دسامبر  صعودی داشته وحرکت 

 است.رسیده اخیر  هچند سال

ر ایداپ ایبه طور گسترده در خدمات و صنعت سطح اعتماد

انتظارات مصرف  حالی کهعین ، در باقی مانده است

 یشترقدری ب نیز فروشی و ساخت و ساز کننده، بخش خرده

ز ا بهترین سطح اعتمادمورد آخری به  .یافته استبهبود 

 .رسید 8110مارس 

ماه مارس  کسب و کار منطقه یورو در بازارهای شاخص

مدیران  شاخصبه اوج جدیدی دست پیدا کردند.  8102

PMI خرید
 22.2به  منطقه یورو وریف ترکیبی خروجی 0

 سه ماهه اول به ثبت شده در طیمتوسط  ؛افزایش یافت

شاخص  .رسید 8100 باالترین سطح از سه ماهه اول ،22.2

PMI ترین در، باال22.8به در ماه مارس  تولید منطقه یورو 

 جدید و هایرشد سفارش .اخیر افزایش یافتماه  20

 در هر دو بخشرا  قابل توجهی تحرکهای تولید فعالیت

به  صادراتی بهبود سفارشات تولید و خدمات به خصوص

مقدار ثبت شده آخرین  دست آورد. در سطح کشوری،

PMI کسب و کار به خصوص  وضعیتدهد که نشان می

 بهبود است. در حالدر فرانسه 

ده بر گستر و 8102سال  اعتماد در سه ماهه اول قویسطح 

ی برا کلی مثبت انتظارات از هاو کشور هابخشپایه 

احتمال  و 8102 در سه ماهه اول اقتصادی هایفعالیت

 سه ماهه دوم سال جاری در اقتصادی قویتر تداوم تحرک

 .کندپشتیبانی می

 EUانتظارات اقتصادي 

 میانگین دراز مدت 8101-0331= 011

 
                                                                                                                                                                          

1 Purchasing Managers Index 

 28/1027در  مصرف کننده قوي هايهزینه -2-1

اقتصادی در اوایل  تحرک حاکی ازاعتماد  هایداده تنها

درصد در ماه  3.2به  نرخ بیکاری منطقه یورو .نیست 8102

ماه در  درصد 3.2از ، کاهش کاهش یافت 8102فوریه 

. به طور 8102درصد در ماه فوریه  01.3و  8102 ژانویه

درصد  0اتحادیه اروپا کشور عضو  80 مشابه، نرخ بیکاری

 از ژانویهثبت شده  پایین ترین نرخ ،8102در ماه فوریه 

 دکنبرآورد می (یوروستاتمرکز آمار اروپا ) .بود 8113

 ،درصد بوده است 0.2در ماه مارس  تورم منطقه یورو که

قیمت نفت فوریه. کاهش اخیر ماه درصد در  8کاهش از 

 رب مولفه انرژی ثیرأت اضافیعرضه  را که اینترس  خام

 ،دوباره تازه کرد، دهدکاهش  را منطقه یورو سطح تورم

 باقی مانده است. الیمم های اصلیار نرخفش در حالی که

 ورمتعدیل ت قیمت نفت و کاهش در بازار کار، پیشرفت

 بهها تن - باقی بماند اگر در ماه های آینده پایدار -منتجه 

 .ودمنجر می ش دستمزدهای واقعی خفیف تحلیل تدریجی

 یدهد برای هزینه مصرف خانواری تصویر مثبت ،مجموعدر 

درصد  0.2 شود مصرف خصوصینی میپیش بی .شودمی

  .داشته باشدرشد  8100درصد در سال  0.3 و 8102در سال 

 گذاريبراي سرمایه انهمحتاط يسناریو -2-3

از  رتانهمحتاطیک ارزیابی  رسدبه نظر می در همین حال،

 رایطش با وجود گذاریرشد بالقوه برای سرمایه یسناریو

صادی تقویت رشد اقت حمایتی توجیه شود. چارچوب نسبتاً

رای ب ها برای صادرکنندگان اتحادیه اروپافرصت جهانی

ا ردر تجارت بین المللی  انتظارمورد بهبود  ازمندی بهره

های اخیر بانک مرکزی اروپا داده .داد خواهد گسترش

 الیهای غیر مبنگاهبرای  هزینه استقراض دهد کهنشان می

در  و تاریخی بسیار پایین باقی ماند استانداردهایبراساس 

ا این ب ه افت کرد.چند سال مقدار در کمترینبه  8102فوریه 

 مبنی بر نداردوجود  محکمی تاکنون هیچ نشانه وجود،

فته در نظر گربه میزان  استقراض یسرعت تقاضااینکه 

در ماه   .باال رفته است مالیتامین توسط کاهش هزینه شده 

میلیارد  3به  های غیر مالیبنگاه فوریه، جریان ماهانه وام به 
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در ماه ژانویه و  میلیارد یورو 03از یورو افت کرد، کاهش 

 درصد کاهش یافت. 8به  رشد ساالنه

 نه استقراضشاخص ترکیبی هزی

 

 ر از انتظارتضعیف نسبتاًعملکرد دهنده عامل کلیدی توضیح 

قدرت بخش  ،گذاری به عنوان یک محرک رشدسرمایه

 نآاهمیت رو به رشد  بخش تولید و خدمات در مقایسه با

ثابت سرمایه  تشکیل و GDPرشد  به عنوان محرک

  ناخالص است.

سه چهارم از ارزش افزوده  تقریباً اکنونبخش خدمات 

 در حالی کهدهد را تشکیل میناخالص در اتحادیه اروپا 

اوت اگرچه تف کاهش یافته است. تدریج به سهم صنعت

در  و در سرمایه ثابت به ازای هر کارمند در صنعت زیادی

به به تدریج  خدماتسهم سرمایه  وجود ندارد، خدمات

ن ایکه ؛ کشیده شده است و ساختمان IT زیرساخت سمت

نشان دهنده گسترش قابل توجه خدمات اطالعات و 

 تبه صور ایهای سرمایه. در تولید، هزینهاست ارتباطات

 سرمایه گذاری در ماشین آالت وتحت تسلط  یتاریخ

 دبه سوی بهبو از زمان آغاز بحران ، اماه استبود تجهیزات

 عاتاوری اطالفن با افزایش تأکید بر وریو بهرهکارآئی 

ب و گذاری کسسرمایه ترتیب، به این شده است. کشیده

 .تتبدیل شده اس یکمتر بریبه سرمایه به تدریج کار

ت ظرفی های مختلف صنعتی هنوز همبخش عالوه بر این،

 لیفعنرخ رشد متوسط  همساز شدن با مازاد کافی برای

های تولید صنعتی برای ماههای داده .را دارندفعالیت 

نسبت به درصد  0.3حاکی از رشد  8102 فوریه-ژانویه

اتحادیه اروپا کشور عضو  80مدت مشابه سال قبل در 

. به این 8102کل سال  در، شبیه به نرخ رشد باشندمی

چهارم  ماهه بهبود شدید اعتماد کسب و کار از سه ترتیب،

لید تو هنوز به طور کامل در فعالیت بخش سال گذشته

عدم  عالوه بر مسائل ساختاری، .منعکس نشده است

ات در انتخابدر ارتباط با اطمینان سیاسی در اتحادیه اروپا 

در  گذاریگرایش به سرمایه فشار برفرانسه و آلمان به 

، رشد مجموعدر  .دهندادامه می بخش کسب و کار

 مگیرچشغیر با نرخ اما پایدار  گذاری در اتحادیه اروپاسرمایه

درصد در  8 گذاری انتظار می رود سرمایه باقی خواهد ماند.

 یابد. افزایش 8100درصد در سال  8.2و  8102سال 

 
 EU شاخص تولیدصنعتی

 8101سال   SA= شاخص 011)بجز ساخت و ساز( 

 

 ؟دارتوسعهسیاست مالی  -2-4

 م خودک نسبتاً رود مخارج مصرفی دولت به رشد انتظار می 

 رودانتظار می .ادامه دهد 8100و  8102 های در سال

کشور عضو  80 یورو و منطقه کسری کلی دولت در

هره پرداخت بپشتیبانی با در طی این دوره اتحادیه اروپا 

ع موض موضوع امکان اتخاذاین بازهم کاهش یابد.  ترکم

ار ک مازاد بودجهئی را که با در کشورها توسعه دارترمالی 

به  پولی هایکه سیاستینا تشخیص همچنینکنند، می

  .دهدرا می ممکن مستقر شده اندمیزان حداکثر 

  صادراتبراي تر چشم اندازي مثبت -2-5

 در حالاعتماد اتحادیه اروپا  هایتنها شاخصدر این اواخر 

اعتماد کسب و کار و مصرف  هایشاخصاند. بهبود نبوده

کننده و شاخص مدیران خرید در سایر کشورهای پیشرفته 

 د. بهانشدهتقویت  نیزظهور مختلف نوو در اقتصادهای 

ر داقتصادی  تحرکآسیا، اقتصادهای نوظهور خصوص در 

 نشانه هائی ازجهانی  داده های تجارت .حال پا گرفتن است

 8102وم سال د در نیمه بهبود ثبت شدهبیشتر پس از گسترش 
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برای صادرکنندگان در  در نتیجه، چشم انداز .دهندرا ارائه می

 پذیری رقابت تر شدن است.مثبتدر حال  اروپااتحادیه 

یورو  -با نرخ تبادل فعلی دالر صادرکنندگان منطقه یورو

ی هار جاد هاآن کنندگان مینأتبرای این  .یافته استافزایش 

  است. نیز کامالً صادق دیگر اتحادیه اروپا

در حال  با نوسانات روزانه ، یورو،8102 از آغاز سال

و  0.14 بین باریک نسبتاً نوسان در یک پهنای حرکت

 در حالی که میانگین، پایدار بوده است نسبتاً دالر  0.13

 دالر کشیده شده است. 0.12-0.12به سمت  ماهانه

افزایش نرخ  همارس ب 02در  آمریکاتصمیم بانک فدرال 

داشته  ]یورو[ارز مشترک بر  اندکیثیر أت خوداصلی  بهره

 اینکه بازتابی است ازموضوع  این .ثیر بوده استأتیا بدون 

بازارهای مالی آنچنان که یک طرف اقتصاد آمریکا از 

 که شک وو این نیستقوی کرده بودند پیش بینی 

ه هزین ،هاکاهش مالیات ثیرأزمان و ت در مورد هائیتردید

وعده  و مقررات زدایی بخش کسب و کار هازیرساخت

جود و انتخاباتی خودتوسط دونالد ترامپ در مبارزات شده 

 برای های اقتصادیها و دادهشاخص از سوی دیگر، .دارد

زی پیروترس از  خوب است و اخیراً نسبتاً اتحادیه اروپا

و بی ثباتی سیاسی بالقوه در  8102پوپولیسم در  انتخابات 

 شده است. ماتحادیه اروپا ک

 یورو-نرخ تبادل دالر

 

 ، در حال حاضر بازسیاست ادامه  -2-6

 مارس، 3جلسه خود در  ( درECB)بانک مرکزی اروپا 

چشم انداز اقتصادی  در موردرا  یتردیدگاه خوش بینانه

برای  اری ترگستردهکرد زیرا بهبود  یانب اتحادیه اروپا

 .کندمیپیش بینی  8100و  8102 های توسعه در سال

ولی های پدر سیاست یتغییر انتظارات، هیچبا راستا هم

                                                                                                                                                                          
1 Brexit 

ECB  1.1در  یاصلهای نرخ سیاست :شتدانوجود 

اشته گذباقی  بدون تغییر درصد 1.4نرخ سپرده در  درصد و

 میلیارد 21کاهش برنامه ماهانه خرید اوراق قرضه به  دند.ش

نیز بدون تغییر  ه بوددشاعالم  8102دسامبر یورو که در ماه 

روند  ی ازاهنوز هیچ نشانه قانع کننده ECBباقی ماند. 

تورمی در آغاز  فشارهای افزایش ودیده ن تورمصعودی 

تی را موق -افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی  به دلیل - 8102

 هایالس شده تورم در مسیر پیش بینی کرده است. ارزیابی

 بدون تغییر باقی ماند.ای به طور گسترده 8100و  8102

 بسیار با احتیاط ،ECBرئیس  با این وجود، ماریو دراگی

فعلی سیاست پولی  استراتژی خروج از موضعمورد در 

به  ترضرورت توسعه اقدامات بیش گفتن این که تطبیقی با

 اشاره کرد.یافته است کاهش  تازگی

را در طی سال اقدامات کاهش تدریجی  ECBآیا  اینکه

فشارهای تورمی، قدرت اقتصاد  به اعالم خواهد کرد 8102

ولی های پو واگرایی در سیاستدر پیشروی اتحادیه اروپا 

ع . با شرودارد بستگی آمریکا و بانک فدرال ECBبین 

تواند سیاسی می ، عدم اطمینان0واقعی مذاکرات برگزیت

. ازدس مبهمرا دیدگاه رشد اقتصادی  به طور موقت حداقل

مایل تیک تغییر سریع در  انتظاربنابراین در کوتاه مدت 

 وجود ندارد. ECBمسالمت آمیز فعلی 

 اقتصاد اتحادیه اروپا: شروع قوي سال -2-7

در سه ماهه  مثبت اقتصادی هایدادهاعتماد و قوی سطوح 

 در دهد که اقتصاد اتحادیه اروپانشان می 8102اول سال 

به دنده باالتری منتقل شده باشد، ممکن است  سه ماهه اول

ی چشم پوش عینسیاسی نام پس زمینه به موجب آن ازتا 

 8102در سال  GDPعامل اصلی رشد  تقاضای داخلی کند.

 برای مصرف قویبا چشم انداز  در اتحادیه اروپا، 8100و 

  ماند.خصوصی باقی می

ی هائعدم اطمینانبه دلیل گذاری چشم انداز برای سرمایه

 رشد تشکیلمواجه است که تغییرات ساختاری که در 

بلی اقتصادی ق هایکمتر از بهبودرا  سرمایه ثابت ناخالص

رود . انتظار میماندباقی می مبهمتیره و  دارد،نگه می
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از سیاست مالی  های عمومی دولت در چند کشورهزینه

ثبت م چشم انداز بخش صادرات .منتفع شوندانبساطی تر 

مان زهم بهبود کهاز این یدر نظر گرفتن شواهدبا ، است

در  .دباشتواند در جریان می اقتصاد جهانی و گسترده شده

اقتصادی یوروفر  کمیته 8102چشم انداز آوریل  ،مجموع

هر یک درصد در  0.2 رااتحادیه اروپا  GDP ساالنه رشد

 کند.برآورد می 8100و  8102دو سال از 

با وجود  قويرشد اتحادیه اروپا شاهد  -2-7

 هاافزایش ریسک

 تاً نسب ، چارچوب اقتصادی اتحادیه اروپا8102سال  در آغاز

های چند ساله در قله اعتمادهای شاخص پیچیده است:

ن نشارا بهبود  ادامه قویهای اقتصادی و داده هستند خود

 ایسابقهبی به عدم اطمینان منطقه در حالی که دندهمی

به طور ها و عدم اطمینان ها ریسک بیشتر شود.می وارد

با  .رشد عمل کنند صورت مانعی براید به نمی توان بالقوه

 مذاکرات 0ترزا می پیمان لیسبون، 21فعال شدن ماده 

آغاز  را ااتحادیه اروپاعضای باقیمانده بین بریتانیا و  جدائی

 خواهد بود کهی قیمت بحث مورد موضوع اولین کرد.

  .بپردازدترک بلوک  برای دبریتانیا بای

 خروجصورتحساب  مقدار در مورد تضادبه نظر می رسد 

ی حقوق بازنشستگ مانندهائی هپوشش بدهی -بریتانیا 

ک کمهای زیربنایی و رای مقامات اتحادیه اروپا، پروژهب

ه دلیل ب در حال بروز باشد - بحران بانکی ایرلندمالی به 

 رمقدا ددر مور به طور کامل بریتانیا و اتحادیه اروپا اینکه

یس توسط رئ چنانکه اختالف نظر دارند، صورتحساب این

 21 مقدار آن حدود ، اعالم شدهیونکر ،کمیسیون اروپا

ا تنه - دیگر موضوعات مهم مذاکره میلیارد یورو است.

رار قبحث  خروج مورد صورتحساب توافق بر روی از پس

حقوق اجتماعی  رابطه جدید تجارت و -خواهند گرفت 

باع و ات اتباع اتحادیه اروپا در بریتانیا، زندگی و مدنی

دوره دو ساله مذاکرات،  یدر ط بریتانیا در اتحادیه اروپا.

بسته به لحن و پیشرفت  نتیجه عدم اطمینان در مورد

ثیر أت و مصرف کننده کسب و کاراعتماد  بر مذاکرات

                                                                                                                                                                          
1 Theresa May 

 ثیر منفی برأتبه ویژه این می تواند  .خواهد گذاشت

  .داشته باشد ریسرمایه گذا تصمیمات

 و سال در فرانسه، آلمانکه ام نتیجه انتخابات پارلمانی

دم ع شود یکی دیگر از دالیلمی در ایتالیا برگزار احتماالً

در آلمان، پیروزی  سیاسی و اقتصادی است. اطمینان

ر نمی به نظخیلی پذیرفتنی  اتحادیه اروپامخالف احزاب 

اما  ر هلند.انتخابات داحتمال نتیجه مشابه بیشترین رسد، با 

در و  یپیروزی پوپولیست واقعی ریسک در فرانسه و ایتالیا

  فروپاشی بالقوه بیشتر اتحادیه اروپا وجود دارد. نتیجه

 درفقدان رهبری قوی برای هدایت اتحادیه اروپا 

های جاری رسیدگی به چالش عدم اطمینان وهای دوران

 هاا تنکمیسیون اروپ تاکنون، است. یدیگر ریسک

افزایش  رسدکه به نظر می را ای از سناریوهامجموعه

 د بهباش "هاردن از آشفتگیره ب"روش فعلی  ادامه احتمال

 ،در مجموع ده است.داارائه  پیش رو نقشه راهتهیه  جای

ر د تواند بهبود اقتصادیمی سیاسی هایریسکتشدید 

  را تضعیف کند. اتحادیه اروپا

 و شترتورم بیتوسط  توانداروپا میرشد اقتصادی اتحادیه 

آنچه که  زودتر از ECBهای پولی سیاستسخت کردن 

 .کاسته شودنیز  حال حاضر انتظار می رود در

 وگرائی( حمایتداخلی )افزایش حمایت از تولیدات 

 یجهانی در این نقطه زمان های تجاری ریسک غالبجنگ

های تسسیاهای مرتبط با عدم اطمینانآنها  بیشتراست، 

 ادر آمریکترامپ توسط دولت  بالقوهاست که تجاری 

کاهش  ترامپ سیاست عنصر اصلی برقرار می شود.

 یتجارهای ، جریاناما کسری تجاری آمریکا است.

های مزیت مین،أنتیجه ترکیب زنجیره ت معموالً موجود

رات یک تغییاجبار به  ر عوامل اقتصادی است.سای و رقابتی

هم به آمریکا و هم به  تجارت دو جانبهدر توازن  جانبه

 بدهیافزایش  .خواهد زدآسیب  آن شرکای تجاری عمده

 باررشد سریع اعت است. ریسکنیز یک  یچینهای شرکت

 نظام بانکی منظم بههم در و  غیر رسمیدر بانکداری هم 

 GDPدرصد  022حدود ها به میزان سطح بدهی شرکت
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ر ب اعتبار کندتررشد سمت  هب حرکت منجر شده است.

اما در نهایت به  خواهد کرد، فشار وارد رشد اقتصادی

  شود.میج تمن GDP پایدارتر ساختار

 انتظار وردمبهبود  تواندمینیز  ژئوپلتیک هایریسکتداوم 

م ه تعدادی ریسک مثبت اقتصاد جهانی را مختل کند.

و عدم  ریسک هااز  در این نمای کلی وجود دارند که

 شوند.بیان می اه اطمینان

 اتییرثیر کمتر مخرب تغأتر در آمریکا و ترشد اقتصادی قوی

واقعی کاالها و های های تجاری آمریکا بر جریاندر سیاست

الر یورو در برابر دبالقوه به دلیل تضعیف  ، همچنینخدمات

 بشود. صادرات اتحادیه اروپاسبب تقویت تواند می

 رشد اقتصادیبا قدری بیشتر سرعت  موضوع اگر این

افزایش بیشتر در  ،شودجهان همزمان اتحادیه اروپا و 

ن است ممکاین  نیست. کنارگذاشتنی کار اعتماد کسب و

ر رشد شدیدت را با نقطه اوج برای رسیدن بهشرایط الزم 

 سرمایه گذاری تحریک کند.

 آمریکا

  رشدGDP درصد  0.3به  8102 سه ماهه چهارم در

 یافت کاهش

 و اعتماد مصرف  8102سه ماهه اول  کسب و کار

 کننده در سطح رکورد باال

 های سخت هیچ شاهدی از شتاب گرفتن اقتصاد داده

 دهندنشان نمی

 در مورد زمان و گستره بسته  افزایش عدم اطمینان

 محرک مالی ترامپ

  ال قبل از س تاثیر مثبت کاهش مالیاتعدم مشاهده

8100 

GDP  با محرک ، 8102 درصد در سه ماهه چهارم 0.3تنها

 چنانکه. کرد رشد هاموجودی]ایجاد[ مصرف خصوصی و 

 0.2 فقط 8102در سال  کل GDP، رشد فترانتظار می

ر د کسب و کار و مصرف کنندهاعتماد  ،ضمناً درصد بود.

تقویت  ایقابل مالحظهبه میزان  8102اول سال  هایماه

 قوی برای ایجاد ارقام با، از بازار کارمثبت  یاخبار .شد

 . تنیز آمده اس تداوم نرخ بیکاری پایین منتج به شغل

 اول های ورودی برای سه ماههدادهرسد به نظر می، اما

 اقتصاد واقعی در تالش برای شتاب د کهننشان می ده

 در ژانویه مخارج مصرف خصوصی واقعی .است گرفتن

خودروهای سبک در فروش  درصد کاهش یافت، 1.3

ای نشانه ها برو اولین  روند نزولی گرفت ژانویه و فوریه

  صادرات و سرمایه گذاری های عمومی منفی هستند.

های سیاست اقدامات وسعتزمان و  اصلیعدم اطمینان 

 پس از شکست وعده داده شده توسط دونالد ترامپ است.

ارش زگ اوباما در کنگره،مراقبت بهداشتی جایگزینی طرح 

 امپترشک و تردید در مورد توانایی دولت  کهشده است 

محرک اقتصادی قابل  بسته صویببرای گرفتن ت

، هاای متشکل از سرمایه گذاری در زیرساختمالحظه

 به افزایش است.رو های دفاعی و کاهش مالیات هزینه

 قبل از نیمه دومتا  اقدامات جدید مالیاتی رودانتظار نمی

  رسد.ببه کنگره  8102

درال بانک فسخت کننده تر تهاجمی برنامه در ترکیب با

سال  GDPرشد  صادرات، خالصبرای  اوشک وآمریکا 

  ت نشود.تقوی های قبلیپیش بینی است به اندازه ممکن 8102

رمایه س و بهبود مصرف کنندهتقویت هزینه  با این وجود،

ج تمن GDPدرصد رشد  8.8به  گذاری )بخش نفت(

  .خواهد شد

رخ  8100در سال بیشتر احتمال که با  با محرک مالی

 درصد 8.2به  د، رشد اقتصادی ممکن استدا خواهد

 تسریع شود.

 مناطق کلیدي نوظهور

  :بقای 8102قوی اقتصادی در اوایل سال شتاب چین ،

 هاریسک

  بحران نقدینگی، بهبود تقاضای داخلی اندکهند: تاثیر  

 قتصاد ادر حالی که  ،برزیلخیر در بهبود اقتصادی أت

 در حال تقویت استروسیه 

 8102 در نیمه دوم چین رشد اقتصادیکاهش سرعت 

همتراز با درصد،  2.2کل سال در طی  GDP؛ شدمتوقف 

 سال اول هایها برای ماه. دادهکردهدف دولت رشد 

 گذاری،رشد در سرمایه هستند، با شواهدی از قوی 8102
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همچنین فعالیت در بازار امالک  تولید و صادرات صنعتی.

 رکاهش د با وجود، سیاست پولی قوی باقی مانده است.

 جلوگیری از ه منظور، ب8102اعتبار برای سال  هدف رشد

باقی  قیتطبی ،در بخش غیر مالی قبلیسطح بدهی افزایش 

به  قادربایستی می بخش صادرات چین خواهد ماند.

 للیتجارت بین الم مورد انتظار بهبود خفیفمندی از بهره

 ریسک ،اماباشد.  8100و  8102 هایبرای سال

یسک ر نباید نادیده گرفته شود. تجاری آمریکا گرائیحمایت

 ، ناشی از نپرداختن بدهیدر بازارهای مالی نوسانات دیگر،

 2-2.2در پهنه  GDPانتظار می رود رشد . است ها شرکت

 باقی بماند. 8100و  8102های  درصد در سال

با وجود کاهش  8102 در سه ماهه چهارم هند اقتصاد

 عملکرد خوبی داشت.دولت توسط  ارزش پول ملی آن

روند رو به افزایش تولید  8102 سال داده های اولیه برای

انتظار  .دنرا نشان می ده PMIو شاخص های  صنعتی

 سهدر طی کننده  مصرفهزینه سرمایه گذاری و  رودمی

حدود  GDPانتظار می رود  بگیرند.کشش  ماهه های آینده

 . رشد کند 8100و  8102 های درصد رشد در سال 2.2

 .است رونق باقی ماندهیب برزیلوضعیت اقتصادی 

 کاری باال،بی ،بسته شرایط پولی اقدامات ریاضت اقتصادی،

 از بهبود اقتصادی می شوند. مانع سیاسی و عدم اطمینان

تقویت  8100و  8102 های به تدریج در سال GDPرشد 

سیاست پولی مکان اتخاذ ا تورم کمتر زیرا د،شخواهد 

 فراهم می کند.و بهبود انتظارات را  ترسهل

GDP منقبض شد 8102درصد در سال  1.8تنها  روسیه. 

عالئمی از شتاب  PMIهای شاخصبهبود  ،8102در اوایل 

نرخ  کاهش را نشان دادند. تولید و خدماتگرفتن بیشتر 

و  های خانوارهزینه حامیمی بایستی  مارس در ماهبهره 

درصد  0.3به میزان  GDPرود انتظار می گذاری باشد.سرمایه

کند.رشد  8100در سال درصد  0.2 و 8102در سال 

 EUبازار فوالد  -1

 هاي مصرف کننده فوالد بررسی کلی بخش

 1027در آوریل  پیش بینی یوروفر -توسعه بخش هاي اصلی مصرف کننده فوالد 
 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8)تولید صنعتی موزون فوالد( 0SWIPدرصد تغییر شاخص 

 سال
8100 

سه ماهه 
 چهارم
8100 

سه ماهه 
 سوم
8100 

سه ماهه 
 دوم
8100 

سه ماهه 
 اول
8100 

 سال
8102 

سه ماهه 
 چهارم
8102 

سه ماهه 
 سوم
8102 

سه ماهه 
 دوم
8102 

سه ماهه 
 اول
8102 

 سال
8102 

درصد سهم 
 در

 مصرف کل

 

 ساخت و ساز 35 -1.3 0.4 8.2 8.8 8.3 8.0 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2
 مهندسی مکانیک 24 1.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 8.1 8.8 8.8 8.0 8.0
 خودرو 28 2.3 3.0 0.0 8.3 8.3 8.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 لوازم خانگی 3 0.2 -8.1 -1.2 0.4 0.2 1.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2
 سایر وسایل نقلیه 1 0.4 3.3 0.3 8.4 4.4 3.8 4.4 3.2 3.2 3.0 3.0
 لوله 23 8.1 4.0 0.2 3.1 8.1 8.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
 کاالهای فلزی 24 8.2 8.2 8.8 8.3 8.1 8.8 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
 متفرقه 1 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 1.0 1.0 1.3 1.3
 کل 200 011 8.4 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

 

                                                                                                                                                                          
1 Steel Weighted Industrial Production 

 یک بخشبه عنوان دیگر  "یسازه های فوالد"، 8103سال  از  2

لحاظ شده در بخش ساخت و ساز  ذکر نمی شود و جداگانه

 سایر" بخش است. فعالیت کشتی سازی در حال حاضر در

که شامل تمام تجهیزات حمل و نقل  "حمل و نقلوسایل 

ی م فضاو موتورسیکلت-اد راه آهن، هواغیرخودرویی مانند مو

 لحاظ شده است.باشد 
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 2/0  8102بخش در سال کل درصد رشد فعالیت 

 8102  شروع مثبت سال  

  8102-8100برای انتظار ادامه رشد  

کل فعالیت  ید آن است کهؤم 8102 سالنهایی  هایداده

 در کل سالدرصد  0.2 فوالدمصرف کننده های بخش

 مشابه افزایش دو سال قبل آن.، افزایش یافت

 فعالیت تولید سه ماهه اولاولین ارقام و برآوردها برای 

ا ر درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.2 رشد 8102

ایر س باهمتراز  دهد. این شتاب خفیف فعالیتمینشان 

از قبیل  8102 سالهای ماهاولین فعالیت صنعتی در  عالئم

 ات توسطارزیابی سفارش هایگزارشو  PMIهای شاخص

  باشد.مییوروستات 

 

د توسط رشدوباره ، قدرت صنعت خودرو بخش،بر حسب 

 در بخشاما تولید ، شد ییدأت 8102 سه ماهه اول فعالیت در

 یروند سالم های فوالدی نیز باکاالهای فلزی و لوله

ت و ساخدر بخش فعالیت  ،زماندر همین  گسترش یافت.

 با مدت مشابه سال در مقایسه مکانیک مهندسی ساز و

 . ترینرخ مالیمبا البته داشتند، بهبود  گذشته

نتظار . استمثبت ا یخفیفبه طور  8100و  8102چشم انداز 

بتواند در طی سه ماهه های بهبود پویایی رشد  رود کهمی

 با مصرف خصوصی - داخلی قویبه لطف تقاضای آینده 

سرمایه  پیشقدمی و 8102در سال  اصلی محرکبه عنوان 

بهبود صادرات محصوالت  و با - 8100در سال  گذاری

 حال برای .حفظ شود و خدمات به کشورهای ثالث صنعتی

 صادرکنندگان منطقه حامی شدهتضعیف  ییورو ،حاضر

بهبود شرایط تجارت بین المللی مندی از رهیورو برای به

ای هبخش تولید در کل شودبینی میپیش خواهد بود.

درصد رشد در سال  8.3 اتحادیه اروپا فوالدمصرف کننده 

 .رشد کند 8100درصد در سال  8.0و  8102

 ساخت و ساز

  8102درصد در سال  1.3 ساخت و سازفعالیت 

قابل مالحظه در اروپای انقباض  - افت کرد

 مرکزی

 8102-8100شکوفایی تدریجی ساخت و ساز :  

 اتحادیه اروپا در 

  شودمیتر گستردهبهبود 

 

خروجی ساخت و ساز اتحادیه  همتراز با برآوردهای قبلی،

در حالی که  کاهش یافت. 8102درصد در سال  1.3اروپا 

اتحادیه  درصد در بخش غربی 0.2 ساز ساخت و فعالیت

بهبود فعالیت در بخش ساخت و ساز مسکونی به دلیل  اروپا

در  ی رادرصد 2، بخش شرقی کاهش حدود رشد کرد

کاهش شدید  در نتیجه این اساساً کرد.ثبت  8102سال 

ر د و منطقه به طور کلی در این فعالیت مهندسی عمران

  لهستان به طور خاص بود.

 برای فعالیت تولید سه ماهه اول هاولیو برآوردهای  هاداده

 ساخت و ساز درصد افزایش فعالیت 0.4 عالئمی از 8102

وی رشد ق. دهندرا نشان مینسبت به مدت مشابه سال قبل 

 فعلی قدرتبا پشتیبانی  عمدتاً ،تولید در فرانسه و هلند

ستان د. به استثنای انگلردر بخش مسکونی ادامه دا فعالیت

 -که شاهد ثبات فعالیت در حدود سطح سال قبل بود  -

 بخش غربی یخروجی ساخت و ساز در همه کشورها

 .بهبود یافته است اتحادیه اروپا
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روند نزولی فعالیت تولید در  رسدبه نظر می ،ضمناً
به کف خود نزدیک  اتحادیه اروپا یکشورهای شرق

ت در یتنها برخی از کشورها هنوز افت اندک فعالشود، می

  کنند.می گزارشرا  8102مقایسه با مدت مشابه سال 

فعالیت ساخت  تدریجی بهبود 8100و  8102چشم اندازی 

 . ستو ساز در اتحادیه اروپا

 زیرا ،ادامه یابد رود قدرت فعلی بخش مسکونیانتظار می
 در آلمان، هلند و سوئد در جریانقبل چند سال که از بهبود 

 یابد.کشورهای اتحادیه اروپا گسترش می سایربه  است

هره نرخ ب با بهبود درآمد، جذابیت بازار امالک مسکونی
. در یابدیممنابع مالی افزایش  به دسترسی تسهیل پایین و
ق باید برای تحقساختمان مسکونی  موجودیکشور،  چند

ی با قیمت قابل استطاعت، ناشافزایش تقاضا برای مسکن 
عالوه بر  یابد.افزایش هاجران از جریان ورودی م

عالیت د فوشمیبینی های ساخت و ساز جدید، پیشفعالیت
  .باشدقوی  نوسازی نیز

 به پاس در نیز  های غیر مسکونیرود فعالیتانتظار می

ینی پیش بشتاب گیرند.  گرا-خدماتهای بخشي تقاضا
جدید اتحادیه های زیرساخت در گذاریه د سرمایوشمی

ژه در به وی امسال افزایش خفیفی داشته باشند،در  اروپا
تر بیشسرعت با اما  مازاد، کار با بودجه کشورهای در حال

های برای پروژه بودجه اتحادیه اروپاچون  8100در سال 
 طور کلی و در لهستان به به یمرکزاروپای زیربنایی در 

 .گیردقرار می دوباره در دسترس طور خاص

درصد در  8.0 خروجی اتحادیه اروپاشود بینی میپیش

 خروجی، رشد 8100در سال  یابد و افزایش 8102 سال

 تسریع شود. درصد 8.2ساز به  ساخت و

 خودرو

  و تجاری  های سواریفروش خودرو رشدادامه

  8102در اوایل 

  درصد  0/3خروجی خودرو در سه ماهه اول

 افزایش یافت نسبت به مدت مشابه سال قبل

  ناشی از 8102-8100 د تقاضا در رش کند شدن 

 اثرات اشباع 

  رشد خروجی شدن  کندو همچنین 

 

ه سدر طی  خودروهای سواری اتحادیه اروپا سفارشثبت 
نسبت به مدت مشابه درصد  0.4به میزان  8102ماه اول سال 

به رشد ادامه  همه بازارهای عمدهسال قبل افزایش یافت. 
ال در ح به تدریج اگرچه سرعت گسترش تقاضادادند، 

 شاهد هنوز هم ،کوچکچند بازار اما،  است. کاسته شدن
بت ث .هستند خودرو با نرخ رشد دو رقمی افزایش فروش

 دوره ژانویه تا فوریهدر طی  خودروهای تجاری سفارش
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. در  2.2

خود ادامه  دشدیحالی که در ایتالیا و اسپانیا فروش به رشد 

ی از هایبه وضوح نشانه بازار در آلمان و انگلستاندهد، می
ادیه در اتح کوچک بازارهای بیشتر دهد.اشباع را نشان می
های هداد. آخرین کردندثبت را تقاضا  اروپا افزایش سالم

ری تجا هایکه بخش بازار خودرو دهندشده نشان میثبت 

در حال از دست دادن مقداری از تحرک  اخیراً سنگین
  خود بوده است.

طی در  اتحادیه اروپا یگزارش شده که صادرات خودرو
با ارقام در حال افزایش مالیم بوده است،  8102دو ماه اول 

تا حدودی بهتر برای صادرات بریتانیا نسبت به صادرات 

  آلمان.

در سه ماهه اول سال  خروجی خودرو شودبرآورد می
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  3.0اری ج

رفت، افزایش تولید یافته است. همانطورکه انتظار می

بازار  است زیراسرعت در حال کاهش خودرو به تدریج 
های اشباع اولین نشانهدادن نشان در حال اتحادیه اروپا 

برای حفظ رشد  تقاضای صادرات ،زماندر همین  است.
 ت؛نیس های قبل به اندازه کافی قویسال سریع خروجی

 2بیش از  8104-8102در طی دوره  متوسط رشد تولید
 درصد در سال بوده است.
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رود شرایط تقاضا در بازار خودروهای سواری انتظار می

سالم باقی  نسبتاً  8100و  8102 هایدر سال اتحادیه اروپا

 اتیعملیهای از کاهش هزینهناشی  باد موافق اگرچه ماند،ب

وع شر اثرات اشباع وشدن است محو در حال  مین مالیأو ت

  .ردخواهند ک سراسر بازارهای اتحادیه اروپا در به گسترش

در تجاری فروش قوی خودروهای  به همین ترتیب،

مورد رشد متوسط تنها  با عدم اطمینان و های اخیرسال

همچنین این  ،بودهمراه  سرمایه گذاری رشد انتظار برای

هد رشد خواشاهد مالیمتر شدن  به احتمال زیاد بخش بازار

 .دبو

 باید دید تا چه میزان
0

OEM ی مستقر در اتحادیه اروپا ها

 ؛دنشومیبهره مند  از افزایش تقاضا در بازارهای نوظهور

. تاس واردات یجایگزیندر حال  داخلی به تدریجتولید 

ممکن است گرایی از تولیدات داخلی حمایتتمایالت 

  .را زیاد کندسرعت این فرآیند 

، با ی خواهد بودبیشتر تشاهد عقالنی احتماالً طرف عرضه

( GMفروش کارخانه اپل توسط جنرال موتورز ) توجه به

می تواند فعالیت ادغام این (. PSAسیتروئن )-به گروه پژو

 پااتحادیه ارو( بیشتری را در این بخش در M&Aو تملک )

 تحریک کند.

امل ش -اتحادیه اروپا ی خودروتولید  شودش بینی میپی

و  8102درصد در سال  8.0 -قطعات و اجزای مونتاژ شده 

 یابد. افزایش 8100درصد در سال  0.2

 مهندسی مکانیک

  8102 سه ماهه اولافزایش مالیم تولید در 

 کند تا اندازه ای توسط عوامل ساختاری  یتقاضا

 توجیه می شود

  این بهبود نسبتا کم در  8102-8100چشم انداز

 فعالیت

                                                                                                                                                                          
1  Original Equipment Manufacturer 

 

، 8102کل سال در طی تولید  درصد رشد 1.3پس از 

عالئمی  8102سه ماهه اول برای یهاول ها و برآوردهایداده

نسبت به مدت مشابه سال قبل در  درصد افزایش 0.4از 

تولید  تنها فعالیت .دهندمکانیک را نشان می مهندسی تولید

انگلستان و سوئد در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته 

در کشورهای اروپای  در فرانسه و منفی بود. اندکیروند 

 قوی بود. تولید نسبتاًمرکزی رشد 

نج ر کم، یاز تقاضا این بخشکه  استپنج سال  اکنون

گذاری در ماشین سرمایه اصلی آننیروی محرکه  برد،می

از بازار داخلی اتحادیه اروپا و همچنین  تجهیزات، و آالت

رشد  این مدت،طی در  .باشدآن میاز خارج از 

سرعت رشد نسبت به  گذاری در اتحادیه اروپاسرمایه

 کساد اًگذاری در دوره های قبلی بهبود اقتصادی نسبتسرمایه

ه ب گذاریسرمایه هایهزینه در حالی که باقی مانده است.

های گذاری در ظرفیتسرمایه سلطت ی تحتتاریخ صورت

 هبودب هزینه کردن بر روی سمت به تدریج بهبود،  جدید

 با افزایش تأکید بر فناوری اطالعات و بهره وریکارآئی 

ب و کس گذاریسرمایه به این ترتیب، منتقل شده است.

غییرات عالوه بر ت شده است. بر تدریج کمتر سرمایه به کار

 دارای های مختلف صنعتی هنوز همبخش ساختاری،

 الیترشد بیشتر در فع گنجاندن ظرفیت مازاد کافی برای

  .باشندمی

 هایکم فعالیت بهبود نسبتاً 8100و  8102چشم انداز 

 شرایط کسب و کار در اتحادیه اروپا احتماالً .است تولیدی

ود نرخ شبینی میپیش است زیراتقویت در حال  ایتا اندازه

کشش به بعد  8100از  گذاریسرمایه هزینه کردنرشد 
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صادرات یک محرک رشد در هر دو سال خواهد بگیرد. 

رونق با  جهانی اقتصادی رشد شودبینی میپیش چون بود،

تاب ش تجارت بین المللی ماشین آالت و تجهیزاتگرفتن 

ات سفارش در مورد های اتحادیه اروپاشرکت .گیرد

 تسهیل اند.شده تربینخوش 8102 سه ماهه اول در دریافتی

 و بهبود بیشتر نرخ استفاده از ظرفیت مالی،مین أتشرایط 

در حال  نیز هشد همچنین یورو تضعیف سود صنعت و

  د.نپشتیبانی فراهم می کنحاضر 

ممکن است رشد  برگزیت ، عدم اطمینان مربوط بهاما

 ،راتمذاک ؛ بسته به نتیجهکند تعدیلرا  گذاریسرمایه

واند به یک می ترا آینده بریتانیا به عنوان یک پایگاه تولید 

و  امپترهای تجاری . همچنین سیاستنماید تبدیلسئله م

ن ممکداخلی از تولیدات  گرائیافزایش حمایت ریسک

  .بگذارد ثیرأچشم انداز بخش مهندسی تبر است 

 شود فعالیت مهندسی مکانیک اتحادیه اروپاپیش بینی می

 رشد کند. 8100درصد در  8.0و  8102درصد در سال  0.2

 لوله

  8102 سه ماهه اولرشد قوی تولید در 

 کسب و کار بهبود شرایط 

  8102-8100رشد مالیم فعالیت در  

 فعالیت پروژه خط لوله، جانب از  پشتیبانی

از  ی قویدر بخش انرژی و تقاضا گذاریسرمایه

 الدیهای فولولهسوی سایر مصرف کنندگان 

دیه های فوالدی اتحالوله تولید، فترانتظار می همانطورکه

درصد افزایش یافت، با  8به میزان  8102اروپا در سال 

سه ماهه چهارم نسبت به رشد تولید وجود کاهش در نرخ 

تولید در آلمان و  شدید افزایش ،مدت مشابه سال قبل

 شد.  فرانسه ثبت

شود فعالیت تولید می، برآورد 8102در سه ماهه اول سال  

افزایش یافته  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.0لوله 

الیت فع ارتباط باباید در را قوی  این رشد نسبتاً  ؛است

  ضعیف در سه ماهه اول سال قبل دید.

 

 هایبخش با این وجود، شرایط کسب و کار در سراسر

  بهبود یافته است. اخیراً بازار لوله

خط لوله در سه ماهه دوم سال  بخش بازار جانبتقاضا از 

 این بازار بهبود یافت؛ 8 پروژه نورد استریم دلیل به 8102

ه است. بودگذشته آن چند سال  نسبت به یبهتر به صورت

رخ نشده در نیمه دوم سال گذشته  ثبت سفارش قوی انجام

 هایکارخانه ی برایدر سطح خوب را استفاده از ظرفیت

  .تحفظ کرده اسهای با قطر بزرگ لولهتولید متخصص در 

های بازار لوله از جمله بخش بخش سایر همچنین اما

 عملکرد نسبتاً  اخیراًخودرو، ساخت و ساز و انرژی باد 

  اند.ی داشتهرضایت بخش

 8100و  8102 هایبخش لوله در سال تولید در چشم انداز

 .مالیم است به طور کلی مثبت

در سطح  جهانی پروژه خط لولهرود فعالیت انتظار می

ایل وا د کهندهنشان میها بررسیارقام  ماند.بباقی  یسالم

خط لوله در سراسر  کیلومتر 032111 تقریباً 8102 سال

از این  یا در دست ساخت بود. ریزی شدهبرنامهجهان 

مرحله در  هایپروژهشامل  کیلومتر 21111، مقدار

کیلومتر در مراحل  23111 حدود مهندسی و طراحی و

ی اآسی ،یشمالی آمریکا .باشدمی مختلف ساخت و ساز

 رقش یو اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپا پاسیفیک

 هند.دمذکور را تشکیل میهای بزرگترین سهم از پروژه

نفت و گاز جهان های حفاری تعداد دکلاز آخرین اطالعات 

، به (OCTGنفتی )های لوله در بخش بازارمؤید بهبود 

 .ستا افزایش فعالیت حفاری و اکتشاف در آمریکا خصوص

گذاری در بخش انرژی از انتظار سرمایهتقویت مورد این 

  کند.مییید أترا  8102در سال  مقدار آنترین پایین
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 صنعت خودرو، ساختجانب تقاضا از  دوشمیپیش بینی 

ند رو درفلزی و بخش مهندسی مکانیک  کاالهایو ساز، 

های تقاضا برای لوله از این ؛ماندبمالیم باقی  یافزایش

 درز یهای بلوله مقاطع توخالی و جوش کوچک،درز

  کند.حمایت می

درصد در سال  8.2 اتحادیه اروپا تولید کلرود انتظار می

 .رشد کند 8100درصد در  0.2و  8102

 لوازم خانگی

  و  8102 در سه ماهه چهارم منفی تولیدروند

 8102 ماهه اول سه

  8102تولید در سال  فعالیتموقت تثبیت 

  8100شتابگیری تولید در سال مقداری 

 

 0.2در اتحادیه اروپا  برقیتولید در بخش لوازم خانگی 

انقباض در سه شدت افزایش یافت؛  8102درصد در سال 

 در سطح بود.شده بینی پیشمیزان از  کمتر ماهه چهارم

ه در سال گذشت به شدت واگرا هایروند ،منفردکشورهای 

 نسهفرا فعالیت تولید در آلمان و .کردتوان مشاهده میرا 

الیا، اسپانیا ایت تولیدمنفی در روند با  متضادبسیار  بود،قوی 

 انگلستان.و 

عالئمی از تداوم روند قدری  8102 سال برای هادادهاولین 

ه نسبت ب 8102 در سه ماهه چهارممنفی رشد ثبت شده 

تا حد زیادی نشان دهند؛ مدت مشابه سال قبل را نشان می

 در زمینه کاهش موقتآنرا و باید است دهنده اثر سال پایه 

 قوی تاًاز رشد نسب برقی پسلوازم خانگی بازار تقاضا برای 

  .دید 8102نیمه اول سال  و 8102در سال 

در مجموع مالیم مثبت  8100و  8102 هایسال چشم انداز

 ،8102فعالیت تولید در سال  ثبات موقتهستند؛ پس از 

 مقداری شتاب خواهد گرفت. 8100تولید در سال 

سالم  انسبت اساساً برقیبازار برای لوازم خانگی  هایپایه

که باقی خواهد ماند  یبازار ، اگرچه بازار اروپااست

ار انتظ .خواهد بودتقاضای جایگزینی  محرک آن عمدتاً

شده بینی در دوره پیش رود رشد مصرف خصوصیمی

یت فعال تقویت مورد انتظار ،ضمناً .مالیم باشدمثبت 

در بخش ساخت و ساز  فعالیتبه ویژه ساخت و ساز و 

 . واهد کردختقاضا برای لوازم خانگی پشتیبانی از مسکونی 

در این بخش جایگزینی لوازم های اصلی از محرک

رد های با عملکمنسوخ شده توسط دستگاه تر و یاقدیمی

نوآورانه، هوشمند انرژی و معرفی لوازم  بهتر در مصرف

اتصال  قابلیتو کنند مستقل عمل به صورت د نتوانکه می

 . باشدرا دارند میهای هوشمند سیستم خانهبه 

ف تغییر نگرش مصر بازار، هایمهمترین رونددر ارتباط با 

رید ادامه انتقال از خبه  یترجیح نقطه خرید کننده به سمت

 یخرده فروشان اینترنتهای خیابان به سمت در فروشگاه

 رانگبازی جانب رقابت جهانی، به ویژه ازتج خواهد شد. من

 .شدید باقی خواهد ماند انتهای پائین بازاردر  آسیایی

 رقیبدر بخش لوازم خانگی  تولیدشود بینی میپیش

در حدود سطح سال قبل تثبیت  8102اتحادیه اروپا در سال 

 یابد. افزایش 8100 سال درصد در 0.2شود و 

 مصرف واقعی

  درصد اصالح شد 3.2به  8102رشد مصرف واقعی 

  8100و  8102انتظار رشد مالیم در سال های 

 

 به دوره مشابه سال قبل درصد تغییر نسبت -پیش بینی مصرف واقعی

 سال
8100 

 سه ماهه
 چهارم
8100 

 سه ماهه
 سوم
8100 

 سه ماهه
 دوم
8100 

 سه ماهه
 اول
8100 

 سال
8102 

 سه ماهه
 چهارم
8102 

 سه ماهه
 سوم
8102 

 سه ماهه
 دوم
8102 

 سه ماهه
 اول
8102 

 سال
8102 

 دوره

0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 8.1 0.2 0.2 0.3 8.0 3.2  
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 با 8102در سال  اتحادیه اروپارشد مصرف واقعی فوالد 

 برای های نهاییداده زیرا، شددرصد  3.2اصالح کمی 

 برای .دباشنانتظار میارقام قبال مورد  بهتر از سال نیمه دوم

مصرف واقعی  رودانتظار می ،8102سه ماهه اول سال 

درصد نسبت به مدت مشابه  8.0 اروپافوالد در اتحادیه 

د در های تولیا گسترش قوی فعالیتهمتراز ب، سال قبل

  .رشد کرده باشدفوالد مصرف کننده های بخش

های لولهدر خروجی بخش خودرو و  شدید رشد نسبتاً

 د در دیگرهای تولیمثبت فعالیت رونددر ترکیب با  یفوالد

ند ساخت و ساز، مانهفوالد مصرف کننده مهم  هایبخش

فلزی این روند مثبت در  کاالهایمهندسی مکانیک و 

 دهد. میمصرف واقعی فوالد را توضیح 

مصرف  رشد ادامه 8100و  8102 هایسال چشم انداز

 درصد 0.2-8نرخ ساالنه  باواقعی فوالد در اتحادیه اروپا، 

 .باشدمی

فعالیت  دهشبینی پیشبر اساس رشد مثبت  بینیپیشاین 

ش از بیبه میزان فوالد مصرف کننده های بخش تولید در

  است.شده بینی دوره پیش یدر ط درصد در سال 8

ه ب بخش خودرو شتاب رشداز  رودانتظار میدر حالی که 

اخت های سرشد فعالیت رودانتظار می ،کاسته شود تدریج

 ایمطلوبی را براین باید افزایش  بگیرد؛ کشش و ساز

  ند.فراهم ک مانیساخت یلت فوالدی طوتقاضای محصوال

روپا ا مصرف واقعی فوالد اتحادیهرسیدن به  بینیاین پیش

ج منت باالترین سطح از ده سال گذشتهبه  8100در سال 

ویژگی آن بهبود آهسته و دشوار از میزان که  ،خواهد شد

به دلیل رکود اقتصادی جهانی  8113در سال  تحقق یافته

به  8112 سال با سطح مصرف فاصله با این وجود،است. 

  ماند.میدرصد باقی  02میزان 

یند فرآ بازدهیبهبود طراحی محصول و  رقابت بین مواد،

فوالد رشد مصرف شدت بر نوآوری محصول فوالد  و

 داشت.تاثیر منفی خواهد  واقعی در آینده اندکی

 مصرف ظاهري

 قویتر از انتظار 8102 سه ماهه چهارم 

 امپینگ به احیای توازن بازار وضع عوارض ضد د

 کندکمک می

 ادامه رشد تقاضا 8102 سه ماهه اول 

  عدم  - 8102-00ادامه رشد مالیم تقاضای فوالد در

تاثیر واردات بر تعادل عرضه و با توجه به اطمینان 

 تقاضا

 

 مشابه سال قبلدرصد تغییر نسبت به دوره  -پیش بینی مصرف ظاهري 

 سال

8100 

 سه ماهه

 چهارم

8100 

 سه ماهه

 سوم

8100 

 سه ماهه

 دوم

8100 

 سه ماهه

 اول

8100 

 سال

8102 

 سه ماهه

 چهارم

8102 

 سه ماهه

 سوم

8102 

 سه ماهه

 دوم

8102 

 سه ماهه

 اول

8102 

 سال

8102 
 دوره

0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 8.2- 4.8 0.0 8.0 3.8  

 



 7102-7102انداز اقتصادی و بازار فوالد چشم

 

02 

 

 8102 در پایان سال فوالد اتحادیه اروپامصرف ظاهری 

ه ماهه تقاضای فوالد س مورد انتظار بود. از میزان قبالًقویتر 

کرد  رشدنسبت به مدت مشابه سال قبل  درصد 2.0  چهارم

مصرف واقعی بیشتر از میزان مورد  اثر ترکیبی ناشی از

انتظار و کاهش موجودی قابل توجه کمتر از آنچه بر اساس 

ده بینی شپیشالگوی عادی فصلی موجودی در طی سال 

اتحادیه اروپا از های داخلی محموله هم واردات و هم بود.

لی های داخمحموله. برای بهره مند شدند تقاضا این افزایش

 در رشد نسبت به مدت مشابه ل توجهبهبود قاب این اولین

ی از او باید به عنوان نتیجه  سال قبل در سه سال اخیر است

ر بازار شرایط عرضه د برضد دامپینگ  عوارضثیر مثبت أت

 .مورد توجه قرار گیرد فوالد اتحادیه اروپا

 8.0عالئمی از  8102های اولیه برای سه ماهه اول سال داده

رف مصدر ت مشابه سال قبل نسبت به مدافزایش درصد 

های داده .را نشان می دهند ظاهری فوالد اتحادیه اروپا

به میزان افزایش واردات  8102تجاری برای ژانویه و فوریه 

نسبت به مدت  8102در طی دو ماه اول سال درصد  8 تقریباً

ه از آن است کحاکی این . دندهنشان می را مشابه سال قبل

 رد از بهبود تقاضای فوالد ستیبای نیزداخلی  هایمحموله

 . مند شده باشندبهره اتحادیه اروپا

، تقاضای 8100و  8102 هایشود در سالبینی میپیش

، ه دهدی ادامبا نرخ متوسطخود فوالد اتحادیه اروپا به رشد 

زایش فمصرف واقعی فوالد و ا در بازتابی از بهبود پایدار

های رفتن فعالیت در بخشتراز با باال ها هماندک موجودی

 رود مصرف ظاهری فوالدانتظار می مصرف کننده فوالد.

درصد نسبت به  0-0.2 ساالنه 8100و  8102های در سال

 رشد کند. مدت مشابه سال قبل

حادیه اتدر فوالد  کنندگانبرای تولید اصلیعدم اطمینان 

أثیر ت ،ثالثکشور از تا چه حد واردات این است که  اروپا

منفی بر تعادل عرضه و تقاضا در اتحادیه اروپا اعمال 

ضد دامپینگ ممکن است به طور موقت عوارض د. نکمی

افزایش دور زدن و  ریسک ، اماکند ایجاد آرامش

ار به صورت بزرگ پدید گانمین کنندأتهای سایر محموله

در لی داخ از تولیدات گرائیحمایتاینکه به ویژه  شود،می

گسترش در حال  مازاد جهانی عرضهفشارهای پاس  به 

 باشد.می

 اتحادیه اروپا  مصرف ظاهري فوالد
 )میلیون تن در سال(

080 8113 

040 8101 

020 8100 

040 8108 

040 8103 

042 8104 

028 8102 

 )برآورد( 8102 022

 )پیش بینی( 8102 023

 )پیش بینی( 8100 021

 واردات

 های تجاری حاکی از بقای روند صعودی داده

  8102مالیم واردات در اوایل 

 واگرا برحسب محصول و کشور اصلی  روند

 مبداء

  شکاف بجا مانده از کشورهای جریمه شده با

عوارض ضد دامپینگ به سرعت توسط سایرین 

 پر شد

 3 کل واردات فوالد از کشورهای ثالث به اتحادیه اروپا
در واردات افزایش  رشد کرد. 8102کل سال  دردرصد 

ضد دامپینگ  عوارض با وجود اعمال 8102طی نیمه دوم 
واردات سه  .ادامه داشت چند محصول فوالدی بر روی

  بود. اخیرچند سال  مقدار باالترین 8102 ماهه چهارم



 

 

00 

 موید ادامه روند رو ژانویه و فوریه برای یگمرکهای داده
 در مقایسه با مدت ترو با سرعت مالیم به افزایش واردات

 شاملرشد کل واردات  .باشدمی 8102سال  مشابه

نسبت به مدت مشابه درصد  0.8تمام به نیمه محصوالت 
برای مارس  SURV2 های گزارشاما، داده رسید.سال قبل 
نهائی واردات محصوالت  که دهدعالمت می 8102

درصد  4به طور متوسط  8102 در سه ماهه اول یفوالد
 2تیجه ن درنسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، 

 افتدرصد  8و  تخت درصد افزایش واردات محصوالت

سه ماه اول  یدر ط یواردات . تناژیلواردات محصوالت طو
ال در نیمه دوم سنسبت به سطوح خیلی باالی مشاهده شده 

 .افتقدری افزایش یگذشته 

 

توان را میبه شدت واگرا  هایدر سطح محصول روند
 الفدر ک کاهش قابل توجهی . در حالی کهکردمشاهده 

وجود  8102در مقایسه با مدت مشابه سال  شدهنورد گرم 
پوشش شده ورق  در واردات یدیشد افزایش داشت،

 40 هبا توجه ب قبل(،درصد نسبت به مدت مشابه سال + 30)
وجود  های گالوانیزه گرم غوطه وردر ورق درصد افزایش

 باالتر از کامالًمحصوالت  از این مقادیریواردات  .داشت
 8102های پایانی سال ثبت شده در ماه یباال وحسط
واردات سیم  8102سال  در طول سه ماه اول .باشدمی

 .ردک رشد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 81 مفتول

رین مهمتبداء واردات، چین کشورهای اصلی مدر ارتباط با 
، به اتحادیه اروپا باقی ماند یصادرکننده محصوالت فوالد

شامل محصوالت نیمه متوسط مجموع واردات  اگرچه
 درصد 03به میزان  8102در طی دو ماه اول سال  تمام

هند،  افت کرد. 8102نسبت به میانگین ماهانه در کل سال 

 ه ترتیبب صادرکنندگاندر فهرست ترکیه و کره جنوبی 
 مدت ژانویه و فوریهدر طی  قرار داشتند؛دنبال چین  به

 22حتی  هند ، ازکرد صادرات به طور قابل توجهی رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل. این کشورها درصد رشد 

ه ها بآن ، که صادراتشدند روسیه و اوکراین گزینجای
 ای کمتر بود.مالحظهبل قا میزان

 یدؤم های تجاری در دسترسداده رسدبه نظر می اکنون
و  است 8102 سال وارد درباالی فشار  از یوروفر نگرانی

 وارضعبا  توسط کشورهایی کهمانده  برجا شکاف اینکه
ه ب جریمه شدند ضد دامپینگ توسط کمیسیون اروپا

 شود.ی پر میسرعت توسط کشورهای دیگر

 صادرات

 00  8102صادرات اتحادیه اروپا در سال افت درصد  

  پایین ؛ 8102ادامه کاهش صادرات در اوایل سال

 8118 سه ماهه دوم ترین سطح از

 شدن کسری تجاری ترعمیق 

  به علت عدم وجود افت صادرات میلگرد آجدار

 مجوز الجزایر
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مجموع صادرات محصوالت فوالدی اتحادیه اروپا به 

. افت کرد 8102سال کل درصد در  00کشورهای ثالث 

درصد کاهش یافت، در  28 تمامنیمه محصوالت صادرات 

 2ناشی از درصد،  2نهائی حالی که صادرات محصوالت 

درصد کاهش  8صادرات محصوالت تخت و  افت درصد

  .یل کم شدصادرات محصوالت طو

 تنها ثالثصادرات به کشورهای در مورد  8102سال  برای

گمرکی برای ژانویه و فوریه در دسترس هستند. های داده

حاکی از آن  8102 سال برای هابا این حال، اولین داده

ه از س ترین سطحدر پایین کل صادرات ماهانهاست که 

 بود. 8118ماهه دوم سال 

مدت  درصد کمتر از 04نهائی صادرات محصول کل 

صادرات افت درصد  3 بازتابی از ؛بود 8102مشابه سال 

صادرات محصوالت  افت درصد 83حصوالت تخت و م

محصوالت افزایش صادرات  درصد 30 با توجه به .یلطو

ادرات ص افت کلنسبت به مدت مشابه سال قبل،  تمامنیمه 

  درصد بود. 01محصوالت فوالدی 

 روند رو به افزایش واردات و کاهش صادرات،دلیل به 

سال  هزار تن در ماه در 318متوسط از  کسری تجاری

افزایش هزار تن در ژانویه و فوریه  0830به متوسط  8102

از  مامتنیمه محصوالت  . در حالی که کسری تجارییافت

هزار  282به  8102 سال ماه درهر هزار تن در  203متوسط 

، کسری تجاری کاهش یافت 8102 تن در ژانویه و فوریه

از ، افزایش پیدا کردقابل توجهی به طور محصوالت نهایی 

این  هزار تن. 224به  8102 سال در ماه هر هزار تن در 803

 ختت تبرای محصوال تجاری کسرینشان دهنده افزایش 

 240به  8102 سال ماه درهر هزار تن در  243از متوسط 

 تجاری برای مازاد و کاهش عظیم هزار تن در هر ماه

ماه در هر هزار تن در  332از متوسط  یلمحصوالت طو

  .است هزار تن در ژانویه و فوریه 22 فقط به 8102سال 

 این تا حد زیادی نتیجه این واقعیت است که دولت الجزایر

 ؛صادر نکرد 8102در آغاز را  مجوز واردات میلگرد

انتظار نگهداشت در حالی حالت در را واردات  تقاضای

این نده مین کنأکه تصادرکنندگان اتحادیه اروپا که برای 

محل فروش دیگری بجای آن پیدا کردن بودند بازار 

 بر رویدر حال کار  دولت الجزایر ظاهراًدشوار بود. 

مان ز مورد در یجزئیاتهیچ  ، امااست سیستم مجوز جدید

د اصلی مقص هایکشورمقدار آن مشخص نیست. بندی یا 

ادرات برای ص اصلیترکیه و آمریکا مقصد  :اتحادیه اروپا

 . اندهی ماندباق محصول تخت و طویلهر دو 

رقابت ابقای  حاکی از 8102 سال های اولیه برایداده

برای محصوالت فوالدی  در بازارهای بین المللیشدید 

رای سال ب تقاضای جهانی فوالد خفیف بهبود بسیار است.

به طور قابل را آن فشارها  انتظار است کهمورد  8102

.دهدمیکاهش ن توجهی
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 1026در سال  شرکت فوالد آرسلور میتال عملکرد
 

 

 
 

 

شرکت آرسلور میتال بزرگترین شرکت تولید کننده فوالد 

باشد. شرکت مذکور در خام و محصوالت فوالدی جهان می

میتال، تأسیس شده های آرسلور و با ادغام شرکت 8112سال 

و یازدهمین سال متوالی است که در رده اول تولید کنندگان 

گیرد. دفتر مرکزی شرکت فوالد آرسور فوالد جهان قرار می

میتال در کشور لوکزامبورگ در شهر لوکزامبورگ قرار 

میزان تولید فوالد خام و محصوالت  8102دارد. در سال 

و درصد جهان(  2.2) 31.222فوالدی این شرکت به ترتیب 

میلیون تن به ثبت رسیده است. در حالیکه ظرفیت   03.334

میلیون  003تولید فوالد خام این شرکت در سال گذشته بالغ بر 

 ACISتن بوده است. ظرفیت تولید فوالد نواحی اروپا، نافتا، 

درصد بوده است. در آمد  08و 02،  82، 42و برزیل ترتیب 

میلیارد دالر  22.230نزدیک به ناشی از فروش محصوالت 

محاسبه شده است. روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت 

گذرد. از نظر می 0فوالدی شرکت آرسلور میتال در جدول 

روند مبلغ فروش شرکت آرسلور میتال نشان داده  8در جدول 

شده است. میزان تولید واحدهای زیر مجموعه شرکت 

جهان در سال قبل در شکل  آرسلور میتال درنواحی مختلف

نیز به ترتیب  3و  8نشان داده شده است. در شکل  0

محصوالت اصلی و تنوع محصوالت فوالدی به فروش رفته 

های جنرال موتر، فورد، تویوتا، گردد. شرکتمشاهده می

هوندا، فلکس واگن، نیسان، سوبارو، مرسدس بنز، بی.ام.و، 

یدارن ورق خودروی هویندا، کیا موتورس و اف. سی.آ. خر

شرکت فوالد آرسلور میتال هستند. در سال گذشته سهم 

های تولید فوالد کنورتر اکسیژنی، کوره قوس فرایند

، 23تیب شده به ترالکتریکی و زیمنس مارتین در شرکت یاد 

سهم  3(. در جدول 4در صد بوده است)شکل  4و  02

میتال در  رفرایندهای تولید در تولید  فوالد خام شرکت آرسلو

 شود.نواحی مختلف جهان دیده می

. روند تولید فوالد خنم و فروش محصوالت فوالدی 0جدول 

 شرکت آرسلور میتنل )میلیون تن(.

 

. روند مبلغ فروش مجصوالت فوالدی شرکت 8جدول 

 آرسلور میتنل.

 

. سهم فرایندهن در تولید  فوالد خنم شرکت آرسلور 3جدول 

 ف جهننمیتنل در نواح: مختل
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. میزان تولید شرکت  آرسلور میتال درنواحی مختلف 8شکل 

 جهان.

 
. تنوع محصوالت اصلی به فروش رفته در شرکت آرسلور 6شکل

 .6188میتال در سال 

 
. تنوع محصوالت به فروش رفته شرکت آرسلورمیتال در 1شکل 

 .6188سال 

 
میتال در  های تولید فوالد در شرکت آرسلورسهم فرایند .5شکل 

 .6188سال 

میرررزان تولیرررد چررردن خرررام و آهرررن اسرررفنجی شرررزکت 

 2.0و  20آرسرررلور میترررال در سرررال قبرررل بررره ترتیرررب 

شررده اسررت. برررای ایررن منظررور از  گررزارشمیلیررون تررن 

واحرررد آهرررن اسرررفنجی اسرررتفاده  02کررروره بلنرررد و  22

هررای و کرروره شررده اسررت. محررل اسررقرار کرروره بلنررد

 4در جرردول  قرروس الکتریکرری شرررکت آرسررلور میتررال

( واحررد 88نشرران داده شررده اسررت. بیشررترین کرروره بلنررد)

شرررکت آرسررلور واحررد(  02و کرروره قرروس الکتریکرری)

میتررال در قرراره اروپررا اسررقرار دارد. میررزان تولیررد زینتررر و 

و  82.4کررک بزرگترررین شرررکت فرروالد دنیررا برره ترتیررب 

میلیررون تررن اعررالم شررده اسررت. برررای ایررن منظررور  20.2

واحررد تولیررد زینتررر  بکررار  38و  برراطری کررک سررازی 23

گرفترره شررده اسررت. شرراخص نسرربت چرردن مررذاب برره 

بروده  1.20فوالد خرام شررکت یراد شرده در سرال پریش  

، کنرورتر اکسرریژنیتولیرد فروالد  سرهم فراینردهای اسرت.

کررروره قررروس الکتریکررری و زیمرررنس مرررارتین نیرررز بررره 

میلیررررررون تررررررن  3.448و  02.220،  20.222ترتیررررررب 

کنررورتر  20ای ایررن منظررور از برررآورد شررده اسررت. بررر

کرروره قرروس الکتریکرری اسررتفاده  32اکسرریژنی قلیررایی و 

کنورترهررررای شررررده اسررررت. ظرفیررررت تولیررررد فرررروالد 

هررای قرروس الکتریکرری برره اکسرریژنی قلیررایی و کرروره

باشرررد. میرررزان میلیرررون ترررن مررری 80.0و  010.2ترتیرررب 

 83و  28.2بلرروم نیررز برره ترتیررب  –تولیررد تختررال و بیلررت 

هررای ثبررت رسرریده اسررت. تعررداد ماشررین ن بررهمیلیررون ترر

بلرروم نصررب شررده  –گررری مررداوم تختررال و بیلررت ریخترره

ماشررین برروده  30و  42در شرررکت مررذکور برره ترتیررب 

تعررداد واحرردها، ظرفیررت اسررمی و  2اسررت. در جرردول 

تولیررد واقعرری خطرروط تولیررد شرررکت آرسررلور میتررال در 

برره نمررایش گذاشررته شررده اسررت.  میررزان  8102سررال 

 28.2تولیررد محصرروالت نررورد گرررم شرررکت یرراد شررده 

تعررداد  2ل میلیررون تررن برررآورد شررده اسررت. در جرردو

واحرردها، ظرفیررت اسررمی و تولیررد واقعرری خطرروط شررکل 

 8102دهرری شرررکت آرسررلور میتررال در سررال و پوشررش

 به نمایش در آمده است.
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. محل اسقرار کوره بلند و کوره هنی قوس 4 جدول

 .8106الکتریک: آرسلور میتنل در سنل 

 

. تعداد واحدهن، ظرفیت اسم: و تولید واقع: 5جدول 

 الد شرکت آرسلور میتنل.خطوط تولید فو

 

. ظرفیت اسم: و تولید واقع: خطوط شکل و 6جدول 

 ده: فوالد شرکت آرسلور.پوشش

 

. روند مصرف سنگ آهن و کک در شرکت آرسلور 2جدول 

 میتنل.

 

 میلیررون تررن فرروالد خررام 31.222برررای رسرریدن برره تولیررد

میلیررون تررن کررک  83میلیررون تررن سررنگ آهررن و  002

رونررد  2 در جرردولر گرفترره اسررت. مررورد اسررتفاده قرررا

مصررررف سرررنگ آهرررن و کرررک در شررررکت آرسرررلور 

گررذرد. مقرردار پررودر ذغررال، ذغررال و میتررال از نظررر مرری

قراضرره فرروالد مصرررفی شرررکت  نیررز  –آهررن اسررفنجی 

میلیررون ترررن اعررالم شرررده  34و  32.4،  0.3برره ترتیرررب 

سرنگ شررکت  است. میزان تولیرد سرنگ آهرن و ذغرال

میلیررون تررن بیرران  2.3و  22.8برره ترتیررب آرسررلور میتررال 

شررده اسررت. سررهم کشررورهای قزاقسررتان و آمریکررا در 

 0.0و  4.2تولیرررد ذغرررال آرسرررلور میترررال بررره ترتیرررب 

میلیررون تررن برروده اسررت. میررزان فررروش سررنگ آهررن و 

ذغررال سررنگ شرررکت آرسررلور میتررال در سررال گذشررته 

اسررت.  میلیررون تررن گررزارش شررده 2.3و  28.3 برره ترتیررب

سررنگ آهررن شرررکت آرسررلور  رونررد تولیررد 2در شررکل 

گررذرد. بیشررترین مقرردار سررنگ آهررن میتررال از نظررر مرری

میلیرون ترن بدسرت آمرده  82در کشور کانرادا بره میرزان 

اسررت. از نظررر نررواحی نیررز بیشررترین مقرردار سررنگ آهررن 

(. سرررهم %22) در شرررمال آمریکرررا حاصرررل شرررده اسرررت

اکرررراین، آمریکرررا و برزیرررل در تولیرررد سرررنگ آهرررن 

 3.0و  0، 3.0ترتیررررب شرررررکت آرسررررلور میتررررال برررره 

معررادن گررزارش شررده اسررت. میررزان رزرو سررنگ آهررن 

میلیرررارد ترررن بررررآورد  4.803آرسرررلور میترررال  شررررکت

 شده است.

 
 . روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال.4شکل 
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 شاخص هاي پایداري

میلیون تن  82.3در شرکت آرسلور میتال   8102در سال 

میلیون  33قراضه فوالدی مصرف شده است که از انتشار 

جلو گیری گردیده است. میزان استفاده  2COتن گاز 

 3.0میلیون تن بوده است.  00.4ه بلند رمجدد از سرباره کو

روخته های سیمان فکارخانه میلیون تن سرباره کوره بلند به

 2COمیلیون تن گاز  2است. با این کار از  انتشار  شده

جلوگیری شده است. میزان بازیافت پسماندها در این 

و   SOxثبت شده است. میزان انتشار گازهای  %20شرکت 

NOx  بر تن محصول  گرمکیلو 0.82و  0.3به ترتیب

فوالدی ثبت شده است. بازای هر تن فوالد تولیدی نیز 

 0 غبار منتشر شده است. در جدولکیلوگرم گرد و  1.22

و گرد و غبار در شرکت  SOx  ،NOxروند انتشار گازهای

های زیست محیطی در هزینهشود. آرسلور میتال دیده می

میلیون دالر بوده است. برای تولید هر تن  022سال قبل 

ب آب متر مکع 2محصول فوالدی در شرکت یاد شده 

و برداشت آب روند مصرف  3 شود. در جدولمصرف می

گردد. مصرف انرژی ویژه نیز شرکت مذکور مشاهده می

باشد. ول بر تن محصول فوالدی میگیگا ژ 83.02

جویی انرژی در این شرکت در سال قبل های صرفههزینه

میلیون دالر به ثبت رسیده است. در شرکت آرسلور  010

 مترمکعب 8.04هر تن محصول فوالدی میتال برای تولید 

روند مصرف انرژی  01شود. در جدول منتشر می 2COگاز 

در شرکت آرسلور میتال دیده  2COو انتشار ویژه گاز 

نفر اشتغال  030202 در شرکت آرسلور میتالشود. می

نفر بعنوان  43144ضمناً درشرکت آرسلور میتال،  دارند.

های نیروی انسانی شرکت ینه. هزکنندپیمانکار کار می

میلیارد دالر اعالم شده  2.232ل قبل آرسلور میتال در سا

واحی ن است. توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال در

نشان داده شده  2 در شکل 8102مختلف جهان در سال 

 %08های مدیریتی شرکت سهم زنان در پست است.

بطور متوسط بازای هر  8102گزارش شده است. در سال 

ای هر یک زساعت آموزش ارائه شده است. با 20نفر 

های از دست رفته ناشی میلیون ساعت کاری، وقت

بوده است. نرخ عدم حضور  1.20های وارده ازآسیب

گزارش شده است.  %0.04کار  کارکنان در محیط

 شرکتهای تحقیق و توسعه در سال گذشته در هزینه

 00جدول  میلیون دالر بوده است. 833 آرسلور میتال

ق و توسعه شرکت آرسلور های تحقینشانگر روند هزینه

است. در واقع سهم تحقیق وتوسعه در مبلغ فروش  میتال

 ISOبرآورد شده است. میزان استقرار مدیریت  % 1.48

بوده است. در  % 30درقسمت فوالد این شرکت  14001

شرکت آرسلور میتال در سال گذشته  در اثر حوادث 

وند ر 08 ر جان خودشان را باختند. در جدولنف 02کاری 

تعداد فوت شدگان ناشی از حوداث در شرکت مذکور 

 نفر در رشته معدن(. 2نفز در رشته فوالد و  00آمده است)

و گرد و غبنر در  SOx  ، NOx. روند انتشنر گنزهنی 2جدول 

 شرکت آرسلور میتنل.

 

. روند مصرف و برداشت آب در شرکت فوالد 9 جدول

 آرسلور میتنل)متر مکعب بر تن(.

 

در  2CO. روند مصرف انرژی ویژه و انتشنر گنز 01جدول

 شرکت فوالد آرسلور میتنل.
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نواحی  . توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال در8شکل 

 .6188در سال مختلف جهان 

. روند هزینه هنی تحقیق و توسعه شرکت آرسلور 00 جدول

 میتنل.

 

. روند تعداد فوت شدگنن ننش: از حوداث در 08 جدول

 شرکت فوالد آرسلور میتنل.

 

 دانید ؟آیا می

 شرکت آرسلور  میزان تولید فوالد خام

میلیون تن  23/1میتال لوکزامبورگ، 

 .بوده است

  میزان تولید فوالد خام به روش

( درصد 200) کنورتور اکسیژنی

آرسلور میتال در  Bremen شرکت

میلیون تن به ثبت رسیده  3/3آلمان، 

 است.

  رضایت مشتریان داخلی محصوالت

  44طویل شرکت آرسلور میتال، 

 درصد گزارش شده است.

 بلوم و تختال در فروش  -سهم بیلت

محصوالت شرکت آرسلور میتال به 

 بوده است. درصد 5و  4ترتیب 

  در شرکت آرسلور میتال آلمان، با

میلیون تن قراضه از  7/2استفاده از 

 2COمیلیون تن گاز  1/1انتشار 

 جلوگیري شده است.

  ظرفیت تولید کک شرکت آرسلور

میلیون تن گزارش شده  3/33میتال، 

 است.

 (95)مرجع فوالد 
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 2جدید طراحی فوالد هايروش

  

 

 
 

 خالصه

ریزساختاردهی شده در مقیاس نانومتر  فوالدهای جدید

های متفاوت مکانیزم. عالوه بر این، اندتوسعه داده شده

دمای پایین در این مواد که در فاز  تغییر تغییر شکل و

مورد استفاده قرار زیاد می باشند  Mnمقادیر  حاوی معموالً

 توسعهپایش  برای های مدلسازی جدیدروشگیرند. می

 هایاز پدیده کمی شناخت و به دست آوردن ساختارریز

هایی با به کار گرفته شوند. ابزاردخیل در آن باید 

دیدگاه تازه ای را  در مورد تنظیم  جدیدهای ویژگی

 د.نکنفراهم می در مقیاس نانومتر ساختارریز

 ازنتوبا  سرد جدید شکل پذیرهای فوالدابزارها این با  

 جدیدی مسیرهای فرآیند مکانیکی و از خواص یجذاب

 .نداشدهمعرفی 

 قدمهم

های مکانیزم بر جدید هایدر فوالد دهیاثر استحکام

وسط مواد فعال ت (.0مختلف تغییر شکل متکی است)شکل

شده به صورت  شروعساختار ها می توان آنمتمایز 

صالح ا در حین تغییر شکل به طور سیستماتیکرا  معمولی

اده استفدر شرایط خواص ای فوق العادهبه صورت  و کرد

  .را تکامل بخشید

نررابجررائی و  ایجرراد شرررکررل ممکن اسرررت توسرررطتغییر 

اصرررالح  د.وانجام شررر هاداخل دانهدر  لغزشهای واکنش

8اثر  توسط تواندمی ریزساختار پیوسته
TRIP (پالستیسیته 

یر فاز تغیکه به کرنش ایجاد شرررده از ( تغییر فازناشررری از 

 3TWIP اثر رخ دهد.دارد آسررتنیت به مارتنزیت بسررتگی 

تغییر ارگیری بک از ای نتیجه (ئیناشی ازدوقلو پالستیسیته)

است.  مقیاس نانومتر درها ئیقلو دوهای ناشی از شکل

 
.منگنز هنی پرمکننیزم هنی تغییر شکل در فوالد . 0شکل

                                                                                                                                                                          
1 New Methods in Steel Design, W. Bleck, IEHK Steel Institute, RWTH Aachen University,  

   METEC & 2nd ESTAD, 2015. 
2 Transformation Induced Plasticity 
3 Twinning Induced Plasticity 

2 
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0فوالدهای  در
MBIP (وارنمیکرو ناشی از )پالستیسیته 

 ین فلزیب تشکیل فازهایها ناشی از مسطح نابجائی لغزش 

ی الساختارهای نقص کریستتوسعه . این پیونددبه وقوع می

 منتجبه خواص فوق العاده که در مقیاس نانومتر است 

کرنش  هبپیوسته میکرو/نانوساختار این اصالح گردد. می

دو  بیش از تواندکه میشود ای منتج میفوق العاده 8سختی

ای بر . عالوه بر این،باشد معمولی هایدر فوالدآن  برابر

 قل ازرا می توان مستی خاصکرنش سختی  رفتار اولین بار

  .کرد نترل و تنظیممواد ک استحکاممیزان 

طراحی  را برای جدیدی هایفرصت نانو ساختاردهی

توزیع و پدیده نفوذ )دیفوزیون( از طریق  خواص مواد

تقابل توسط واکنش م همچنین و جانشین و نشین عناصر بین

 دهد.ارائه میسطح تماس  انواع زیادی باها  نابجائی

نگنز م با کردنآلیاژبر  جدید هایفوالد هایایدهبسیاری از 

 افزودن (MMnSمتوسط منگنز ) در فوالدهای .دارندتکیه 

در حالی که در وزنی است  درصد 08و  2منگنز بین 

 31تا  02بین  ( منگنز معموالHMnSًمنگنز )پر  فوالدهای

یا  آستنیت ی بر پایهساختارها . فوالدوزنی استدرصد 

 کنند.ایجاد می فریت/آستنیت

 ابزار جدید مدلسازي

 3یگسل انباشت يانرژ

ژی انرتحت تأثیر  به شدت منگنزهای پر فوالدخواص 

 یمکانیزم تغییر شکل خاصاز که  (،SFE)ی گسل انباشت

یک ی گسل انباشت انرژییک  .کند قرار داردمیپشتیبانی 

 سینابلورش ی صفحاتانباشت توالیدر انقطاع  یا دو الیه

گسل  عرضمعینی را با خود دارد.  SFEانقطاع این  است.

جائی دو ناب میاندافعه  نیروی بین موازنهنتیجه ی انباشت

کشش  ناشی از و نیروی جاذبهطرف در یک  جزئی

 SFEتوسط  یعرض تعادل سطحی از سوی دیگر است.

جزیه یک ت ،باشدباال  SFEکه  شود. زمانیتعیین می

ط فقو مواد  بعید است جزئیمورد به دو  نابجائی کامل

                                                                                                                                                                          
1 Microband Induced Plasticity 
2 Strain Hardening  

 SFEبا  مواد .دهدمیغییر شکل نابجائی تتوسط لغزش 

ارای دهند درا نشان میتر گستردهی گسل انباشت پایین

و  ،باشندمی لغزش متقاطع و صعود برای یمشکالت بیشتر

رنش ک مانندهتغییر شکل برای جایگزین های مکانیزم

مکانیکی  دوقلوئیو یا ( TRIP)ناشی از تغییر فاز مارتنزیت 

(TWIP)  با افزایش  .دهندمی ارائهرا SFE پالستیسیته

( α´یا  TRIP :εو تحول مارتنزیتی ) ابجایین لغزشتوسط 

 (، و لغزشTWIPمکانیکی ) و دوقلوئیابجایی نلغزش 

بنابراین،حالت  آید.به دست می (SLIPابجایی خالص )ن

شود. مربوط می SFEبه طور مستقیم به  فعال پالستیسیته

SFE ده نابجائی با استفا عرضدو پاره کردن توان با را می

یا می توان آن را با استفاده کرد  اندازه گیری TEMاز 

 دوم برایمورد . نمودترمودینامیکی محاسبه سازی ازمدل

و  یاییاثر ترکیب شیمدهنده نشانهای مکانیزمنقشه  تعیین

جام ان مکانیزم تغییر شکلبر و به تبع آن  SFEدما بر

مرز برای تشکیل  2mJ/m81حدود مقدار شود. معموالًمی

 (.8)شکلشود میدر نظر گرفته TWIP و TRIP اثر  بین

 
رای فوالدهنی ب (2D)دو بعدی نقشه مکننیزم  .8شکل 

 منگنز.پر

از ترکیب  SFEبرای محاسبه  بسیاری های تجربیفرمول

ه محدوده ببه شدت ها اند. این فرمولشیمیایی توسعه یافته

3  Stacking fault =  یک مرز سطحی که در آن، تغییر کوچکی

در انباشتی الیه های بلور به هم فشرده وقوع می یابد، تغییر کوچکی 

 که همراه با یک نابجائی است.
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به عنوان SFE . بستگی دارند بررسیمورد  عناصر آلیاژی

تواند همچنین می مربوط به اتمقطعی پارامتریک 

این محاسبات براساس  .به دست آید 0آغازین ازمحاسبات

از  وها است اتصال بین اتم انرژی شرودینگر برای معادله

 ضر،در حال حا .پایه طبیعی متکی استابت وثاین رو بر

ه داد دقیق محاسبتع ااالت مغناطیسی مختلف فوالدها بح

تغییرات مورد  اما در هردارد  لاشکمقداری ا SFEشده 

 راجایگزین کردن  آلیاژیهای ایدهتوسط  ایجاد شده

 بینی کرد.توان پیشمی

اما در درجه تغییر  رخ می دهد، SFEلغزش نابجائی در هر 

ریف تعه . هیچ محدوداست باال غالبSFE یا و/شکل کم 

متوقف  TWIP ی آنباالکه در  SFE  ردواضحی  شده

کل به غییر شغالب ت مکانیزم شناساییبا  دارد.نوجود شود 

ل و دمای تغییر شکشیمیائی تابعی از ترکیب صورت 

ها را می و آن دکرتوان ایجاد را می"8مکانیزمهای هنقش"

های داده د بر اساسنتوانکه می SFEهای توان با نقشه

ه یک از آنجا ک کرد.قایسه مشوند ترمودینامیکی محاسبه 

یه برش نازک ال یکصورت توان به میی را گسل انباشت

در نظر  fccدر کریستال ( مارتنزیت ε)hcp دو اتمی 

 ازهای ف به تفاوت در انرژی گیبس بین باید SFEگرفت، 

hcp و fcc  منتج  این ایده به معادله زیر .باشدمربوط

 :شودمی

(0 ) 2 2SFE G      
هر الیه اتم در  2mدر هر ها تعداد مول اتم ρکه در آن 

، fccو  hcpگیبس بین فاز در انرژی تفاوت ΔGγ→ε  ،است

 .باشندمی (fccو  hcpرابط )بین فاز سطح تماس  انرژی σو 

، TRIPیعنی منگنز،های پرفوالد تغییر شکلهای مکانیزم

TWIP ،MBIP، ترمودینامیکی محاسبه بر اساس 

دامنه  3شکلشوند. میبینی پیشSFE  هاینقشه

تغییر  های مختلفمکانیزم باتوجه بهرا  های مختلفترکیب

 ردرویکبر اساس  تشکیل فاز کاپا. دهدنشان می شکل

Calphad نقشه  محاسبه شد. همانطورکه درSFE  سه بعدی

                                                                                                                                                                          
1 ab-initio calculations 
2 Mechanism Maps 

(D3 وابسته به ترکیب شیمیائی )فزایش نشان داده شده، با ا

SFE ،ییر شکل از مکانیزم تغTRIP  بهTWIP  بعد به و

MBIP  با افزودن  کند.میتغییرAl، فاز کاپا                      

AlC3(Fe, Mn)  فوالدهای درC-Al-Mn-Fe رسوب 

سیار بمقدار با  تشکیل فازکاپابا لغزش مسطح  .کندمی

 .استهمراه TRIP و  TWIPمورد آن در اثر ازSFE باالتر 

 
 برای آلینژهنی (3D)مکننیزم سه بعدی نقشه . 3شکل

 Fe-Mn-Al-C. 

 نظم کم دامنه

 های پردر فوالدها و نابجائی Mn ،Cتعامل پیچیده بین

3توان با نظم کم دامنه )را می منگنز
SRO )توضیح داد. 

SROشود که در به صورت نظم موضعی تعریف می

های نامشابه گردد که تعداد جفت اتمهنگامی حادث می

اشد. بتصادفی با توزیع در یک محلول ر از مورد آن بزرگت

در   Mnسازیغنییک بررسی آغازین نشان داده است که 

در SRO وجود است،که مطلوب انرژی از نظرC مجاورت

آنتالپی محاسبه  4شکلدهد. را نشان میFe-Mn-C سیستم 

هشت های مختلف شبکه محلدر  Cبرایشده محلول 

، آنتالپی محلول قابل دهدنشان می ل( رااکتاهدرا) وجهی

در  Mnهای غنی از هشت وجهیمالحظه کمتری در مورد 

 وجود دارد. Feهای غنی از مقایسه باموقعیت

3 Short Range Order 
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 :تنبع به صورت Mnو  Feدرآلینژهنی Cنتنلپ: محلول . آ4شکل

 .نشین: هشت وجه:هنی بینفنصلهاز اتمهنی مجنور در 

رویکرد  توسط یککه  HMnSفوالد  استحکام تسلیم

 مک سهم نسبتاً شده، دهی محلول جامدتوصیفاستحکام

عنصر  منفی شگفت آورو سهم  Cنشینی عنصر بین

 هاینتالپیآبا توجه به . دهدنشان میرا Mn جانشینی 

های اتم هشت وجهی با هایمحلدر  C محلول مختلف

توان میرا  دهیاستحکامدرSRO سهم  ،مجاورمختلف 

 کاماستحبرای معادله جدید  یککار به این  .نمودبرآورد 

 Patch ارتعبتوسط  اثر اندازه دانه در نظر گرفتن تسلیم با

Hall- سهم و  SROعناصر سایر ثیر أتاز . شودمنتج می

وجود  با این شده است. صرفنظردر این مدل  آلیاژی

رفتار  در قابل توجهیسهم  SRO کهمسلم دانست  توانمی

 (.2ل)شک دارد منگنزپر آستنیتی های فوالد مکانیکی

 
گرید  TWIPیک فوالد جرینن هنی منحن: . 5شکل

X60Mn18،    .یک فوالد 

بر  HMnS یک فرمول تجربی برای استحکام تسلیم

 :است دهی محلول جامد متکیاستحکام

(8 ) σy(𝑀𝑃𝑎) = 228 + 187(𝑤𝑡%𝐶) −

2(𝑤𝑡%𝑀𝑛) 

اثر نظم  ساسابر  بینی بهترپیشقابلیت فرمول جدید بایک 

با  و اثر اندازه دانه، Cو  Mnهای اتم ( بینSRO)کم دامنه 

d و = اندازه دانه اولیه M  = ضریبTaylor باشدمی: 

(3)   𝜎𝑆𝑅𝑂 = 𝑀𝜏𝑆𝑅𝑂
= 𝑀( 𝐸𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚− 𝐸𝑆𝑅𝑂)/𝑏3 

(4 ) σy(𝑀𝑃𝑎) = 90 + 𝜎𝑆𝑅𝑂 + 11.3 𝑑−1 2⁄ 

 کاربردمثال 

 ضد زنگ هايفوالد

پر منگنز اخیراً  Fe-Cr-Mn-C-N ضرررد زنرگ هرایفوالد

رمی را ارائه نازاسررتحکام و  ترکیب اسررتثنایی توسررعه یافته

 ی هرراکرراربررردنررویرردبررخررش زیررادی برررای  وداده 

 بین دمررا،  روابط شرررنرراخررت. برراشرررنرردمی ینامررسرررراخت

 برایی رفتار کرنش سرخت ( وSFE) انباشرتی انرژی گسرل

 ستنیتیآآلیاژ سرازی بیشرترو بهینه طراحی، ،کردن آلیاژی

Fe-13Cr-XMn-0.3C-0.3N .منگنزمحتوی  حیاتی است

های وزنی ارائه کننده فرصررت نحوهدرصررد 82 و 02بین 

ضد  هایاین فوالد مکانیزمنقشه مختلف تغییر شرکل بود؛ 

 .ه شده استنشان داد 2در شکل اتاق در دمای زنگ

 
د فوالدهنی ض انتقنل تحقیقنت به کنربردهنی صنعت: .6شکل

 .TWIP زنگ

خواص  ح(نابجائی )مسطبنیاد ل یشکتمکانیکی و دوقلوئی 

تا  -41میانیمحدوده دمای در ی و رفتارکارسخت مکانیکی

C°42 ( محدودهSFE  2تا 02ازmJ/m 84)  را کنترل



 های جدید طراحی فوالدروش
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 83از C821،  SFE°تا 011ی باالاز ئدر فاصله دما .کنندمی

به  مکانیکیکند وشروع دوقلوئی تغییر می 2mJ/m 44تا 

هایی ن درمراحل میانی وی کارسخت کاهشافتد به میخیر أت

 -021حالت دمای کم از در .می شودمنجر ی سخت کرنش

 مکانیزم مارتنزیت – ε( 2mJ/m 02 حدود SFE) C°011تا 

در  به افزایش کارسختی غالب تغییر شکل ثانویه است،

اد اندکی کاهش در ازدیتغییر شکل و اولیه و میانی مراحل 

طور ه ب استحکام تسلیم آلیاژ جدیدشود. طول کل منتج می

در  دما بهی و حساسیت بیشتراست قابل توجهی باالتر 

سه در مقای حرارتیغیرحرارتی و ]تغییر فاز[  دمایمحدوده 

 یا فوالدهایFe-Mn-(Al)-C معمولیTWIP فوالدهای با 

ای دهبه پدیوان می ت،که دهدنشان می زنگ آستنیتیضد 

دوقلوئی  نسبت داد.  SROهمچون کمپلکس های

شده عمدتاً به یک سیستم دوقلوی  مکانیکی مشاهده

لیه او مکانیکیشود. تشکیل دوقلوهای مرجح محدود می

ر ها دتوسط عمل به صورت موانعی برای لغزش نابجائی

های مختلف لغزش به کرنش سختی کمک سیستم

د ضش سختی بسیار باالی فوالد به پاس  کرنکه کند، می

 .(0)جدولشوندمنتج می TWIP زنگ

فوالد ضد زنگ  ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی. 8جدول

TWIPهای ضد فوالدها با آنخواص مکانیکی  مقایسه جدید و

 .Cr-Niزنگ معمولی 

 خواص مکانیکی
 اژ آلیترکیب شیمیائی 

 )درصد وزنی(

 

50A 

(%) 

UTS 

(MPa) 

YS 

(MPa) 
N Mn Cr 

23 301 241 1.41 03.8 08.2 I 

42 311 221 1.44 81.3 03.0 II 

42 0121 221 1.20 82.3 03.1 III 

 معمولی Cr-Niفوالد  311 221 22

                                                                                                                                                                          
 دستگاه تقویت و تسریع ذرات بار دار الکترونی 1

 جدید هايبا ویژگیابزار 

فوالدهاي   2Synchrotron و -APTهاي بررسی
Fe-Mn-Al-C 

ی با نظم کم دامنه ، فاز کاپاFe-Mn-Al-Cفوالدهای در 

(SROممکن است در ساختار آستنیت وجود ) شد داشته با

سخت  بسیارهای تجربی روشبا استفاده از آن اما شناسایی

 نهات در مقیاسوضعی یک سناریوی بسیار مSRO . است

برای پیش بینی رفتار می تواند چند نانومتر است، اما 

ده مشخص ش . درطرف دیگر،باشد بسیار مهم مکانیکی

شان نترکیبات با نظم بلند دامنه  که کاپاات است که رسوب

 Alدهند، دارای ترکیبات شیمیائی بسیارمتغیری از نظر می

نظم با ساختار  fcc فازکاپا یک فاز بر اساس .می باشند Cو 

 .باشدمی 8پروسکایتمورد  شبیه 2L'1کریستالی 

ی در ازسافزایش زمان پیر بانرمی تغییر استحکام و  2شکل

  آلرریرراژیررک در C211°اپررادرکرر فرراز تشررررکرریررلطرری 

 Fe-30Mn-8Al-1.2C  تسلیم اسرتحکام .دهدمی نشرانرا 

با افزایش Fe-30Mn-8Al-1.2C  آلیاژ و استحکام کششی

این افزایش  عمده در. سررهم شررودزیاد می یسرراززمان پیر

از ف اندازه نانو است.با کاپا رسوب کردن فاز از  اسرتحکام

در تعیین  نقش مهمی (3ی با شررربکه منطبق )کوهرنتکاپا

بازی  Fe-Mn-Al-Cخواص مکانیکی فوالدهای آسررتنیتی

 کند.می

 
 Fe-Mn-Al-Cتغییر خواص مکننیک: در یک آلینژ .2شکل

 فنز کنپن.رسوب کردن توسط 

2 Perovskite 
3 Coherent 
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 تما وان با توموگرافی پروبرا می  یاین رسوبات نانومتر

(0APT )رد توزیع عناصرگیری سه بعدی که امکان اندازه 

فضایی نزدیک به اتمی با حساسیت  (رزولوشنوضوح )

 ppmشیمیایی برابر برای همه عناصر، در محدوده چند 

قرار داد. مقدار  بررسیسازد مورد اندک را فراهم می

این روش  نانومتر است. 811×21×21گیری اندازهمعمول 

سطح  ترکیب شیمیائی یک نانو،ات رسوب گیریاندازه برای

 در مقیاس نانومتر ایده آل است. جدایش همچنینتماس و 

ا به طور کلی ب شکل هستند، که یسوزن  APTهاینمونه

 رتو یونپبراده برداری  استفاده از روش الکتروشیمیایی یا

تحت  K011 و 81گیری بین . اندازهشوندمتمرکز تهیه می

بین  الولتاژپایه با .شودمی شرایط خالء فوق العاده باال انجام

توخالی مخروطی شکل که موضعی یک الکترود  نمونه و

ر د، شوداعمال می گیردنوک قرار می یباال ینزدیک در

منفرد  پالس یک اتم 011 -0111در هر حالت ایده آل،

که در ه گرفت و به سوی یک آشکارساز شتابشده یونیزه 

گیری اندازه (آنپروازعظیمت )موقعیت و زمان جا آن

می  ،ژجرم به شار نسبت به متعظیتبدیل زمان با  شود.می

ا ب اضافیقعیتی مشخص کرد.اطالعات موها را توان یون

با  ازآشکارسترتیب وقوع برخورد با  اطالعات مربوط به

 عدیسه ب توزیع بازسازیامکان  که ،شوندمی ترکیبهم 

 (.0)شکل دنسازمی فراهمرا  ها در نمونهاتم

 
-Fe-Mnسه بعدی یک آلینژ  نقشه اتم  -سمت چپ. 2شکل

Al-C اتم: درصد 9. رسوبنت غن: از کربن بن استفنده از 

  : غلظت یکسنن نمنینن شده اند. سمت راستکربن سطح

پنیش کننده توسعه رسوبنت در نتنیج پراش سینکروترون 

 ط: عملینت پیرسنزی در همنن آلینژ.

                                                                                                                                                                          
1 Atom Probe Tomography 

 ( 811) آسرررتنیررت Xالرگروی سرررنکروترون پراش اشرررعرره 

 شررررده از آلیرراژ بررسررریالررت کوانچ شررررده حرردر نمونرره 

 Fe-30Mn-8Al-1.2C تنشران داده شده اس 0در شرکل. 

مراحل بسرریار اولیه تشررکیل فاز پراش فاز کاپا در های قله

 . فرراز کرراپررای نظم بلنررد دامنرره از قبررل دهرردرخ میکرراپررا 

  02 درزمینرره آسرررتنیتی  ازشرررروع برره رسررروب کردن 

 در فوالد  C211°درسررررازی پریرر طریدر اول دقریرقرره 

 Fe-30Mn-8Al-1.2Cکند.می 

به وضوح γ(811 ) قله  ، شدتسازیبا افزایش زمان پیر

 باالتر، به زاویه ( قدریBragg) براگقله و  یابدکاهش می

 مک یتآستن دهد پارامتر شبکهنشان می کندکهحرکت می

 بین زمینه و رسوب، که شبکهمقدارعدم انطباق  د.شومی

به  ماا گرددسازی زیاد میبا زمان پیر ،استبسیارکوچک 

 . اینشودمی حفظ درصد( 8)کمتر از اندکیبسیار میزان 

نه زمیی رسوب فاز کاپا باباالنطباق شبکه اموضوع 

ام مواد استحک به افزایش زیادی به میزان کهرا  آستنیتی،

 دهد.نشان میکند می کمک

 یندهاي جدیدآفر

 آنیل بازیابی

 HMnS رای ب جدید یزمسیرهای فرآینداستفاده افرصت

رکیب تبنابراین  .سازدرا فراهم می مکانیکی تنظیم خواص

ه ببجای آنیل تبلور مجدد برای  آنیل بازیابینورد سرد با 

پذیری سرد رضایت شکل و دست آوردن استحکام باال

سازی ساختار بهینه .شودمقدور می همزمان به طوربخش 

اصالح دانه  به عنوان یک توانمیرا  این فرآیند یدر ط

ازمرزهای دوقلو در مقیاس  تعداد زیادی ایجادثر ناشی ازؤم

عدی ب بازیابی آنیل توسط .درک کرد نورد سرد ینانودر ط

 ایدارپاز نظر حرارتی تغییر شکل  یاهئیدوقلو C221°در

اهش کهانابجائی چگالی حالی کهعین در کنند میرفتار 

 و یک طرفاز  ی سردپذیرفرصت برای شکل یابد،می

 دانه شدید)ریز کردن( توسط اصالح  استحکام باال

 .(3)شکلشود فراهم میدرطرف دیگر 
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 مکانیکی نهاییسازی خواص متناسب امکان اکنون

رای مطابق نیاز بای در طیف گسترده منگنز های پرفوالد

د مسیر فرآیند آسان وجو توسط کاربردهای مختلف زمینه

 (.01)شکل دارد

 
 بنزینب:.آنیل نورد سرد و  :در طایجند ریز سنختنر طرح شمنتیک  .9شکل

 
 شده بسته به میزان نورد سرد و شرایط آنیل. نورد سرد  HMnSهنیخواص مکننیک: فوالد .01شکل

 

 نتیجه

ت شناخنیاز به ایده فوالدهای جدید ز ا برداری کاملبهره

 .دارد یمکانیک حاکم بر خواص پدیده فیزیکیپایه  کامل

ترکیبی از  برای فوالدهای مدرن طراحیهای جدید ایده

تی فوالدهای آستنی در مختلف تغییر شکلهای مکانیزم

ل انرژی گس تنظیم توسطمحتوی باال جدید با منگنز 

رات اثفاده هدفمند ازو است در نظر گرفتنبا ، یانباشت

این فوالدهای  فرآوری .است ونانوساختاردهی ،0دهینظم

دقیق در طی عملیات حرارتی دارد، کنترل  نیاز به جدید

 ویژگی ساختار آنها مستلزم ابزار مدرن تحقیق است.

  

                                                                                                                                                                          
1 Ordering 
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 اخبار داخلی
 

 

 

 

 95برگزاري سمپوزیوم فوالد  

نوزدهمین سمپوزیوم فوالد کشور با شعار راهکارهای 
های نو، تولید و استفاده از فوالدهای نوین ایجاد تکنولوژی

در صنعت فوالد کشور توسط انجمن آهن و فوالد ایران و 

 00و  01های با مشارکت شرکت فوالد ناب تبریز در تاری 
 کایا الله پارک تبریز برگزار گردید.در هتل  32اسفند 

اسفند  01مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم صبح روز سه شنبه 
ماه برگزار شد. در این مراسم پس از قرائت آیاتی از کالم 

سرود ملی سخنرانی مدیرعامل شرکت ا..مجید و پخش 
فوالد ناب تبریز، مدیر عامل شرکت ناب هلدینگ، 

لمی سمپوزیوم، گزارش سخنرانی دبیران اجرائی و ع
عملکرد انجمن آهن و فوالد ایران و سخنرانی رئیس 

 اتحادیه صادر کنندگان فوالد ترکیه ایراد گردید.

 
در پایان هم معاون وزیر صررنعت، معدن و تجارت آقای دکتر 

های خود هجعفر سرررقینی بعنوان سررخنران مدعو به بیان دیدگا
راری ارتبراط میان پرداختنرد. ایجراد زمینره مسررراعرد برای برق

محققان، مدیران و کارشررناسرران این صررنعت در جهت تبادل 
نظر، رفع مشررکالت موجود و توسررعه هر چه بیشررتر صررنعت 

 باشد.فوالد از اهداف اصلی این سمپوزیوم می
در  32آقای دکتر طاهری زاده دبیر علمی سمپوزیوم فوالد 

گزارش خود اشاره کردند: ازبین مقاالت دریافت شده، 
های مختلف و داوری هریک س از دسته بندی در حوزهپ

مقاله پذیرفته  021ها بتوسط سه داور، نهایتاً از حدود از آن
مقاله بصورت  41مقاله بصورت علمی و  081شده، 
فنی مورد پذیرش قرار گرفت. از کل مقاالت  هایگزارش

علمی پذیرفته شده بر اساس امتیازات اخذ شده در داوری 
مقاله علمی  22مقاله بصورت ارائه حضوری و  30تعداد 

بصورت پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت مورد پذیرش 
فنی به های مقاله بصورت گزارش 22قرار گرفت و تعداد 

 مقاالت علمی در لوح فشرده اضافه شدند.

 
جناب آقای دکتر سرقینی معاون امور معادن و صنایع 

سخنرانی خود  معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در

 22تأکید نمودند برنامه جامع فوالد کشور دستیابی به تولید 
میلیون تن فوالد است که رسیدن به این هدف ملزوماتی 

ها توسعه معدن، کنسانتره، آهن ترین آندارد که عمده
 های حمل و نقل است.اسفنجی و زیر ساخت

سمپوزیوم ی المللپس از پایان مراسم افتتاحیه، نمایشگاه بین

توسط مقامات گشایش یافت. این نمایشگاه به  32فوالد 
اسفند در محل  00و  01های روز در تاری  8مدت 

ها بر پا گردید که در آن شرکتهای دائمی تبریز نمایشگاه
آخرین دستاوردهای صنعتی و پژوهش در صنعت فوالد را 

 به معرض نمایش گذاشتند.
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خلی و خارجی شرکت دا 801در این نمایشگاه 

شرکت خارجی( از کشورهای  001شرکت داخلی و 021)
آلمان، فرانسه، هلند، سوئیس، سوئد، انگلستان، ایتالیا، 

ترکیه، اتریش، ژاپن، اسپانیا، یونان، چین، اکراین، هند و 
وم المللی سمپوزیامارات شرکت داشتند. نمایشگاه بین

محل  متر مربع در 04111در مکانی به وسعت  32فوالد 
 نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید.

 
 

اسفند، پنل تخصصی با موضوع  01در بعدازظهر روز 

هاي راهبردي الزم در توسعه پایدار سیاست”

برگزار شد. در این پنل آقای  “صنعت فوالد ایران

سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای  دکتر
فوالد ناب تبریز، آقای مهندس رحیمی مدیر عامل شرکت 

عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران،  مدیر مهندس قدیریان

آقای مهندس ابکاء عضو هیئت عامل ایمیدرو و آقای 
مهندس جوالزاده مشاور فوالد ناب هلدینگ مشارکت 
داشتند. این نشست تخصصی موانع و مشکالت و 

های راهبردی در توسعه پایدار صنعت فوالد را سیاست
 حث و تبادل نظر قرارداد.مورد ب

اسفند با حضور آقای  00مراسم اختتامیه بعدازظهر روز 
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

 اداری و استخدامی کشور برگزار گردید.
با ارائه لوح  32در پایان مراسم از برجستگان فوالد سال 

تقدیر سپاسگزاری شد. این افراد همه ساله توسط هیات 
مدیره انجمن آهن و فوالد ایران و از بین استادان و مدیران 
برجسته صنعت فوالد که خدمات شایانی به توسعه پایدار 

 شوند.اند انتخاب میصنعت فوالد داشته

 :عبارتند از  45اسامی برجستگان فوالد 

 32والد سال ف برجستهاستاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان استاد   .................. جناب آقاي دکتر علی سعیدي

 32مدیرعامل شرکت فوالد کویر بعنوان مدیر برگزیده فوالد سال  .......................  جناب آقاي احمد خوروش

 32بعنوان مدیر برگزیده فوالد سال  معادن و فلزات،وزیر اسبق   ....... جناب آقاي مهندس حسین محلوجی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره اسبق شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان،   ............... ود ابکاءجناب آقاي مهندس مسع
 32بعنوان مدیر برگزیده فوالد سال 
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انتخاب رئیس هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد 

ایران جناب آقاي پروفسور عباس نجفی زاده در 

 1026 سالزمره یک در صد دانشمندان برتر دنیا در 

 
  پررایگرراه اسرررتنررادی طالیرره داران علم تررامسرررون رویترز

(ISI-ESI براسرراس اطالعات اسررتخراج شررده بر مبنای ، )

اسرررتاد از  3 مجموعاًمرجعیت علمی افراد اعالم نمود که 

در جمع یک  8102در سررال دانشررگاه صررنعتی اصررفهان 

ابی اند. در این ارزیدرصرد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته

برای دومین بار نام آقای پروفسررور عباس نجفی زاده قرار 

 دارد.

بررردین وسررریله انتخررراب بررره جرررا و شایسرررته ایشررران در 

فهرسرررت یرررک در صرررد دانشرررمندان برترررر دنیرررا کررره 

مبرررین شایسرررتگی جنررراب آقرررای پروفسرررور عبرررراس 

نجفررری زاده در امرررر توسرررعه دانرررش در ایرررن مررررز و 

بررروم اسرررت را تبریرررک و تهنیرررت عررررض نمررروده و 

هررای اسررت ایشرران همچررون گذشررته بررا تررالش امیررد

مثررررال زدنرررری خررررود در خرررردمت توسررررعه علمرررری 

کشرررور بررروده و در آینرررده شررراهد توفیقرررات بیشرررتری 

 از ایشان باشیم.

چاپ کتاب حفاظت محیط زیست در صنایع آهن 

 و فوالد

مؤلف آقایان دکتر نوراله میر غفاری،  3این کتاب با همت 

هندس زهرا مهندس محمد حسن جوالزاده و خانم م

السادات رضوی و با مشارکت انتشارات آهن و فوالد تهیه 

و چاپ گردید. هدف از تألیف و تهیه و چاپ این کتاب، 

ترین معضالت صنایع آهن و فوالد شامل بررسی اصلی

آلودگی آب، هوا و پسماندها به همراه ارائه راهکارها و 

ی ری تصفیه آن هاست. در این کتاب مبحث پیشگیهافناوری

( در صنعت آهن و فوالد به عنوان یکی از P2از آلودگی )

 های اصلی مدیریتی مطرح شده است.اولویت

بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی فوالد از 

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 

 81کمیته دانشجویی انجمن آهن و فوالد ایران در تاری  

 مجتمعاقدام به برگزاری بازدیدی از  0332اردیبهشت ماه 

فوالد مبارکه اصفهان نمود. این بازدید در راستای آشنایی 

هرچه بیشتر دانشجویان دانشگاه صنعتی فوالد با صنایع 

 عمده متالورژی صورت پذیرفت.

انتخاب سه تیم از دانشگاه صنعتی فوالد براي 

 گريریخته کشوري شرکت در مسابقات

نتخب م کمیته دانشجویی انجمن آهن و فوالد ایران سه تیم

از دانشگاه صنعتی فوالد را راهی مسابقات کشوری 

گری کرد. این مسابقات قرار است مرداد ماه امسال ریخته

در دانشگاه فنی مهاجر برگزار گردد. گفتنی است تیم 

منتخب دانشگاه صنعتی فوالد سال گذشته رتبه اول در این 

 مسابقات را کسب نمود.
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 اخبار اعضاي حقوقی انجمن آهن و فوالد ایران
 
 

 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت فوالد مبارکه در لیست تأمین کنندگان 

  وزارت نفت

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 

در پی دستیابی فوالد مبارکه به توانمندی تولید انواع 

 X70 و X65، X60گریدهای   APIمحصوالت فوالدی 

و پس از اینکه این محصوالت برای تکمیل زنجیره تولید 

های خطوط لوله انتقال نفت و گاز ورق مورد نیاز پروژه

استفاده قرار گرفت، شرکت فوالد مبارکه به  کشور مورد

 ( Vendor List) طور رسمی در لیست تأمین کنندگان

 .وزارت نفت قرار گرفت

هاي ویژه ساخت رینگ تولید انبوه ورق

 خودروهاي سبک

ولید تبه گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان، با 

با ( SAPH441های گرم استحکام باال )گرید ورق

ا ت شدمیلیمتر شرایطی فراهم  0111و عرض  2/0ضخامت 

.  نیاز شودکشور ایران از هرگونه واردات این نوع ورق بی

تن از این محصول با کیفیت  211در اولین گام به میزان 

 .قابت با انواع وارداتی تولید شدقابل ر

 طرح فوالدسازي واحد درصدي 52 پیشرفت

 دشت سفید فوالد

 دیرمومی فوالد مبارکه اصفهان، بنا به گزارش روابط عم

 از بختیرراری و چهارمحال دشت سفید فوالد شرکت عامل

طرح استانی  این سازی فوالد واحد درصدی 20 پیشرفت

 ساخت شامل ،فاز  3 در مجتمع این وی گفته به .داد خبر

 زیرساخت واحد و فوالدسازی واحد مسررتقیم، احیا واحد

 .است شده گرفته نظر در پشتیبانی و جنبی و

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مین کل نیاز کشور در خصوص تولید أتوانایی ت

 ذوب آهن اصفهان ل درمحصول ری

بررره گرررزارش روابرررط عمرررومی ذوب آهرررن اصرررفهان 

مهنرررردس محمدرضررررا نعمررررت زاده وزیررررر صررررنعت، 

معرررردن و تجررررارت در حاشرررریه پنجمررررین نمایشررررگاه 

گفتگرررو برررا و نقرررل ریلررری و در  برررین المللررری حمرررل

برررا اشررراره بررره اینکررره ذوب آهرررن اصرررفهان  خبرنگرررار

 411نیررراز کشرررور بررره محصرررول ریرررل سررراالنه حررردود 

 هزار تن است تصریح کرد: 

مین کررررل نیرررراز أذوب آهررررن اصررررفهان توانررررایی ترررر

کشررررور در خصررررروص تولیررررد محصرررررول ریرررررل را 

زاده بررررا اعررررالم حمایررررت از توسررررعه نعمررررت . دارد

 خطوط ریلی گفت: 

ز فعالتر ین کشور صنایع ، یابد توسعه ریلی شبکه چه هر"

 "د.شون می

 

 

 

 فوالد آلیاژی ایران

هزار تن  200 تاصادرات فوالد آلیاژي افزایش 

  46در سال 

مردیرعامل به گزارش روابط عمومی فوالد آلیاژی ایران، 

هزار تن  421ریزی برای تولید از برنامهت شرکاین 

ریزی برنامهخبر داد و گفت: طبق  32محصول در سال 

هزار تن  011انجام شده، امیدورایم امسال به رکورد 

 .صادرات دست پیدا کنیم
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 اخبار بین المللی
 

 

 

  کننده فوالد در آیندهمعرفی دومین مصرف 
یا صاحبه با نیکی آسرییس اتحادیه فوالد سازان هند در م

ا پشت تواند امریکا رتا دو سال آینده هند می بینی کردپیش
سر بگذارد و به عنوان دومین مصرف کننده فوالد و 

له أهای فوالدی در دنیا معرفی شود. دلیل این مسوردهآفر
 این کشور و افزایش هزینههم سرعت باالی شهر نشینی در 

ی و های صنعتی و اقتصادی است.دولت روی زیر ساخت
یش های پبر این باور است که رشد تقاضای فوالد در سال
 رو به دلیل ساختار بازار یک امر ضروری است.

 

 ترکیه هشتمین فوالدساز بزرگ دنیا

ترکیه در سال گذشته به عنوان هشتمین تولید کننده بزرگ 
درصد از کل تولید فوالد دنیا را  13/8فوالد در دنیا بود و 

 3/02به خود اختصاص داد. این کشور در سال گذشته 
 8/0میلیون تن فوالد صادر کرد که نسبت به سال قبل از آن 

 .درصد رشد داشت

 

 نیاوالد دتایلند چهارمین وارد کننده بزرگ ف

تایلند چهارمین وارد کننده بزرگ فوالد در دنیا است و در 
به  نسبتمیلیون تن فوالد وارد کرد که  8/03سال گذشته 
درصد رشد داشت. تایلند که در  02ن آسال قبل از 

داده است از ابتدای های گذشته صادرات خود را تنزل سال
خته شنا قرن حاضر به عنوان یک وارد کننده خالص فوالد

درصد از کل فوالد صادراتی  02در سال گذشته  شود.می
ایران وارد بازار تایلند شد و به همین دلیل بازار این کشور 
و عملکرد صنعت فوالد در این کشور اهمیت زیادی برای 

 فوالدسازان ایرانی دارد.

                                                                                                                                                                          
1 Tenova 
2 Diproindosa 

بازیافت محصوالت جانبی در کارخانجات احیاي 
 مستقیم

به توافق نهایی  8و دیپروین دوسا 0دو شرکت بزرگ تنوا

احیای  هایبرای توسعه و تجاری سازی تکنولوژی بریکت

(مستقیم 
3

(DRB  رسیدند. این تکنولوژی بازیافت

های سنگ آهن بصورت بریکت محصوالت جانبی خرده
دهد که دو سال پیش در مقیاس صنعتی مورد را ارائه می

 آمد. آن بدستآزمایش قرار گرفت و نتایج قابل قبولی از 

 

عملیات قلع اندود کردن محصوالت فوالدي 
 بوسیله متان سولفونیک اسید

قلع اندود کردن عملیاتی است که روی سطوح فوالدی 
. گیردبرای جلوگیری از اثرات مخرب محیطی انجام می

تکنولوژی جدیدی معرفی کرده  4شرکت کوآکر کمیکال

است که در آن از متان سولفونیک اسید در عملیات قلع 
ن شود. این تکنولوژی باعث باالرفتاندود کردن استفاده می

سطح کیفی محصول نهایی، صرفه جویی در مصرف قلع و 
ر ها را دگردد و هزینهباال رفتن بازده تولید محصول می

 دهد. هش میمقایسه با روش الکترولیتی کا

 

گیري براي اهداف با دماي ساخت دستگاه اندازه
 باال

پذیری شرکت دلتا یک دستگاه دیجیتالی با قدرت تفکیک
روانه بازار کرده است. از  Dilas FT1500باال با نام 

متر  211گیری تا توان به اندازهخصوصیات این دستگاه می
متر میلی 0میلی ثانیه( و با دقت  01ترین زمان )در کم

گیری در دماهای زیاد اشاره کرد. این دستگاه برای اندازه
ی گیرگراد بوده و برای اندازهدرجه سانتی 0311تا حدود 

ابعاد دور از دسترس و کنترل مکان محصوالت سرد و گرم 
 طراحی شده است.

 

3 Direct Reduced Briquettes 
4 Quaker Chemical 
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 پارچه هیدروژلی رقیب جدید فوالد کربنی

 جنس از یاپارچه ژاپن در 0هکایدو دانشگاه دانشمندان

اند، ساخته (FRSC) با نام الیاف کامپوزیت نرم هیدروژل
 برابر 2 شودمی راست و خم آسانی به که زمانهم ماده این
 هایایهپ از یکی نوین هایماده. دارد سختی نیز کربن فوالد
 را ما ونپیرام دنیای که هستند صنعتی چهارم انقالب اصلی
 با ، مطمئن کاالهای ساختد کر خواهند دگرگون کلیبه

 هاماده این با پذیرانعطاف و سبک بسیار همزمان و دوام
. این محصول برای ساخت اتصاالت و است شده شدنی

پیوندهای مصنوعی در بدن و یا جاهای که به مواد خیلی 
 سخت با قابلیت ارتجاعی زیاد نیاز است، کاربرد دارد.

 

صنعت فوالد جهان به دنبال حضور  سومین غول

 قوي در بازار ایران
 &مدیر ارشد واحد توسعه خارجی شرکت نیپون استیل

 های این غول فوالدی ژاپنیسومیتومو متال از آغاز فعالیت
 ایران یک کشور با. به گفته وی در بازار ایران خبر داد

گیز و سخت برانچالش بسیار که بودهتولید  یپتانسیل باال
 خواهد بود.

 

 کشور 50حضور تجاري شرکت فوالدي تاتا در 

  جهان

فوالد تاتا، یک شرکت چند ملیتی است که دفتر اصلی آن 
کشور  82در بمبئی هند واقع شده است. تاتا در بیش از 

همچون هند، مالزی، ویتنام، تایلند، امارات متحده عربی، 
ی جنوبی، استرالیا، ساحل عاج، موزامبیک، آفریقا

انگلستان، هلند، فرانسه و کانادا واحد تولیدی و در بیش از 
کشور جهان حضور تجاری دارد. این شرکت همچنین  21

. قاره ایجاد کرده است 2هزار موقعیت شغلی در  01بیش از 
شرکت برتر جهانی فوالد شناخته  01تاتا استیل در میان 

میلیون  31آن به حدود  شود که ظرفیت تولید فوالد خاممی
 رسد.تن در سال می

  منابع:

www.fooladnews.com 

www.sciencealert.com 

                                                                                                                                                                          
1 Hokkaido 

 گالوانیزه آرسلورمیتال
های آرسلورمیتال تولید محصوالت گالوانیزه با پوشش

عرضه در بازار اسپانیا گسترش  فلزی خاص را برای
در حال حاضر کارخانه آرسلورمیتال نوع جدیدی . دهدمی

تر در برابر با پوشش مقاوم (HDG) از ورق های گالوانیزه
هزار تن در سال  221 به ظرفیت Magnelis خوردگی با نام
ول در صنایع مختلف به ویژه این محص .کندرا تولید می

های نصب شده در زمین برای انرژی خورشیدی سازه
ی است، آرسلورمیتال تولید این نوع ورق گفت .کارایی دارد
 آغاز کرده و عالوه بر اسپانیا در بلژیک و 8101را از سال 

 .نمایدآلمان هم این محصول را تولید می
 

 افت تولید فوالد در کشور چین
آخرین گزارش انجمن آهن و فوالد چین حاکی از آن است 

در  جاریسال می  که تولید روزانه فوالد این کشور اواخر ماه
درصد افت داشته به یک  33/8مقایسه با ده روز میانی ماه 

طبق گزارشات قبلی تا پایان  .هزار تن رسید 224میلیون و 
میلیون تن از ظرفیت تولید فرسوده چین  003ژوئن باید 

درصد در  2متوقف شود. از طرفی موجودی فوالد بازار چین 
تن شده است که هزار  233میلیون و  08این مدت پایین آمده 

 .به دلیل رونق تقاضای مقاطع در چین بوده است
 

 روسیهفوالد تولیدي  يدرصد 2/43 صادرات
درصد  8/4در سال گذشته حجم صادرات فوالد از روسیه 

 0/04رشد کرد ولی ارزش صادرات این کشور با کاهش 
 قیمت  توان در تنزلرصدی همراه بود که دلیل آن را مید

 ازارب در روسیه اهمیت. کرد جستجو جهانی بازار در فوالد
 این بدانیم که شودمی مشخص زمانی فوالد صادرات
د از کل صادرات فوالد دنیا را به خود درص 2/2 کشور

 اختصاص داده است و حجم صادرات این کشور تقریباً
ه دبرابر با صادرات فوالد از کره جنوبی )سومین صادر کنن

درسال . ادرات چین استفوالد دنیا( و یک سوم حجم ص
 2/3گذشته ارزش صادرات فوالد از این کشور برابر با 

درصد از کل درآمد صادراتی این کشور بود ولی به دلیل 
ها برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش تالش روس

در این صنعت هم در  سرمایه گذاری ،وابستگی به نفت
 روسیه رشد روزافزونی دارد.

http://www.sciencealert.com/
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treatment at 1473 K  

Cheng-song Liu, Xiao-qin Liu, Hong-wei Ni, Shu-feng Yang, Jing-she Li, Fei Ye, Pages 520-528. 

 

 Effects of process parameters on fragment and refinement of millimeter-grade coarse grains for 

316LN steel during hot cogging 

Da-shan Sui, Hai-ming Zhang, Hong-yang Zhu, Zhe Zhu, Zhen-shan Cui, Pages 529-535. 

 

 Effects of micro-alloying and production process on precipitation behaviors and mechanical 

properties of HRB600 

Hong-bo Pan, Meng-jiao Zhang, Wei-ming Liu, Jun Yan, Hui-ting Wang, Chang-sheng Xie, Zhan Guo, 

Pages 536-543. 

 

 Multi-objective optimization of gas metal arc welding parameters and sequences for low-carbon 

steel (Q345D) T-joints  

Qing Shao, Tao Xu, Tatsuo Yoshino, Nan Song, Pages 544-555. 

 

 Heat transfer performance of porous titanium 

Shi-feng Liu, An Li, Yao-jia Ren, Dong-feng Li, Zhao-hui Zhang, Pages 556-560. 

 

 Effect of Si on high temperature oxidation of 30Cr13 stainless steel  

Hong-huan Mao, Xing Qi, Jing Cao, Li-cong An, Yi-tao Yang, Pages 561-568. 
 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1006706X17300808
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1006706X17300808
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 معرفی کتاب

حفاظت محیط زیست در صنایع : ابعنوان کت

 پسماند( آهن و فوالد )فاضالب، هوا و

: مهندس زهراالسادات رضوی دینانی، دکتر نوراله مؤلفان

 میرغفاری، مهندس محمد حسن جوالزاده

 انجمن آهن و فوالد ایرانانتشارات: 

 0332 سال نشر:

 
 معرفی:

 با مشارکت انتشارات ان نامبرده ومؤلف این کتاب با همت
در هفت فصل به چاپ رسیده است. در این آهن و فوالد 

کتاب ابتدا در فصول اول و دوم کلیاتی راجع به اهمیت 
ترین فرایندهای تولید و نقش صنعت آهن و فوالد و مهم

ررسی بها در آلودگی بیان شده است. در فصول بعدی به آن
ترین معضالت صنایع آهن و فوالد شامل آلودگی اصلی

 یهاهمراه ارائه راهکارها و فناوری آب، هوا و پسماندها به
یری از مبحث پیشگهمچنین . ها پرداخته شده استتصفیه آن
و فوالد به عنوان یکی از  ( در صنعت آهنP2آلودگی )
در فصل ششم و معرفی انواع های اصلی مدیریتی اولویت
ت های صنعهای نوین در تصفیه و کنترل آالیندهفناوری

 مطرح شده است.م آهن و فوالد در فصل هفت

 مواد سرامیکی پیشرفته عنوان کتاب:

 عنوان به انگلیسی:
Advanced Ceramic Materials (Advanced 

Material Series)  
 :نویسنده

Ashutosh Tiwari, Rosario A. Gerhardt, 

Magdalena Szutkowska 
 8102 سال نشر:
 Wiley-Scrivene: انتشارات

 
 معرفی:

های مختلف شیمی، فیزیک، علم و مهندسی زمینهاین کتاب از 
مواد، علوم پزشکی، داروسازی، تکنولوژی محیط زیست، 

پردازد و بیوتکنولوژی و مهندسی بیومکانیکال، به موضوع می
های پیشرفته در زمینه مواد و یک بازبینی جامع از پژوهش

بخش  3این کتاب به . دهدهای سرامیکی ارائه میتکنولوژی
، کامپوزیت و عملکرد تقسیم شده است و موضوعات طراحی

های های شیمیایی نانوموادمورد بحث آن شامل استراتژی
ازی، سه های کلسیم دو فسرامیکی اکسید همبافته، ارتوفسفات

ته های سرامیکی پیشرففازی و چند فازی، پردازش کامپوزیت
ط شده توسبه کمک مایکروویو، الیاف پیوسته تقویت

شده با های زمینه سرامیکی، ایتریا و منیزیا آالییدهتکامپوزی
سرامیک آلومینا، عملیات ترمیم ترک ناشی از اکسیداسیون، 

ها، ضایعات MWCNT ها در مقابلSWCNT عوامل تقویت
آلی و معدنی در تولید آجر رسی، اکسیدهای تانتالیوم کاربردی 

 .باشدیمو کاربرد تحقیقات قلع نقره در هیدروکسی آپاتیت، 
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Organization Date Location Title No 

SAISE 
7-9 July 

2017 

Lyon, 

France 

2nd International Conference on Energy Engineering and 

Smart Materials 
1 

CBEES 
14-16 July 

2017 

Barcelona, 

Spain 

International Conference on Materials Sciences and 

Nanomaterials 
2 

CMAME 
1-3  August 

2017 

Guangzhou, 

China 

5th International Conference on 

Mechanical, Automotive and Materials Engineering 
3 

IAETR 
4-5 August 

2017 

Bangkok, 

Thailand 

5th International Conference on Advances in Science, 

Engineering, Technology and Natural Resources 
4 

SRM 

University 

9-11 

August 

2017 

Chennai, 

India 

4th International Conference on Nanoscience and 

Nanotechnology 
5 

International 

ASET Inc. 

24 -25 

August 

2017 

Toronto, 

Canada 

International Conference of Theoretical and Applied 

Nanoscience and Nanotechnology TANN17 
6 

Conference 

Series LLC 

1-3 

September 

2017 

Singapore 
International Conference on Automotive and Vehicle 

Engineering 
7 

AIST 

12 - 14 

September 

2017 

Tennessee, 

USA 
Managing Technology — Big River Steel 8 

AIST 

10 - 12 

October 

2017 

Kentucky, 

USA 
Material Handling and Transportation Logistics 9 

AIST 

16 - 19 

October 

2017 

Indiana, 

USA 
Continuous Casting – A Practical Training Seminar 10 

 

http://www.aist.org/Conference-Expositions/Technology-Training/Managing-Technology-Big-River-Steel/Managing-Technology-Big-River-Steel
http://www.aist.org/Conference-Expositions/Technology-Training/Material-Handling-and-Transportation-Logistics/Material-Handling-and-Transportation-Logistics
http://www.aist.org/Conference-Expositions/Technology-Training/Continuous-Casting/Continuous-Casting-(1)
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 سمینارهاي داخلی

 

 

 ینترنتیایگاه پا زمان عنوان یفرد

 اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت 0
تیر ماه  03-02

0332 
http://conf.isc.gov.ir/nanosrb 

8 
لی نوآوری های چهارمین کنفرانس بین المل

 اخیر در شیمی و مهندسی شیمی 
 /http://chconf.ir/fa 0332تیر ماه  83

3 
کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در 

 علوم پایه و مهندسی

تیرماه  84-82

0332 
http://irse2017.com/ 

 چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران 4
شهریور  8تا  0

0332 

http://www.iizc4.com/Congress/UIPa

nel/Index 

2 
کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا 

 توسعه ملی
 /http://www.1mrss.ir 0332شهریور  3

2 
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم 

 و مهندسی
 /http://www.3icrsie.com/en 0332شهریور ماه  3

2 
سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی 

 شیمی و ایمنی صنعتی

مهر ماه  81تا  03

0332 
http://conf.isc.gov.ir/mcis96/fa 

0 
 -سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک 

 عمران و فناوریهای پیشرفته

مهر ماه  81تا  03

0332 
http://conf.isc.gov.ir/meeat96/fa 

3 

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و 

متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک 

مواد ایران و انجمن مهندسی متالورژی و 

 گری ایرانانجمن علمی ریخته

 آبان ماه 2تا  2

0332 
http://imatconf.com 

01 
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در 

  80علوم و مهندسی قرن 
 /http://www.conference21.ir/fa 0332آبان ماه  02

00 
 فوق مواد المللی بین کنفرانس ششمین

 نانوساختار و ریزدانه

آبان ماه  88و  80

0332 
ufgnsm17.ut.ac.irhttp:// 

https://www.civilica.com/Calendar-CHCONF04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-CHCONF04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-NZEOLITE04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Calendar-MRSS01=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MRSS01=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-ICRSIE03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-ICRSIE03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MCIS03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MCIS03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-NRSEC01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-21.html
https://www.civilica.com/Calendar-NRSEC01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-21.html
http://ufgnsm17.ut.ac.ir/
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 هادانستنی

 هاي خود تمیز شوندهکاربرد فناوري نانو در رنگ
 نانو یناورفتوسعه  یژهمنتشر شده توسط ستاد و

 2تهیه کننده: شرکت توسعه نانوفناوری افشار

 
 

 

 مقدمه
های مهمی است داری ساختمان و اجزای آن، از فعالیتنگه

که پس از ساخت بنا باید مورد توجه طراحان و کاربران 
ی دیگری، ساختمان ساختمان قرار گیرد. مانند هر وسیله

یژه در وداری و شستشو دارد. این مسئله، به هم نیاز به نگه
مورد سطوح در معرض دید، مانند نمای ساختمان اهمیت 

کند. هزینه و نیروی انسانی که به این منظور ای پیدا میویژه
های ویژه )مانند آسمان شود، در ساختمانصرف می

ها( ارقام های بزرگی چون ورزشگاهها و ساختمانخراش
تن سدهد. به منظور کاقابل توجهی را به خود اختصاص می

داری و تمیز نگاه داشتن سطوح ساختمان های نگهاز هزینه
ی و همچنین کاهش تکرار این فرایند، متخصصان عرصه

فناوری نانو، از این فناوری نوین به منظور ایجاد امکانی 

برای تولید سطوح، با هدف خودتمیزشوندگی و آسان 
ا اند. امروزه محصوالتی که بتمیزشوندگی استفاده کرده

گردند، با استقبال چشمگیری از سوی ن هدف تهیه میای
 طراحان، سازندگان و مالکان ابنیه مواجه شده است.

 اصول خود تمیز شوندگی -2
های خود تمیزشونده به دو گروه آبگریز و پوشش

در هر دو نوع، پوشش به  شوند وآبدوست تقسیم می
زداید، یکی به ی آب، آلودگی را از سطح میواسطه
ه تشکیل قطرات کروی شکل و دیگری از طریق واسط

 هایپوشش تشکیل ورقه های نازک آب روی سطح. در

ترتیب  این شود و بهمی سطح گسترده در آب آبدوست
 ببرد. در بین از و حمل کند خود با را هاآلودگی تواندمی

                                                                                                                                                                          
1 nano.ir/report-report@nano.ir 
2 Superhydrophilic 
3 Superhydrophobic 
4 Wetting Angle 

سطح  روی آب آبگریز قطرات در سطوح که حالی
 خودتمیزشوندگی پدیده کنند.تمیز می را آن و لغزندمی

تماسی  بستگی دارد. زاویه تماسی مایع با سطح زاویه به
 محل در گاز و مایع جامد،  فاز سه مشترک فصل در مایع

 به طور شود.می تشکیل سطح جامد با مایع قطره تماس

 را سطح باشد، درجه 31 از کمتر زاویه تماسی اگر کلی،

 آبگریز را سطح باشد، درجه 31 از بیشتر آبدوست و اگر

 درجه صفر به نزدیک زاویه تماس با سطوح نامند.می

8ابرآبدوست
 درجه 021 از بیشتر تماس زاویه سطوح با و 

3ابرآبگریز
 سطحی انرژی دارای آبگریز نام دارند. سطوح 

سطوح  سطحی انرژی که حالی در هستند، بسیار پایین
 بروز نانو و فناوری از باالست. استفاده بسیار آبدوست

 به سطوح دستیابی نانومتری ابعاد در متفاوت خواص

 .است ساخته ممکن را ابرآبدوست و ابرآبگریز

 

 
 کند. زاویه تماس که میزان آب گریزی سطح را تعیین می 

و عملکرد نسبی نیروی کشش  4این زاویه، میزان ترشوندگی

 کند.سطحی بین آب، هوا و سطح را توصیف می

2 

http://nano.ir/report
mailto:report@nano.ir
mailto:report@nano.ir
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 هاي آب گریز و ابر آب گریزپوشش -2-2

ی آب گریز به گیاه منبع الهام سطوح خود تمیز شونده

گردد. این گیاه به این علت مورد توجه نیلوفر آبی باز می

گرفته که از پاکی و تمیزی استثنایی برخوردار بوده قرار می

آب به محض تماس با سطح به شکل  است. در این گیاه،

رات ذ فته و با لغزش از روی سطحتجمع یا قطرات کروی

 زداید.را با خود از روی سطح می آلودگی و خاک

 

 
خاصیت خود تمیز شوندگی برگ گیاه نیلوفر آبی، منبع الهام 

 سطوح خود تمیز شونده بوده است.

بی به نیلوفر آ خاصیت آب گریزی بعضی از گیاهان مانند

های میکروسکوپی است که سبب دلیل وجود ناصافی

ها پدید آید که دارای شود سطوح زبری بر روی برگمی

 دارای سطح یک که خاصیت آب گریزی باشند. زمانی

 فصل باشد، نانومتر یا مقیاس میکرومتر در بافت زبری

 سطح روی بر که قطره در یک آب هوا و بین مشترک

 موئینگی نیروی و کندمی  پیدا افزایش گرفته است قرار

آب  قطره بنابراین، شود.می کم شدیدا سطح و بین قطره

پیدا  جریان و به راحتی گیردمی خود به کروی شکل

ی موجود بر روی سطح، به قطرات کند و ذرات آالیندهمی

ز ها نیز اآب چسبیده و با غلطیدن قطرات آب، آلودگی

 شود.سطح زدوده می

 
 تصویر یک قطره آب بر روی برگ نیلوفر آبی، ذرات آلودگی روی

 شوند.چسبند و از سطح جدا میقطره آب می

ی هایبا الهام از اثر نیلوفر آبی، امروزه سطوح و پوشش

شوند که به دلیل ریز ساختار زبرشان دارای اثر تولید می

خود تمیز شوندگی باشند. با استفاده از فناوری نانو و ایجاد 

سطوحی که زبری در مقیاس نانومتر داشته باشند سطوح 

اند که از امکان ترشدگی گریز پدید آمده فوق آب

 کمتری برخوردارند.

 
یک پوشش ابر آب گریز که قطرات آب با لغزیدن روی آن آلودگی 

 زدایند.را از روی سطح می
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 هاي آب دوست و ابر آب دوستپوشش-2-1

 ز شونده عملکردی کامالًهای خود تمینوع دیگر پوشش

های ارند. پوششهای آبگریز دمتفاوت نسبت به پوشش

تکیه بر جریان آب برای تمیز کردن  آب دوست منحصراً

ها در اثر خاصیت آلودگی سطح ندارند. این پوشش

خود، با قرار گرفتن در معرض نور آلودگی  0فتوکاتالیستی

کنند و با جریان یافتن آب روی سطح سطحی را تجزیه می

 یها رشد تجارشود. این گونه پوششها پاک میآلودگی

 اند. باالیی در صنعت پیدا کرده

 

 
ت زیه و زدایش آلودگی از روی سطح با استفاده از خاصیت 

 .فوتوکاتالیستی سطح

                                                                                                                                                                          
1 Photocatalytic Effect 

در واقع خراصررریرت خود تمیز شررروندگی برای سرررطوح 

آبدوسرررت ناشررری از دو خصررروصررریت فتوکاتالیسرررتی و 

 آبدوستی است.

وتو( حضور نور )ف موادی هستند که در مواد فتوکاتالیست 

ن دهند. یعنی اگر ایخود خاصیت کاتالیستی نشان میاز 

عنوان یک به مواد در معرض تابش نور قرار گیرند،

سرعت انجام یک واکنش خاص را د تواننمی کاتالیست

 مواد فتوکاتالیست بدون دخالت در آن افزایش دهند.

 خورشید نور مجاورت در را هاشیمیایی آلودگی ساختار

ساختار  فرایند فوتوکاتالیستی، لطو در برند.می بین از

 بر ها کهناخالصی سایر و ارگانیک هایآلودگی شیمیایی

 نور خورشید جذب به وسیله دارد قرار پوشش روی

شود. شکل زیر شماتیکی از پدیده می شکسته

 دهد.فتوکاتالیستی را نشان می

 
 شماتیکی از پدیده فتوکاتالیستی

خورشید موجب ایجاد همچنین این مواد در معرض نور 

سطح  آبدوستی شوند. خاصیتخواص آبدوستی سطح می

 آب صفحاتی از تماسی، زاویه کاهش با شودمی باعث نیز

شکل  بَرَد. از بین را هاآلودگی که شود ایجاد سطح روی بر

ید تیتانیم اکسی آبدوستی را با استفاده از دیزیر نیز پدیده

عرض نور خورشید دهد. هنگامیکه پوشش در منشان می

 شود.گیرد دارای خاصیت آبدوستی میقرار می
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 ای اد پیوندهای سطحی ای اد شده در سطح آبدوست

 
    روند پدیده فتوکاتالیستی

شکل زیر نیز شماتیکی از خاصیت خود تمیز شوندگی که 

ی فوق ی فوتوکاتالیستی به همراه پدیدهاز ترکیب پدیده

 دهد.نشان میشود را آبدوستی نتیجه می

 
 شماتیک پدیده خودتمیز شوندگی

انواع مختلفی از اکسید و سولفید فلزی که در ابعاد 

نانومتری دارای خاصیت خود تمیز کنندگی هستند، طی 

،  2TiOی آنها اند که از جملههای اخیر کشف شدهسال

3WO ،2ZrO ،2ZnO  وCdS توان نام برد. این مواد  را می

ندگی متفاوتی ر ا در سطح ایجاد قدرت خود تمیز کن

خواص بسیار  2TiOها کنند. از بین این نیمه هادیمی

مواد  از دهد و یکیمناسبی نسبت به بقیه از خود نشان می

سطوح  عنوان زیادی به کاربرد فتوکاتالیستی است که

یم یک اکسید تیتانآبدوست دارد. دی خودتمیزشونده

 وتوکاتالیستی استهای فی ایده آل برای پدیدهماده

 که: چرا

 ارزان و قابل دسترس است 

 مقاومت به خوردگی باال دارد 

 اکسید کننده قوی است 

 ل تواند در دماهای معموی فوتوکاتالیستی میپدیده

 رخ دهد

 تواند در اتمسفر اکسیژن رخ دهدواکنش می 

 0 ی بینهای با مقیاس نانو )ابعاد در اندازهذرات و پوشش

های با ابعاد میکرو و نانومتر( و ذرات و پوشش 01الی 

د. دهنماکروی تیتانیا خواص متفاوتی از خود نشان می

ها با ابعاد فیزیکی نانو خواصی از خود نشان هادینیمه

 شود. درای در آنها دیده نمیدهند که در مقیاس تودهمی

و خواص  یابدمی حجم افزایش به سطح نسبت نانو ابعاد

های الکترونی حفره ایجاد امکان یابد.نیز تغییر میالکترونی 

پیدا  افزایش هاآلودگی شیمیایی ترکیب و تجزیه سطح در

 اکسید تیتانیم نانوذرات از معموالً  دلیل، کند. به همینمی

 کاهش با .شودمی استفاده ابرآبدوست سطوح به عنوان

 پیدا فوتوکاتالیستی نیز افزایش فعالیت درصد ذرات، ابعاد

 کند.می

 هاي خود تمیز شوندهرنگ -1

توانند بصورت رنگ روی های خودتمیز شونده میپوشش

ازار ها به بسطوح ایجاد شوند و انواع مختلفی از این رنگ

ها ظاهر تمیزتر و عرضه شده است. مزیت این گونه رنگ

. داری سطح پوشش شده استکاهش قابل توجه نیاز به نگه

نظافت در سال، به معنای کاهش کاهش تعداد دفعات 

مصرف مواد شوینده و کاهش استهالک سطوح در اثر 

های خود تمیز برای ایجاد رنگ باشد.شستشو نیز می

ود. در شی آب گریز از اثر نیلوفر آبی استفاده میشونده

واقع با استفاده از نانوساختارها در رنگ که موجب به 

نومتری شوند، ی ناوجود آمدن سطح ناصاف در محدوده

توان به رنگ با خاصیت خود تمیز شوندگی رسید. این می

ها بصورت تک الیه یا دوالیه روی سطح ایجاد گونه رنگ

شوند. در شرایط مناسب، مانند استفاده بر روی سطوح می

ها از دوام بسیار عالی داخلی و بیرونی ساختمان، این رنگ

عبور آب برخوردارند و اگر سطح مورد نظر در معرض 

 باشد، تمیز باقی خواهد ماند. 
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های آب ی آب گریز که با حرکت قطرههای خودتمیز شوندهرنگ

 .شودها پام میروی سطح آن آلودگی

ی آب دوست اکثرا از های خودتمیز شوندهدر رنگ

ی فتوکاتالیستی استفاده به عنوان ماده 2TiOنانوذرات 

اکسید تیتانیم در معرض دیشود. با حضور نانوذرات می

تابش پرتوی فرابنفش، زاویه تماسی کمتر از یک درجه 

یز های خود تمشود. برای تولید رنگبرای سطح حاصل می

ی آب دوست باید روش ساخت به شکلی باشد که شونده

ی پلیمر آلی نانوذرات غیر آلی بطور همگنی در زمینه

یجاد شش ای سه بعدی را در پوپخش شوند تا یک شبکه

کنند و خواص خودتمیز شوندگی مناسبی روی سطح 

ایجاد شود. به دلیل نیاز به آب و نور خورشید برای فعالیت 

 ها در فضاهایهای آب دوست، کاربرد اینگونه رنگرنگ

 بیرونی بیش از فضای داخلی ساختمان خواهد بود.

 
 ی آب دوست رنگ خودتمیز شونده

 در مقایسه با رنگ معمولی

 هاي خود تمیز شوندهبازار رنگ -3

تواند به بهبود محصوالت و استفاده از نانو مواد می

فرآیندهای تولید کمک شایان توجهی نماید. استفاده از 

این دسته مواد در محصوالت تجاری به سرعت در حال 

محصول  311، 8112رشد است. ادعا شده است که در سال 

د. که این اناص یافتهتجاری به کمک فناوری نانو بهبود خو

چهار برابر شده است. به علت پتانسیل  8101رقم در سال 

فناوری نانو، شرکت های زیادی در سرتاسر جهان به میزان 

و کنند. فناوری نانباالیی در این بخش سرمایه گذاری می

های گوناگون کاربردهای مختلفی دارد. شکل در زمینه

ل های ذیرا در این حوزهزیر تخمین سهم بازار فناوری نانو 

 دهد.نشان می 8101-8102های طی سال

 
تخمین سهم بازار نانو فناوری در زمینه های گوناگون طی سال 

های خودتمیزشونده درصدی از قسمت )پوشش 6184-6181های 

 گیرد(.بنفش رنگ را در بر می

نرخ بررازار جهررانا براص محصررروالت  8113در سررررال 

یون دالر بود. نرخ رشررد سرراالنه میل 040فوتوکاتالیسررتا 

درصررد افزایش  3/04حدود  8104در سررال  محصرروالت

توجه به با  میلیارد دالر رسریده است. 2/0یافته و به مقدار 

در  مصرررفیمحصرروالت  رودانتظار مینرخ رشررد سرراالنه 
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درصد افزایش  8/03 (8104تا سال  8113)  طول پنج سال

 درمحصررروالت یابد که متناسرررب با آن حجم فروش این 

میلیون  4/020به  8113میلیون دالر در سررال  0/02بازار از 

محصرروالت دیگر از  یابد.افزایش می 8104دالر در سررال 

حجم  8113میلیون دالر فروش در سررررال  0/88مجموع 

کوچکترص را به خود اختصرراص دادند. فوتوکاتالیسررتهاص 

ه اند اما بنرانومقیراس در داخل این مقادیر گنجانده شرررده

 ا این حال،. بها نشررده اسررتصرورت جزئا تأکیدص بر آن

درصرد محصوالت نانومقیاس قابل تولید در طول سالهاص 

امه در آینده اد اخیر افزایش یافته است و این روند احتماالً

 .خواهد داشت

 یبه منظور تعیین سیر اختراعات ارائه شده در زمینه

شده در این های ارائه های خودتمیز شونده، پتنترنگ

پتنت مرتبط با موضوع رنگ های  44زمینه بررسی شدند. 

خودتمیزشونده یافت شد که در نمودار زیر تعداد 

های مختلف ارائه شده است. های مربوطه در سالپتنت

ها، نشان از افزایش روز به روز روند کلی تعداد پتنت

 باشد.در این حوزه میتحقیقات و محصوالت 

 
 سیر زمانی پتنت های ارائه شده در زمینه رنگ های خودتمیز شونده

نمودار زیر نیز تعداد پتنت های ارائه شده را بر حسب سهم 

دهد و همانطور که مشخص کشورهای مختلف نشان می

 .باشدچین می است بیشترین سهم مربوط به کشور

های کشورهای مختلف در زمینه رنگ های خودتمیز تعداد پتننت

 شونده
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 گزارش فنیبر مصرف الکترود EAFتاثیر طراحی و عملیات 

 0مصرف الکترودبر  EAFتأثیر طراحی و عملیات 

 ترجمه : محمدحسین نشاطی

 

 

 مقدمه  

 الکترود وویژه مصرف مورد ارتباط بین  در دانش عمیق

 و طراحی کوره بهترین ابزار برای ملیاتیپارامترهای ع

شرایط اقتصادی مطلوب تولید فوالد در  رسیدن به

 خانهکاریک  است.( EAF)قوس الکتریکی های کوره

 با متفاوتروش عملیاتی از  تواندمی مشخصفوالد 

ب که انتخا مهم است ،اما .استفاده کند یکارخانه دیگر

 یحصحبر اساس تحلیل های عملیاتی یکی از روش بین

ا ر های قبلیآگاهی و اینکه نتایج به دست آمدهباشد 

 . کند ییدأت

 الکترود ویژه معادله مصرف 
ربع شدت مالکترود به مصرف نوک اینکه تعیین شد پس از 

برقراری تناسب  ( وابسته استK.I²( =kg/t)Qtip )جریان 

و با عوامل عملیاتی  SQ( kg/t) مصرف ویژه الکترودبین 

ویسنده ن فوق، عبارت بر اساس شد.آسان  نسبتاً نیز طراحی

 متغیر اثر چند تجزیه و تحلیل ای رسید که امکانمعادله به

 وکنجدا کردن مصرف  بدون نیاز بهرا مصرف الکترود  بر

 کند.انبی فراهم میاز مصرف ج

 شود،میبیان  kg/hکه بر حسب الکترود،  مصرف کل

طع اولیه سطح مقبین  متناسب با مربع شدت جریان و نسبت

  (:0مقطع نوک الکترود است )شکلسطح الکترود و 

QTot (kg/h) = Qtip × D²/d² = K. I². D²/d²  (1)                                                          

 = قطر نوک dو  = قطر اولیه الکترود، D که در آن:

  .الکترود

                                                                                                                                                                          
 زیراست:گزارش این متن ترجمه  -0

L. R. Jaccard, Effects Of E.A.F. Design and Operation on Electrode Consumption. 

 
 الکترود مصرف کل .8شکل

وزن الکترود برابر است با ( kg/tمصرف ویژه الکترود )

 تولید مقدار فوالد کیلوگرم تقسیم بر بر حسب مصرفی

 یک دوره یتولید در ط تن، و بر حسبدر همان زمان  شده

 باکوس مع نسبتو  اکتیوتوان با مستقیم  نسبت معین

ژه بنابراین، مصرف وی .دارد مصرف ویژه انرژی الکتریکی

انرژی ویژه مصرف  امستقیم ب نسبت (kg/tالکترود )

(kwh/t )qee  نسبت و( معکوس با توان اکتیوkw )P دارد: 

QS (kg/t) = QTOT (kg/h).qee (kwh/t)/P (kW)    (2)                                                   

، در مورد یک 3 در( و ضرب نتیجه 8( در )0با قرار دادن )

 می آید:بدست کوره با سه الکترود، 

QS (kg/t) = 3. K. (I²/P). (D²/d²). qee (3)                                                      

را در  الکترودویژه محاسبه مصرف  امکان( 3معادله )

الکترود معلوم است فراهم می سازد. هنگامی که قطر نوک 

ثیر پارامترهای أاز ت یدرک بهترداشتن ، به منظور اما

 مصرف ویژه الکترود، پیدا کردن یک عبارت بر مختلف

 برقرار کند ضروری با این پارامترهارا  D²/d²رابطه  که

 کاهش قطر کهینمشاهده ا را می توان باکار . این تاس

"D - d" با شدتاست متناسب  اکسیداسیون ناشی از 
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 زمان اکسیداسیونو   cm/hبر حسب Kox انبیمصرف ج

Tox  انجام داد. ساعت بر حسب 

 مصرفبا نرخ تناسب معکوس  اما زمان اکسیداسیون
نسبت و  مصرف خطی نیز نامیده می شود،که  نوک،

در معرض اکسیداسیون ستون  ارتفاع بخش امستقیم ب
 :وندشمیج تمن به معادله زیرها تحلیلاین  .دارد الکترود

D - d = Kox. H. d²/ (K´. I²) 

 : به می شودهنگامی که حل شود، تبدیل که، 

D²/d²= {0,5 + [0,25 + ( Kox / K´ ) .                     
(D.H / I²)]1/2}2                                     (4) 

(، نتیجه معادله نهایی برای 3( در )4با قرار دادن معادله )
 از یتابع صورتبه  الکترودویژه محاسبه مصرف 

  است: یحاپارامترهای عملیاتی و طر

QS (kg/t) = (3.K.I² / P). {0, 5 + [0, 25 + (Kox / 
K´). (D.H / I²)]1/2}2. qee    (5) 

 که در آن: 
K ک از نظر مصرف نو ضریب نماینده کیفیت الکترودها

 با کهکوره  0بر روی انجام شده  در یک بررسی است.

، در برزیل، با 0301الکترودهای ساخته شده در سال 
 مصرف کردند، متوسطکار می و بزرگتر mm 321قطر

  :بابرابر بود جمع آوری شده 

K = 0, 0233 kg / kA². h 

I²/P ی و طراح پارامترهای عملیاتی به ی وابستهضریب
 3I²/P یبا جایگزین الکتریکی است. این ضریب

شود، بهتر درک می، sin(φ)/cos(φ).X یا  tan(φ)/Xبرای
صرف که م کندمیگیری نتیجهاین در نتیجه ما را قادر به 

وان تمعکوس با راکتانس و ضریب  تناسبالکترود ویژه 
 I/Va  عبارتند از: I²/P اعبارات دیگر معادل ب دارد.

P/Va² ،مصرف  دهد که افزایش ولتاژ قوسکه نشان می
به  توانمی را  I/Vaعبارت .دهدکاهش میرا الکترود 

 مقاومت قوس است. Ra که در آن، نوشت Ra/1صورت 

قوس وجود ندارد  ،و پاالیش های ذوبدر برخی از کوره
برای این نوع از  .برقرار استتوسط سرباره جریان و 

  مقاومت سرباره است.برابر با  Ra، هاکوره

Kox که بر حسب ، جانبی الکترود است نرخ مصرفcm 
بر ساعت برقراری قوس کوره )روشن بودن کوره 

("ON" )) تا  1.21 در محدوده مقدار آن. دوشمیبیان
cm0.41  الکترودهای با  ساعت، برای ربکاهش قطر

 (. 8)شکلکند کیفیت معمولی تغییر می

 
 .(kg/h)جانبی الکترود  نرخ مصرف Kox .6شکل

Kox = (D-d) / Tox = 0, 7 to 1, 4 cm/h 

'K همان معنای  دارایK برابر است با ، و می باشد
4.K/(.Ws) ، که در آنWs مخصوص وزن ه معنی ب

برابر  'h20,0233 kg/kAK =  ،K. الکترودهاست. برای
  h.kA318,5 cm/2 است با

D/I² ر د معکوس با چگالی جریان ی است که تناسبضریب
  است. شدت جاری Iو  قطر اولیه الکترود D. داردالکترود 

H سقف  طوقه تا حمام ارتفاع کوره است که از سطح
  د.وشمیگیری اندازه

qee .مصرف ویژه انرژی الکتریکی است 

  مؤثر عامل تجزیه و تحلیل اثر چند 

  Koxو  K ،'K -کیفیت الکترود 
و همچنین  K' و Kعوامل  ،باشدکیفیت الکترود بهتر هرچه 

ه عاملی ک هر اما،د بود. نتر خواهکمالکترود  مصرف ویژه
به افزایش ]نوک[ شود کاهش مصرف خطی  باعث

( 2معادله )همانطورکه از ، گرددمیمنجر جانبی مصرف 
عبارت در مخرج  K'شود، از طریق عامل میمشاهده 

Kox/K' .یفیت کی با اگر با الکترود ین بدان معناست کها
ار معمولی کیفیت ک با الکترود از کمتر ٪81مصرف نوک 

 از لحاظ، بدون بهبود موازی این مشخصه الکترود شدمی
  .بود ٪81ثر کمتر از ؤ، کاهش مصرف ویژه مجانبیمصرف 

 و راکتانس  توانضریب 
ژه مصرف وی یا راکتانس افزایش یابد تواناگر ضریب 

(، 2) توان از معادله. این را میکندپیدا می الکترود کاهش
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 با قرار دادن: مشاهده کرد 

3 I² / P = tan (φ) / X = I. 1, 73 / V.cos (φ) 

روشی مورد  توانافزایش ضریب  ،0301 دهه در آغاز
ی از در بسیار کاهش مصرف ویژه الکترود استفاده برای

ها که در آن یبرای موارد های قوس الکتریکی بود.کوره
 خاصی بزرگنمائیبا  UHPهای مناسب برای عملیات نظریه

 یدر ط 1.21تا  1.21از از طریق استفاده از ضرایب توان 
عد از ، بندبه کار گرفته شده بودمرحله ذوب کردن نیز 

به کاهش مصرف الکترود  1.01به  ضرایب توانافزایش 
  .رسید ٪41مقادیر 

توان  افتباعث  بدون افزایش ولتاژ توانافزایش ضریب 

باالتر  .شودمی کاهش تولید در واحد زمان در نتیجه، اکتیو
ه بتولید کوره ممکن است توان معینی، ضریب  مقادیراز 

هدف  به سطح مورد نیاز برای رسیدن کمتر از حداقل
کاهش  به همین دلیل، .کاهش یابد ریزی شدهبرنامه 

نیاز  از افزایش ضریب توان مصرف ویژه الکترود با استفاده
. به هر حال، در دارد به رعایت سطح تولید مورد نظر

یب ابزرگ فوالد، عملیات در ضر هایکارخانهبسیاری از 

صرف مبا توجه به نرخ باالی توان می به ندرترا کم توان 
 کرد. توجیهاین نوع از عملیات در  الکترودمورد نیاز 

نگاه آ افزایش ضریب تواناز پس  سطح تولید حفظبرای 
. ودبولتاژ ثانویه ترانسفورماتور الزم خواهد باالبردن 

و  0321 دهه های ساخته شده دربسیاری از کوره، سفانهأمت
. اشتندد ترانسفورماتور با ولتاژ ثانویه کم 0301 دههآغاز 

 وان اسمیت کهقابل دسترس به صورتی بود لتاژ حداکثر و

یب توان با ضر طلبید کهای را میتنها کوره ترانسفورماتور
 یولتاژ باالتر کار کند و هیچ پله )تپ( 1.212نزدیک به 

اسمی ترانسفورماتور با ضریب توان  توانبرای عملیات در 
 ورهتولیدکنندگان ک . در آن زمان،نبودانتظار مورد بیشتر 

ممکن مصرف نسوز  حدکاهش تا  به دنبالدر ذهن خود 
ها و آنها دستیابی به راکتانسهدف  و بنابراین،بودند 
، تصور شد 0301 دههدر پایان اما، . بود ثانویه کم هایولتاژ

ه از قراضزیرا  ،است که این اقدامات حفاظتی بیش از حد
ت بیشترین مدقوس در  فرسایشی عمل در برابر هاهدیوار
در این مرحله از کند، و ره ذوب کردن محافظت میدو

  .وجود داردباالتر  هایعملیات، امکان استفاده از ولتاژ

 دایشپیپس از  باالترهای ضریب توانعملیات در  در واقع،

همزمان با بحران های آب خنک شونده و و سقف هاهدیوار

ش سترگ ی را باال بردکه قیمت الکترودهای گرافیت نفت
یات عمل که امکان مشخص شدکه پس از این .استیافته 

ار بسیدر هنگام ذوب کردن در شاخص مصرف مواد نسوز 
ه بشد وجود دارد، میکه تا آن زمان استفاده تر از آنچه باال

یا حفاظت  های آب خنک شوندههعلت استفاده از دیوار

 آشکار شد که، عالوه بر ،قراضه توسط هادیوار عادی

برای ها کورهطرح  اجرایامکان  ضریب توان،افزایش 
 . اشتدخواهد نیز وجود عملیات در ولتاژ و راکتانس باالتر 

 توانو متوسط تا  کوچک های با ظرفیتکوره در

MVA02توانبا  در مقایسهشده ولتاژ اعمال  ها، که در آن 

اال باید ب یهااستفاده از راکتانسو جریان اسمی باال هستند، 

  .مدار در نظر گرفته شود یک الزام به عنوان

کار  V831 در ولتاژ که MVA3 به عنوان مثال، یک کوره
. از دارد mohms01کلی  عملیاتیراکتانس  نیاز بهکند می

 همراه با راکتانس اولیه سیستم آنجا که راکتانس کوره

انتظار به اندازه های مورد و جریان  هاولتاژ برای تطبیق
 لاکه یک راکتور سری دارد تر، ضروباشدکافی نمی
، باال یبا وجود استفاده از راکتانس ها اضافه شود.)متوالی( 
مصرف الکترود فوق به  کوچک های با ظرفیتکوره

در لیات عم :دو جنبه منفییابند بنا به دست نمی العاده کم

 . D.H/I²مصرف انرژی ویژه باال و نسبت بزرگتر 

ا ب یاتعمل اثرات مثبتاینکه قبل از  ،0321دهه  یدر ط

حذف ، دوش باالتر شناختهی هاولتاژهای باالتر و راکتانس
 متوسطهای اندازه از طرح کوره )متوالی(  راکتور سریال

 شد، باآغاز  MVA82 تا 02های در گستره از توانبا 

به ا آن ربتوان  طوری کهبه کاهش ولتاژ ثانویه  اولویت
ای برد و فضرا باال میهزینه کوره تنها که عنوان قسمتی 

 .دکرحذف کند را اشغال میترانسفورماتور استقرار 

، جستجو برای 0321 دهه در ،بیان شد همانطورکه قبالً

ا بهای به یک هدف طراحی برای کوره کم یهاراکتانس
ندگان به تولیدکن .شد تبدیل های بزرگ و توان باالظرفیت
های کم به عنوان یکی از ویژگی یهاراکتانسسمت 

 مربوط به . این ویژگیحرکت کردند اصلی کوره
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ود همراه بفاز  یهاتعادل راکتانسبرای  خوببندی مثلث
 انجام اساسی است که امکانعوامل از  شدتصور میکه 

این  ند.کرا فراهم میکم  نسوزفرسایش با  عملیات پاالیش

ضریب در  یاتعمل همراه با راکتانس کم با طراحی
  .شد الکترود باال مصرف ویژه بهر منج های کمتوان

ی برا باال یهاراکتانس برای، مدار کوره 0331 ی دههدر ط

ر برای باالتثانویه  هایولتاژ و، مصرف ویژه الکترودکاهش 
های تمبرای سیس .شدمیمورد نیاز طراحی  توانبه  دستیابی
ب نیاز به نص پدانس،با مدارهای اولیه کم اماز قبل موجود 

 به منظور افزایش ولتاژ ثانویه، بود. راکتورهای سریال

 آن یا ثانویه دوترانسفورماتور کوره باید جایگزین ش

ورد وری مبهره افزایش قابل توجه چنانچه .بازپیچی شود
  جایگزینی ترانسفورماتور الزامی است. ،اشدنظر ب

یار جالب بسثانویه جدید یک سیم پیچ تولید  یجایگزین
چرا  اشدب اگر یک ترانسفورماتور یدکی در دسترس است

 .اددتوان آن را تغییر می کوره توقفکه بدون نیاز به 
 ابی بهدستیامکان  اصلی ترانسفورماتور مشخصات گاههر

( cos(φ)ضریب توان ) با یاتدر عمل توان اسمی ظاهری
ه منتج ب، اصالح ثانویه ممکن است را ندهد 1.212بیشتر از 

 کوره شود.  توان اکتیودرصد افزایش  81تا  01

 (1003) 2ضمیمه 

در حال  موجود در سراسر جهانهای   EAFبسیاری از

کردن ذوب  طی مرحلهو در  نداشده  نوسازیحاضر 
 .کنندار میک باال یبا ولتاژ بسیار باال و راکتانس ها قراضه،

 بسیار باال ولتاژاستفاده از  امکانسرباره پفکی  با پیدایش

 یبررساین  فرصتما  پاالیش نیز فراهم شد.دوره  یدر ط

 وبخ پفکیهای سرباره عملیات با یکه در ط ایمرا داشته

از مقادیر ضریب توان نزدیک به یک، که استفاده  امکان
کند وجود دارد. در وهله پایداری کامل قوس را حفظ می

های وانیابی به تیکسان امکان دستبا ترانسفورماتور اول، 
 تردیگر حساسیت باال هایبهبوداکتیو باالتر وجود دارد. 

ول قوس طتغییرات از یکسان )برای درصد ها تنظیم کننده
بی  یدهد( و اثر پاییندر تغییرات جریان باالتر رخ میکه 
ترین کار با باال رایب .باشندمی فازی هاهای راکتانسنظمی

 ال )متوالی(راکتور سریبای پاس کردن  ضرایب توان

ا ب عملیات های بزرگیکی دیگر از مزیت است. ضروری

 کاهش مصرف الکترود است، 0ضرایب توان نزدیک به 

 یابد.بیشتر کاهش می I²/P زیرا

  D -قطر الکترود 
 هرچه دهد کهنشان می  D.H/I²ضریب (،2در معادله )

زرگتر بجریان سطح ستون الکترود به مربع شدت  نسبت
براین، بنابیشتر خواهد بود. الکترود  باشد، مصرف ویژه

 لیلتق کاهش قطر الکترود باعث ،یکسانبرای جریان 
 تنها تا حد توانرا می چگالی جریان ،اما .شودمی مصرف

های با . در کورهدادالکترود افزایش  تحملماکزیمم 
 از الکترود با قطر که مواردیبه ویژه  ظرفیت کوچک،

mm311  ازحداکثر جریان مج ،کنندمیو کوچکتر استفاده 

های کورهمورد بیشتر از   D.H/I²ضریب صورتی است که به

است که چرا  ییکی از دالیل این با ظرفیت باال است،
باال  یهانصب راکتانسبا وجود های با ظرفیت کوچک کوره

  .کننددست پیدا نمیبه مصرف الکترود بسیار کم 

 شبدون افزای و راکتانس افزایش ولتاژ می که یکهنگا
کاهش  جریانشدت  د،وشمی انجامویژه توان  متناظر

در نتیجه شود، زیاد می  D.H/I²ضریبیابد و بنابراین، می

 . دگردمیمصرف به علت اکسیداسیون افزایش باعث 

 مصرف نوک ترشدید نتیجه کاهش در مصرف ویژه کل
 زایش ولتاژ و راکتانس، اگر این افهرچندیابد؛ می تقلیل

رف مص کاهشباشند، آنگاه  هاکاهش قطر الکترود پس از

کاهش قطر  ،اما .دشخواهد قابل توجه تر هنوز هم  ویژه
 و سقوط قراضه تواند شکستگی ناشی ازمی الکترود

گیری تیجه ن بنابراین، .کند تشدید ی رانیروهای الکترودینامیک
مشکل کاهش  ویژه کم،با توان های کورهمورد  شود کهمی

یک  یگشکستناشی از ریسک  قابل توجه قطر الکترود
 باشد.کمترین مصرف الکترود می محدودیت برای دستیابی به

ال با افزایش توان دنب هنگامی که افزایش ولتاژ و راکتانس

 و، در نتیجه، ماندشدت جریان ثابت باقی می، شودمی

در چنانکه  ،یممورد دودر  شود.زیاد نمی  D.H/I²ضریب

ه توان قابل توج در اتخاذمحدودیت  جای دیگر گفته شد،
 باشد.می وزمواد نس کیفیت در ارتباط با ولتاژباالتر و افزایش 

 ارتفاع کوره 
H در معرض باالترین شدتکه . بخشی از ستون الکترود 
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 ،که در داخل کورهقسمتی است  اکسیداسیون است
ریافت دکه  ،کندکار می های سقفحلقهتر از سطح پایین
های کوره، حمام و خود قوس تمام گرما از دیوارهکننده 

، باشد بیشترهای سقف فاصله بین حمام و حلقههرچه  است.

رار ق اکسیداسیون در معرض الکترودطول بیشتری از هر 

  .شدیدتر خواهد بودجانبی الکترودها و مصرف ، گیردمی

ی زیر هاروش الکترود،به منظور کاهش طول اکسیداسیون 
دهی مجدد پوشش گیرند:از قبل مورد استفاده قرار می

های مستقیم الکترود ردنخنک ک نسوز، موادالکترودها با 
 اترود بالک و جایگزینی بخشی از ستونبا آب  یگرافیت
 های خنک شونده با آب.استوانه

 (2440) 1ضمیمه 
فق مو کامالًراه حل تنها  خنک کردن مستقیم الکترودها

اری از بسی درکه  ،باشدمی طول اکسیداسیون کاهش رایب
به هر حال،  .گیردقرار میمورد استفاده  EAFهای کوره

اصل ح در مقایسه با کاهش الکترود، کاهش کلی مصرف
  کوچک است. افزایش ولتاژ از

 qee (kWh/t) -مصرف ویژه انرژي الکتریکی 
ه انرژی مصرف ویژ ابمستقیم تناسب  مصرف ویژه الکترود

 Qs/qeeضریب  استفاده از . به همین دلیل،داردالکتریکی 

(kg/MWh)  وره ک بهره برداری طراحی و تعیین شرایطبه
به . یافته است تعمیم مصرف ویژه الکترود در ارتباط با
ب ضری راکتانس، از یشرایطبا یک کوره  عنوان مثال،

  kg/MWh3 الکترود که مصرفها توان و قطر الکترود

آنگاه کارکند  kWh/t421اگر با مصرف انرژی  ،دارد
اگر با مصرف انرژی و ، kg/t0.32  الکترود مصرف ویژه

kWh/t211 مصرف ویژه الکترود کار کند kg/t0.0  را
 خواهد داشت.

 Kox (cm/h ) -شدت اکسیداسیون 
 ب که بر حسمصرف افقی، با نرخ برابر است  Kox ضریب
cm/h یسطح جانبمصرف  دلیل اصلی برای .ودشمیبیان 

ن که توسط اکسیژ، استالکترود  اکسیداسیون سطح
خل ن هوا به داکشیده شد ناشی از تمسفر کورهآموجود در 

 نسلو استفاده از کوره به دلیل مکش برای خروج غبار 
  شود.اکسیژن ایجاد می

در سال  های انجام شده توسط نویسنده،گیریدر اندازه
از الکترودهای با کیفیت هائی که کوره رد مودر  ،0301

 Kox جانبیمصرف  مقادیر ،کردندمیاستفاده معمولی 
ساعت از  سانتیمتر بر 1.21-0.41قطر  کاهش متناظر با
 بدست آمده [قوس]برقراری  "ON"کوره ی روشنزمان 
ی در زمان خاموش هاالکترود که بگیریمدر نظر  اگر است.
 ،دهندادامه  شدن به اکسید نیز ]قطع قوس[ "OFF" کوره

متر ک اندکی سطح جانبیمصرف  مصرفنرخ  ثرترینؤم
 .باشدمی از مقادیر گزارش شده در باال

 ذوب تا ذوبزمان 
اصلی علل ذوب تا ذوب به عنوان یکی از از زمان ، عموماً

شود. در واقع، میبرده  افزایش مصرف ویژه الکترود نام
هیچ ارتباط قابل مشاهده است،  (2از معادله )چنانکه 

ب ذوب تا ذوزمان مستقیمی بین مصرف ویژه الکترود و 
 دارد. نوجود 

 جریان وبا کاهش شدت  ذوب تا ذوبزمان اگر افزایش 
، ضریب توان باال یدهمزمان ولتاژ به دست آ بدون کاهش

 افزایش مصرف شود.کم مید و مصرف الکترود رومی

کاهش  اما به همان نسبت ،شودمی مالحظه سطح جانبی
مصرف ویژه کاهش باعث  مصرف نوک بزرگتری از

 . یکشودذوب تا ذوب باالتر میزمان الکترود با وجود 
ذوب تا ذوب با زمان  ( قطعاkWh/tًویژه کم ) توان کوره با
 ذوب تا ذوب به دست آمده با کورهزمان  ی نسبت بهباالتر

 ودمصرف ویژه الکتر ،اما .کار خواهد کرد ویژه باال توان با
 ذوب تا ذوبهای زمانویژه کم، به رغم  توان باای کوره
 اب تر از مصرف ویژه الکترود کورهکم، ممکن است بیشتر
استفاده ورد م، بسته به پارامترهای الکتریکی باالویژه  توان
سطح  اثر مصرف "D²/d²"الکترود، مخروطی بودن  .باشد
نها می کند، و ت یینتعرا  مصرف ویژه الکترود بر جانبی

  تابعی از عوامل زیر است:

D²/d²  (Kox/K´) . ( H. D / I² ) 

موارد برای  .نداردذوب تا ذوب  هیچ ارتباطی با زمانو 
اثر  یون،اکسیداس نرخ کیفیت الکترود واز  ایشناخته شده

ه میزان تنها ب مصرف ویژه الکترود بر سطح جانبی مصرف
و معکوس مجذور جریان  "H.D" جانبی الکترودسطح 

 ( بستگی دارد.H.D/ I² ضریب)
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 ه مصاحب

  اي با مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژي ایرانمصاحبه

 

 

 

 

 

 
 اژي ایران، ـل شرکت فوالد آلیـرعامــاي با مدیدراین شماره از مجله مصاحبه

 خوانید:مهندس ابراهیم قدیریان انجام شده است که در ادامه میجناب آقاي 

  درباره شرکت فوالد آلیاژي ایران و پیشینه

آن براي خوانندگان مجله پیام فوالد 

 ؟توضیحاتی بفرمائید

شرررکت فرروالد آلیرراژی ایررران بزرگترررین تولیررد کننررده 

و خاورمیانرره و یکرری از  انررواع فرروالد آلیرراژی در ایررران

ترررین کارخانجررات تولیررد فروالد آلیرراژی دنیررا مرری مردرن

بررره بهرررره بررررداری رسرررید.  0320باشرررد کررره در سرررال 

گررری ، نررورد مقرراطع کارخانجررات فوالدسررازی و ریخترره

سرررنگین ، نرررورد مقررراطع سررربک ، عملیرررات حرارتررری و 

ترررین ل کرراری ایررن شرررکت مجهررز برره پیشرررفتهتکمیرر

از برراالترین سررطح دانررش فنرری تجهیررزات و برخرروردار 

روز دنیا بروده کره امکران تولیرد فوالدهرای آلیراژی را برا 

ردهای بررین المللرری برراالترین کیفیررت و منطبررق بررا اسررتاندا

 . میسر ساخته است

، الت ایرررن شررررکت در صرررنایع خودروسرررازیمحصرررو

، ابرررزار شرررین سرررازی ، نفرررت و گررراز و پتروشررریمیما

پزشررکی و سررازی، نیروگرراهی، ریلرری، سرراخت لرروازم 

جراحررری و سرررایر صرررنایع ویرررژه کررراربرد وسررریع دارد. 

عبارتنررد  واحرردهای اصررلی شرررکت فرروالد آلیرراژی ایررران

: کارخانجررات فوالدسررازی ، کارخانرره نررورد سررنگین، از

کارخانجررررات عملیررررات  و کارخانرررره نررررورد سرررربک

حرارترررری و تکمیررررل کرررراری، مرکررررز تحقیقررررات و 

 آزمایشگاه مرکزی . 

  ها به سالبه نظر شما چه عواملی طی

پیشرفت شرکت فوالد آلیاژي ایران کمک 

 کرده است؟

توان از مهمترین عوامل مؤثر در روند رو به رشد می 

توان تخصصی و روحیه سخت کوشی نیروی شرکت را 

و  IT،  آالتتوان تکنولوژیکی تجهیزات و ماشین، انسانی

فنی  دانشفرایند، محصول در قالب مدیریت سبد فناوری، 

تولید انواع محصوالت فوالدی با توجه به اینکه و امکان 

شرکت فوالد آلیاژی ایران، شرکت بهلر اتریش را به عنوان 

کاوی قرار داده و با خرید دانش فنی از آن مرجع بهینه

شرکت به سطح دانش فنی بسیار باالئی در خصوص 

وجه . تطراحی و تولید فوالدهای آلیاژی دست یافته است

ن تدویای اجتماعی و محیط زیست، ویژه به مسئولیته

های بهبود مبتنی بر اهداف های عملیاتی و پروژهبرنامه

 توازن هایطرح اجرای ،کالن و استراتژیهای شرکت

 ولیدت ظرفیت) زیرسقفی توسعه بخش  دو در ایتوسعه

 ایکارخانه توسعه ریزیرنامهب و ( هزارتن 221 به مذاب

 هزار 282هزار تن شمش آهن و فوالد و 221د تولی جهت

وری و ارتقاء بهرهدرز،  بدون فوالدی هایلوله تن

سازی ساخت بومی، سازی مصرف مواد و انرژیبهینه

قطعات و تجهیزات با استفاده از توان کارشناسی داخلی در 

وسعه های مؤثر در زمینه تشرکت به عنوان یکی از تاکتیک

های تولیدی موجود و ارتقاء تبرداری از ظرفیبهره
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شده  استقرار سیستم قیمت تمامو  وری کل تولیدبهره

واقعی و استاندارد جهت کنترل و کاهش انحرافات بودجه 

 را نام برد. و هزینه

  به عنوان یک تولید کننده، موفقیت خود را

در شرایط بحرانی فعلی بازار وابسته به چه 

 دانید؟عوامل و شرایطی می

س باشند. پضامن بقای هر مجموعه اقتصادی می انمشتری

توان به خواست و تقاضای ترین شرایط نمیدر بحرانی

مشتریان توجه نکرد. شرکت فوالد آلیاژی ایران نیز حفظ 

رضایت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است. در 

این راستا تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب یا به 

 قشی اساسی دارد. پسمحصول رقابتی نعبارتی تولید 

ها برای ارائه قیمت رقابتی و حفظ و ارتقاء مدیریت هزینه

کیفیت از مواردی است که در شرایط بحرانی پویایی را 

در شرکت فوالد آلیاژی ایران زنده نگه داشته است. عالوه 

بر این یک شرکت بزرگ، رقابت در بازارهای جهانی را 

ر سال داند، از اینرو ده با تهدید میرصت پیشرفت و مقابلف

گذشته استراتژی توسعه بازارهای بین المللی و افزایش تناژ 

صادرات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که رشد 

 درصدی آن، نشان از توفیق در این مهم است. 011بیش از 

  با توجه به اینکه صنعت فوالد از صنایع

ی و سکلیدي ایران به حساب می آید و برر

رفع مشکالت آن تأثیر به سزایی در رشد 

اقتصادي و صنعتی کشور دارد، مهمترین 

هاي داخلی و خارجی این مسائل و چالش

 کنید؟ صنعت را چگونه ارزیابی می

های کلیدی در محیط کالن برخی از مهمترین چالش

کسب و کار صنعت فوالد عبارتند از: کاهش قیمت جهانی 

یش واردات ناشی از افزایش محصوالت فوالدی، افزا

حجم تولید در سطح بین المللی، اشباع بازار و مازاد تولید 

در کشور چین،  افزایش بهای تمام شده تولید  خصوصاً

های انرژی، نیروی کار و ...، باال زینهناشی از افزایش ه

بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی، عدم شفافیت نقشه جامع 

ف در ضعه اسناد پشتیبان، توسعه صنعت فوالد به همرا

وری منابع و فرایندها و ضعف در فرایند بازاریابی و بهره

 باشد.میفروش 

  فوالد آلیاژي ایران چه ظرفیت ها و فرصت

هایی براي سرمایه گذاري داخلی و 

 خارجی دارد؟

سال  00شرکت فوالد آلیاژی ایران با اتکا به سابقه بیش از 

ی انواع مقاطع فوالد آلیاژ فعالیت در زمینه تولید و فروش

و با پشتوانه کادر متخصص و مجرب و نیز موقعیت 

استراتژیک، ظرفیت باالیی در جذب سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی چه در صنایع باال دستی و چه در صنایع 

پایین دستی دارد. در خصوص صنایع باال دستی می توان 

ی و اسفنجبه سرمایه گذاری در زمینه تولید کندله ، آهن 

همچنین احداث نیروگاه و در زمینه صنایع پایین دستی نظیر 

فورج قطعه، کشش مفتول، تولید پیچ و مهره و سایر قطعات 

ساخته شده از فوالد آلیاژی اشاره نمود که برای سرمایه 

گذاری خارجی و داخلی در مجاورت مجموعه فوالد 

 آلیاژی ایران مناسب می باشد.

 در بازارهاي مختلف  با توجه به تحوالتی

اقتصادي ایران و جهان، وضعیت کنونی 

بازار فوالد را متأثر از این تحوالت چطور 

 کنید؟میارزیابی 

حت شرایط عرضه و تقاضای بازار فوالد ایران بیشتر ت

های د. از طرفی رکود بخش مسکن طی سالباشداخلی می

است و از سوی دیگر  اخیر تقاضا را به شدت محدود کرده

های تولیدی زنجیره فوالد، مازاد عرضه را افزایش ظرفیت

ها ایجاد کرده است. این دو عامل اصلی، در برخی بخش

فعالین داخلی را تحت فشار قرار داده است. با این حال بعد 

گر، نایع دیاز برجام و تغییر حرکت رشد اقتصادی در ص

های مخصوص و آلیاژی بهتر بود. وضعیت در بازار فوالد

انتظار است با ادامه به کار دولت تدبیر و امید و برچیده 

شدن رکود در برخی از صنایع، شرایط برای فعالیت در 

بازار فوالد بهتر از گذشته شود. و اما در بازار بین المللی، 

با توجه به تولید و مصرف نیمی از فوالد دنیا در چین، نقش 

ار یر قابل انکبر غاین بازیگر در بازار جهانی به عنوان ره
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های کنترل عرضه، تقاضای داخلی و است. پس سیاست

صادرات مازاد نیاز آن کشور،  مواردی است که بازار 

دهد. با در نظر انی را به شدت تحت تاثیر قرار میجه

گرفتن این موارد و شرایط اقتصادی و سیاسی سایر 

کشورهای جهان، همانگونه که انجمن تولیدکنندگان آهن 

تواند، بهبودی می 8102پیش بینی کرده است، سال  دو فوال

 هر چند جزئی در تقاضا و قیمت فوالد رخ دهد.

  با توجه به تصمیم هیئت مدیره فوالد آلیاژي

ایران در مورد افزایش چشمگیر تولید و 

صادرات در سال جدید، پیش بینی شما از 

  عملکرد فوالد آلیاژي در این زمینه چیست؟

ال جاری به ترتیب در واحد فوالدسازی برنامه تولید س

افزایش نسبت به سال قبل(، واحد  %08تن مذاب ) 400111

افزایش نسبت به  %80تن محصول ) 003111نورد سنگین 

 %2تن محصول )  884111سال قبل( واحد نورد سبک 

افزایش نسبت به سال قبل ( و واحد عملیات حرارتی و 

افزایش نسبت به سال  %03تن محصول ) 033111کاری تکمیل

های انجام شده تولیدات ریزیقبل( دیده شده که با برنامه

 بینی شده محقق خواهد شد.پیش

  به نظر شما پارامترهاي مؤثر بر تغییرات

شامل چه  1027قیمت فوالد در سال 

 مواردي است؟ 

س هر گیرد، پقیمت از تعادل بین عرضه و تقاضا نشات می

ادل را بر هم زند، بر قیمت نیز عاملی که بتواند این تع

اثرگذار خواهد بود. در بعد جهانی، ظرفیت مازاد تولید 

فوالد چین و افزایش ظرفیت در دیگر کشورها از جمله 

هند، قیمت فوالد و محصوالت فوالدی را به شدت تحت 

فشار قرار داده است. بطوریکه کشورهای مختلف برای 

زاد ظرفیت، از گزند این ما حفظ صنعت فوالد خود

های بسیار باال برای واردات فوالد وضع نمودند. باید تعرفه

با رشد  دتوجه داشت به دلیل ارتباط مستقیم تقاضای فوال

های اقتصادی کشورهای اقتصادی، وضعیت و سیاست

جهان به ویژه چین از مهمترین عوامل اثر گذار طرف تقاضا 

بر این قیمت می باشد. عالوه  8102بر قیمت فوالد در سال 

مواد اولیه مانند سنگ آهن و انرژی نیز نقش به سزایی در 

وه بر تعیین قیمت خواهند داشت. در بعد داخلی عال

های جهانی، فعالیت فوالدسازان بزرگ، شرایط قیمت

اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، تهدیدهای خارجی 

ار رگذهای جدید و ... بر قیمت اثدرخصوص وضع تحریم

های آلیاژی عالوه بر موارد . در مورد فوالدخواهند بود

باال، قیمت فرو آلیاژها، استفاده کامل از ظرفیت موجود و 

 همچنین کیفیت محصول نیز بر قیمت اثرگذارند.

  نقش انجمن علمی آهن و فوالد ایران را در

توسعه علمی و ایجاد ارتباط با صنایع فوالد 

 چگونه ارزیابی می کنید؟

د ایران نقش مهمی در گسترش و توسعه انجمن آهن و فوال

های دانش فنی تولید آهن و فوالد به عهده دارد و سمپوزیوم

ی هافوالد که هر ساله توسط این انجمن در یکی از مجتمع

 شود فرصت مناسب و مطلوبی را برایفوالد کشور برگزار می

پژوهشگران و متخصصان صنعت متالورژی و مواد معدنی 

که در این همایش گرد هم آمده و  نمایدفراهم می

های موجود صنعت فوالد را دستاوردهای پژوهشی و چالش

در قالب سخنرانی و ارائه مقاالت به بحث و تبادل نظر 

بگذارند. برگزاری نمایشگاه جنبی تجهیزات ، ماشین آالت و 

نیز باعث گسترش لوازم و قطعات یدکی صنایع فوق، 

واد مین کنندگان تجهیزات و مارتباطات مصرف کنندگان و تأ

من شود. انجاولیه مورد نیاز صنعت متالورژی و مواد معدنی می

های بزرگ علمی آهن و فوالد ایران با برگزاری این همایش

و تداوم آن موجب انتقال سودمند تجربیات و تحقیقات در 

شود. یکی دیگر از دستاوردهای مهم این زمینه فوالد می

و تعمیق ارتباط صنعت فوالد با ها ، توسعه همایش

های کشور و آشنایی دانشجویان و عالقمندان با دانشگاه

مسائل و چالش های روز صنعت فوالد می باشد. انتشار 

های تخصصی و مجالت علمی در زمینه آهن و  فوالد کتاب

ی ن انجمن است که در زمینه ی توسعههای ایاز دیگر فعالیت

من با صنایع فوالد حائز اهمیت علمی و گسترش ارتباط انج

 است. 

دانیم انجمن آهن و فوالد ایران به عنوان همانطور که می
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یک انجمن علمی در جهت کمک به ارتقاء دانش در 

صنعت فوالد کشور و نیز در راستای ارتباط بین اساتید، 

 ت.أسیس شده اسمحققین و متخصصین صنعت فوالد، ت

اوری، آموزش، پژوهش رشد، ارتقا، توسعۀ تکنولوژی، فن

های تخصصی آهن و فوالد از و نشر اطالعات در زمینه

همچنین  انجمن آهن و فوالد  .باشداهداف کلی انجمن می

های چون ایجاد ایران برای تحقق اهداف خود، فعالیت

پایگاهی مناسب به منظور برقراری ارتباط علمی، فنی و 

وزیوم سمپ های علمیتحقیقاتی، برگزاری سالیانه همایش

المللی فوالد، ارائه خدمات فوالد به همراه نمایشگاه بین

ای با تشکیل آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی و مشاوره

های تخصصی در راستای ایجاد و توسعۀ کارگروه

های آهن و فوالد و افزایش های نوین در زمینهتکنولوژی

وری و ارتقای کیفی محصوالت تولیدی، کسب بهره

از آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی ایران و اطالعات 

جهان و ارائه آن به اعضاء، ترغیب، تشویق و حمایت از 

برد پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان در پیش

 .کندهای علمی را دنبال میفعالیت

  آیا در شرکت شما برنامه اي جهت استفاده

و به روز رساندن آخرین دستاوردهاي 

ه د در نظر گرفته شدفناوري در تولید فوال

 است؟ لطفاً تشریح بفرمائید؟ 

این شرکت در زمینه استفاده از آخرین مقاالت و همکاری 

های علمی سالیانه و سمپوزیوم فوالد در برگزاری همایش

ضمن کمک به ارتقاء دانش و تکنولوژی در زمینه فوالد 

ها نیز استفاده مینماید. از موارد مطرح شده در این همایش

باتوجه به تأسیس شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و 

فوالد خاورمیانه توسط انجمن آهن و فوالد انتظار می رود 

های روز و در این انجمن در جهت بومی سازی تکنولوژی

های فوالدی داخل کشور اختیار قرار دادن آن به شرکت

 نقش فعالتری را ایفا نماید. 

بله همانطور که در باال ذکر شد این شرکت یکی از 

مؤسسین شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فوالد 

خاورمیانه بوده که در نظر دارد با همکاری دانشگاه و 

های روز دنیا نقش صنعت در جهت بومی سازی فناوری

خود را ایفا نماید. عالوه بر این شرکت فوالد آلیاژی ایران 

با پارک علمی و فناوری یزد شروع نموده همکاری خود را 

هت های دانش بنیان جاست تا با کمک به تشکیل شرکت

ارتقاء دانش و تکنولوژی فوالد آلیاژی، این تکنولوژی را 

بومی سازی نماید. در کنار این موارد و در راستای بروز 

های فوالدی رسانی تکنولوژی در حال حاضر با شرکت

ارتباط کاری داشته و از آخرین  مطرح جهان نظیر دانیلی

های روز جهان مطلع شده و در صورت نیاز از تکنولوژی

 ها استفاده نماید.آن

 ه توان در ایران ببه نظر شما با چه روشی می

جاي خرید فناوري، خود در ایران تولید 

 هاي جدید شویم؟کننده فناوري

های تخصصی زیر نظر انجام آموزشبکارگیری و با  

اسان در داخل و خارج از کشور ، توان تخصصی کارشن

گرید  000کارشناسان شرکت به حدی رسیده که عالوه بر 

گرید  880که دانش فنی آن خریداری شده است بیش از 

ت در شرکتاکنون به سفارش مشتریان داخلی و خارجی 

طراحی و تولید شده است ، فناوری فوالد آلیاژی ایران 

سازی شده و تولید این فوالدها با تولید این فوالدها بومی 

مرحله بصورت آزمایش انجام و  های جدید در هرفناوری

الت ن محصونتایج طراحی صحه گذاری شده و کیفیت ای

ژی برای تولید فوالدهای آلیا باشد.مورد تائید مشتریان می

مخصوص نیاز به دستور العمل خاص و ویژه است که در 

 0411بیش از  0332 این خصوص بعنوان مثال در سال

د فوالواحد دستور العمل از واحد تکنولوژی تولید به 

شرکت فوالد آلیاژی  .ارسال شده است جهت تولید سازی

های های اقتصادی در سالایران علیرغم وجود تحریم

های گذشته ، رکود بازار داخلی ، افزایش قیمت حامل

هبود تلف بهای مخانرژی و ... توانسته است با اجرای برنامه

، ضمن افزایش میزان تولید و فروش شرکت ، با تأمین نیاز 

بازار داخلی در راستای حصول به خودکفایی اقتصادی 

کشور و همچنین توسعه نام تجاری خود در بازارهای 

 صادراتی ، اقدام نماید.



 

 

22 

 یرانآموزشی انجمن آهن و فوالد ا برگزاري دوره هاي
کمیته آموزش انجمن آهن و فوالد ایران به منظور شناخت هرچه بیشتر نیازها و استعدادهای واحدهای صنعتی و گسترش امر 

های مختلف آهن و فوالد اعالم می دارد. لذا کاربردی در زمینه –آموزش، آمادگی خود را در برپایی دوره های آموزشی 

یا  نجمن ارائه شده وهای آموزشی که تاکنون از طرف اعالقمند به برگزاری دورهنایع که از کلیه مسئوالن و صاحبان ص

ا مطلع راین انجمن  ،گردد از طریق تکمیل فرم زیرهای آموزشی خاص دیگری که مورد نیاز آن مؤسسه است، تقاضا میدوره

 های پیشنهادی از طرف متقاضیان قابل بررسی و اجراست.فرمایند. بدیهی است دوره
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 روزه 3 مهندس جوالزاده شیمیاییفرایند تولید کک به روش بازیافت مواد   4

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی  2
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 روزه 0 دکتر منشی

82   روزه 8 دکتر علیزاده آلیاژیهای قوس از جهت رفتار عناصر ترمودینامیک کوره 

 روزه 8 دکتر علیزاده خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات  82

 روزه 8 دکتر علیزاده ترمودینامیک و سینتیک پخت گندله های مگنتیتی  80

 روزه 3 نژاددکتر طرقی (Silicon Steel)گری و نورد فوالدهای الکتریکی آشنایی با ریخته  83

 روزه 8 دکتر شمعانیان پرذیری فوالدهای زنگ نزنجروشرکاری و جروش  31

 روزه 8 دکتر شمعانیان متالورژی جوشکاری  30

 روزه 0 دکتر سعیدی موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی  38

 روزه 0 دکتر سعیدی متدولوژی تحقیق  33

 روزه  3 دکتر رضائیان شناسایی فوالدهای آلیاژی  34

 روزه 8 دکتر رضائیان انتخاب مواد  32
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 لیست انتشارات انجمن آهن و فوالد ایران
 

 

 

 
 

 (ریال) مبلغ انتشار تاریخ گردآورنده عنوان

 111/801 0322 مهر ماه فهاناص صنعتی دانشگاه مواد مهندسی دانشکده 22 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/801 0320 اردیبهشت ماه ایران فوالد و آهن انجمن 20 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/801 0323 بهمن ماه ایران فوالد و آهن انجمن 23 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/801 0301 بهمن ماه ایران فوالد و آهن انجمن 01 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 موجود نیست 0300 بهمن ماه ایران فوالد و آهن انجمن 00 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 موجود نیست 0308 ماه بهمن ایران فوالد و آهن انجمن 08 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/381 0303 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 03 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/381 0304 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 04 فوالد سمپوزیوم مقاالت مجموعه

 111/321 0302 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 02 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/301 0302 ماه بهمن ایران فوالد و آهن انجمن 02 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/301 0302 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 02 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/301 0300 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 00 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/301 0303 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 03 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/301 0331 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 31 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/431 0330 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 30 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/241 0338 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 38 فوالد سمپوزیوم مقاالتمجموعه 

 111/221 0333 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 33 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/211 0334 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 34 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

 111/011 0332 ماه اسفند ایران فوالد و آهن انجمن 32 فوالد سمپوزیوم مجموعه مقاالت

Physical Metallurgy 
of Steel (2001) 

Glyn Meyrick- Robert H. wagoner-
wei Gan 

 111/001 08 ماه زمستان

Introduction to the Economics of 
Structural Steel Work (2001) 

The Southern African Institute of 
Steel Construction 

 111/001 08 ماه زمستان
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Steels “Microstructure and 
Properties”, Third Edition 

H. K. D. H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe 

 111/881 02 ماه شهریور

Advanced High Strength Steel 
(AHSS) Application Guidelines, 

Version 3 
International Iron & Steel Institute 111/001 02 ماه شهریور 

 111/021 04ماه شهریور نشاطی حسین محمد مهندس ثانویه سازی فوالد کتاب

 111/381 00ماه شهریور پرویز فرهنگ مهندس مواد جامع فرهنگ کتاب

  از فوالد پیام خبری - علمی فصلنامه

 20 شماره لغایت  44  شماره
 ایران فوالد و آهن انجمن

 لغایت 31پاییز از

 34 زمستان

111/21 

 111/21 32از بهار  ایران فوالد و آهن انجمن 28خبری پیام فوالد از شماره -فصلنامه علمی

  المللیبین پژوهشی -علمی مجله
 ایران فوالد و آهن انجمن

(International Journal of Iron & 
 Steel Society of Iran) 

 ایران فوالد و آهن انجمن
 03 پاییزاز 

 32بهار  لغایت

 حقیقی افراد
111/081 

 حقوقی مؤسسات
111/841 

 111/001 00 اسفند ماه نشاطی محمدحسین مهندس ابزار فوالد کاربرد و انتخاب راهنمای کتاب

 111/42 03 آذر ماه جوالزاده محمدحسن مهندس فوالد مرجع کتاب

 111/22 31 ماهآذر  جوالزاده محمدحسن مهندس 0331 فوالد مرجع کتاب

 111/22 30 آذر ماه جوالزاده محمدحسن مهندس 0330 فوالد مرجع کتاب

 111/001 38 آذر ماه جوالزاده محمدحسن مهندس 0338 فوالد مرجع کتاب

 111/021 33 آذر ماه جوالزاده محمدحسن مهندس 0333 فوالد مرجع کتاب

 111/811 34ماه آذر  جوالزاده محمدحسن مهندس 0334کتاب مرجع فوالد 

 111/821 32آذر ماه  جوالزاده محمدحسن مهندس 0332کتاب مرجع فوالد 

 حفاظت محیط زیست در صنایع آهن و فوالد

 )فاضالب، هوا و پسماند(

 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی، 
 دکتر نوراله میرغفاری، 

 جوالزاده محمدحسن مهندس
 111/821 32اردیبهشت ماه 
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 یراندر انجمن آهن و فوالد ا یو حقوق یقیحق یتدرخواست عضوفرم 

 
 مدارک الزم براي عضویت:

 برگ درخواست عضویت تکمیل شده -0

 3×8فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی )برای دانشجویان ارائه کپی کارت دانشجویی کافی است( + دو قصعه عکس  -8

 111/311ریال، برای دانشجویان  111/011ریال، برای اعضاء حقیقی  111/111/2فیش بانکی به مبلغ )برای مؤسسات حقوقی وابسته  -3

 ( بنام انجمن آهن و فوالد ایران.3002بانک ملی ایران شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان )کد شعبه  1818030282118ریال( به حساب شماره 

 ، پست و یا تحویل حضوری( 130-33338084طریق فکس: ارسال فیش واریزی )از  -4
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 المللی انجمن آهن و فوالد ایرانفراخوان مقاله براي مجله بین
 

 و آهن صنعت زمینه در تحقیقاتی و علمی مجالت شدن ترتخصصی هدف با ایران فوالد و آهن انجمن

 انشگاهیاند اندیشمندان، متخصصین، پیوندهاي بیشتر هرچه تقویت و رسانیاطالع منظور به و کشور فوالد

 ژوهشیپ -علمی مجله فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت از مجوز کسب با المللیبین و ملی پژوهشگران و

 :عنوان با را المللیبین
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI) 

 .نمایدمی منتشر

 

 تحصیالت جویاندانش و پژوهشی مراکز و هادانشگاه علمی هیأت اعضاء صاحبنظران، کلیه از بدینوسیله

 خود مقاالت مجله، این شدن پربار هرچه جهت گرددمی دعوت پژوهشی مؤسسات و هادانشگاه تکمیلی

 .روي سایت مجله به آدرس زیر بارگذاري نمایند  و بر انگلیسی زبان به را

 

 .گردند تهیه زیر عناوین از یکی تحت بایستی مقاالت ضمناً

 براال دمرای فررآینردهای کینرتیک و مکانیرزمها تئروری، اصرول، -4 انجماد و گریریخته -3 فوالدسازی -8 سازی آهن -0

 اتصال و جوشکاری -2 فوالدها ترمومکانیکی عملیات و دهیشکل فرآیندهای -2 فوالد شیمیائی و فیزیکی آنالیزهای -2

 مکانیکی خواص -01 فوالد میکروسکوپی ساختارهای و حالتها تغییر -3  فوالدها خوردگی و سطحی عملیات -0 فوالدها

 در انرژی مصرف جوییصرفه -03 فوالدسازی صنعت در جدید فرآیندهای و مواد -08 فوالد فیزیکی خواص -00 فوالد

 در مصرفی نسوزهای -02 اجتماعی ارتباطات و فوالد صنایع زیستمحیط مهندسی -02 فوالد اقتصاد -04 فوالد صنعت

 فوالد صنایع

 

 ایران فوالد و آهن انجمن المللی بین مجله دبیرخانه

 (032) 33431214: دورنویس ،( 032) -33431212-14: تلفن

 

Website: journal.issiran.com 
E-mail: journal@issiran.com 
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Guide for Preparation of Manuscript 

International Journal of Iron & Steel Society of 
Iran (IJISSI) is published semiannually by Iron 
and Steel Society of Iran (ISSI) with collaboration 
of Isfahan University of Technology (IUT). 
Original contributions are invited from worldwide 
ISSI members and non-members.  

 1. Submission of manuscript: This instruction 
gives you guidelines for preparing papers for 
IJISSI. Manuscripts should not be submitted if they 
have already been published or accepted for 
publication elsewhere. The full text of the paper 
including text, references, list of captions, tables, 
and figures should be submitted online and you 
will be guided stepwise through the creation and 
uploading of your files. The system automatically 
converts source files to a single PDF file of the 
article, which is used in the peer-review process. 
Please note that even though manuscript source 
files are converted to PDF files at submission for 
the review process, these source files are needed 
for further processing after acceptance. All 
correspondence, including notification of the 
Editor's decision and requests for revision, takes 
place by e-mail removing the need for a paper trail. 

2. Category 
i) Research paper (maximum of ten printed 
pages): An original article that presents a 
significant extension of knowledge or 
understanding and is written in such a way that 
qualified workers can replicate the key elements on 
the basis of the information given.   
ii) Review: An article of an extensive survey on 
one particular subject, in which information 
already published is compiled, analyzed and 
discussed. Reviews are normally published by 
invitation. Proposals of suitable subjects by 
prospective authors are welcome.  
iii) Research note: (maximum of three printed 
pages): (a) An article on a new finding or 
interesting aspect of an ongoing study which merits 
prompt preliminary publication in condensed form, 
a medium for the presentation of (b) disclosure of 
new research and techniques, (c) topics, opinions 
or proposals of interest to the readers and (d) 
criticisms or additional proofs and interpretations 
in connection with articles previously published in 
the society journals. 

3. Language: Manuscripts should be written in 
clear, concise and grammatically correct English so 
that they are intelligible to the professional reader 
who is not a specialist in any particular field. 
Manuscripts that do not conform to these 
requirements and the following manuscript format 
may be returned to the author prior to review for 
correction. The full form of any abbreviation or 
acronym should be given in the text when the term 
is first used. 

4. Units: Use of SI units is mandatory. Journal 
style is to use the form S m-1, A m-2, W m-1 K-1, not 
S/m, A/m2, W/m.K. 

5. Style of manuscript: It is important that the file 
be saved in the native format of the word processor 
used. The text should be in single-column format. 
The manuscripts should be submitted in double-
spaced typing, 12 points Times New Roman font, 
on consecutively numbered A4 pages of uniform 
size with 3.0 cm margin on the left and 2.0 cm 
margins on top, bottom and right. The manuscript 
must be presented in the order: (1) title page, (2) 

abstract and key words, (3) text, (4) references, (5) 
appendices, and (6) list of captions, each of which 
should start on a new page. All papers should be 
limited to 20 pages. 

Essential title page information 
Title: Concise and informative. Titles are often 
used in information-retrieval systems. Avoid 
abbreviations and formulae where possible. 

Author names and affiliations: Where the family 
name may be ambiguous (e.g., a double name), 
please indicate this clearly. Present the authors' 
affiliation addresses (where the actual work was 
done) below the names. Indicate all affiliations 
with a lower-case superscript letter immediately 
after the author's name and in front of the 
appropriate address. Provide the full postal address 
of each affiliation, including the country name, 
and, if available, the e-mail address of each author. 
Corresponding author: Clearly indicate who will 
handle correspondence at all stages of refereeing 
and publication, also post-publication. Ensure that 
telephone and fax numbers (with country and area 
code) are provided in addition to the e-mail address 
and the complete postal address. 

Present/permanent address: If an author has 
moved since the work described in the article was 
done, or was visiting at the time, a "Present 
address" (or "Permanent address") may be 
indicated as a footnote to that author's name. The 
address at which the author actually did the work 
must be retained as the main, affiliation address. 
Superscript Arabic numerals are used for such 
footnotes. 

Abstract: An abstract must state briefly and 
clearly the main object, scope and findings of the 
work within 250 words. Be sure to define all 
symbols used in the abstract, and do not cite 
references in this section. 

Keywords: Between three and six keywords 
should be provided below the Abstract to assist 
with indexing of the article. These should not 
duplicate key words from the title. 

Subdivision-numbered sections: Divide your 
article into clearly defined and numbered sections. 
Subsections should be numbered 1.1 (then 1.1.1, 
1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in 
section numbering). Use this numbering also for 
internal cross-referencing: do not just refer to "the 
text". Any subsection may be given a brief heading. 
Each heading should appear on its own separate 
line. 

Introduction: This section should include 
sufficient background information to set the work 
in context. The aims of the manuscript should be 
clearly stated. The introduction should not contain 
either findings or conclusions. 

Materials and methods: This should be concise 
but provide sufficient detail to allow the work to be 
repeated by others. 

Tables: Tables should be numbered consecutively 
in accordance with their appearance in the text and 
referred as, for example, 'Table 1'. Tables must not 
appear in the text but should be prepared on 
separate sheets. They must have captions and 
simple column headings. Place footnotes to tables 
below the table body and indicate them with 
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superscript lowercase letters. Avoid vertical rules. 
Be sparing in the use of tables and ensure that the 
data presented in tables do not duplicate results 
described elsewhere in the article. Captions should 
be 10 pt, and centered. Tables should be self-
contained and complement, but not duplicate, 
information contained in the text. 

Figures: All graphs, charts, drawings, diagrams, 
and photographs are to be referred to as Figures and 
should be numbered consecutively in the order that 
they are cited in the text. Figures should be cited in 
a single sequence throughout the text as 'Fig. 1', 
'Fig. 2', …. Figures must be photographically 
reproducible. Figure captions must be collected on 
a separate sheet. Figures are normally reduced in a 
single column of 84 mm width. All lettering should 
be legible when reduced to this size.  
i) Photographs should be supplied as glossy 
prints and pasted firmly on a hard sheet. When 
several photographs are to make up one 
presentation, they should be arranged without 
leaving margins in between and separately 
identified as (a), (b), (c)... Magnification must be 
indicated by means of an inscribed scale.  
ii) Line drawings must be drafted with black ink 
on white drawing paper. High-quality glossy 
prints are acceptable.  
iii) Color printing can be arranged, if the 
reviewers judge it necessary for proper 
presentation. Authors or their institutions must 
bear the costs. 
iv) Axis labels should be of the form: Stress 
(MPa), Velocity (m s-1). 
v) Each figure must be supplied in digital form 
as a separate, clearly named file. Acceptable file 
formats are TIFF and JPEG. Images should be 
saved at a resolution of at least 600 dpi at final 
size (dpi=dots or pixels per inch; 600 dpi=240 
dots per centimeter). Do not save at the default 
resolution (72 dpi). Crop any unwanted white 
space from around the figure before sizing. 

Equations: Equations are numbered 
consecutively, with equation numbers in 
parentheses flush right. First use the equation 
editor to create the equation. Be sure that the 
symbols in your equation are defined before the 
equation appears, or immediately following. Refer 
to “Eq. (1),” not “(1)”. If what is represented is 
really more than one equation, the abbreviation 
“Eqs.” can be used. 

Results and discussions: Results should be 
presented in a logical sequence in the text, tables 
and figures; repetitive presentation of the same data 
in different forms should be avoided. The results 
should contain material appropriate to the 
discussion. 

Conclusions: Although a conclusion may review 
the main points of the paper, it must not replicate 
the abstract. A conclusion might elaborate on the 
importance of the work or suggest applications and 
extensions. Do not cite references in the conclusion 
as all points should have been made in the body of 
the paper. Note that the conclusion section is the 
last section of the paper to be numbered. The 
appendix (if present), acknowledgment (if present), 
and references are listed without numbers. 

Acknowledgements: The source of financial 
grants and other funding must be acknowledged, 
including a frank declaration of the authors' 
industrial links and affiliations. Financial and 
technical assistance may be acknowledged here.  

References: 

References must be numbered consecutively. 
Reference numbers in the text should be typed as 
superscripts with a closing parenthesis, for 
example, 1), 2,3) and 4-6). List all of the references on 
a separate page at the end of the text. Include the 
names of all the authors with the surnames last. 
Refer to the following examples for the proper 
format: 

i) Journals: Use the standard abbreviations for 
journal names. Give the volume number, the year 
of publication and the first page number. 

[Example] M. Kato, S. Mizoguchi and K. Tsuzaki: 
ISIJ Int., 40(2000), 543. 

ii) Conference Proceedings 
Give the title of the proceedings, the editor's name 
if any, the publisher's name, the place of 
publication, the year of publication and the page 
number. 

[Example] Y. Chino, K. Iwai and S. Asai: Proc. of 
3rd Int. Symp. on Electromagnetic Processing of 
Materials, ISIJ, Tokyo, (2000), 279. 

iii) Books  
Give the title, the volume number, the editor's 
name if any, the publisher's name, the place of 
publication, the year of publication and the page 
number. 

[Example]  

[1] W. C. Leslie: The Physical Metallurgy of 
Steels, McGraw-Hill, New York, (1981), 621. 

[2] U. F. Kocks, A. S. Argon and M. F. Ashby: 
Progress in Materials Science, Vol.19, ed. by B. 
Chalmers, Pergamon Press, Oxford, (1975), 1. 

6. Reviewing: Every manuscript receives 
reviewing according to established criteria.  

7. Revision of manuscript: In case when the 
original manuscript is returned to the author for 
revision, the revised manuscript together with a 
letter explaining the changes made, must be 
resubmitted within three months. 

8. Proofs: The corresponding author will receive 
the galley proofs of the paper. No new material 
may be inserted into the proofs. It is essential that 
the author returns the proofs before a specified 
deadline to avoid rescheduling of publication in 
some later issue. 

9. Copyright: The submission of a paper implies 
that, if accepted for publication, copyright is 
transferred to the Iron and Steel Society of Iran. 
The society will not refuse any reasonable request 
for permission to reproduce a part of the journal.  

10. Reprint: No page charge is made. Reprints can 
be obtained at reasonable prices. 
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 راهنماي اشتراک فصلنامه پیام فوالد

 .فرمائید رعایت را زیر نکات لطفاً فوالد مپیا فصلنامه اشتراک به تمایل صورت در

 .فرمائید قید حتماً را تلفن شماره و کدپستی و کرده پر خوانا و کامل را اشتراک فرم  -0

 رهشما به سیبا مدت کوتاه حساب به کشور سراسر در ایران ملی بانک شعب کلیه از توانیدمی را اشتراک مبلغ  -8

 و نمائید حواله( 3002 کد) اصفهان صنعتی دانشگاه شعبه ملی بانک در ایران فوالد و آهن انجمن بنام 0101832617001

 :نشانی به اشتراک شده تکمیل فرم با همراه را بانکی فیش اصل

 بهایی،ساختمان یخش فناوري و علم پارک اصفهان، تحقیقاتی علمی شهرک اصفهان، صنعتی دانشگاه بلوار اصفهان،

 .فرمایید ارسال 84256-83222: ایران،کدپستی فوالد و آهن انجمن

 .دارید نگه خود نزد اشتراک شماره نخستین دریافت زمان تا را بانکی فیش کپی  -3

 .باشد می ریال  311111 بندیبسته و پست هزینه با سال یک برای اشتراک مبلغ  -4

 .فرمائید حاصل تماس( 130) 33338080 -82 هایتلفن با بیشتر اطالعات به نیاز صورت در  -2

 

 

 

 فرم اشتراک
. شماره به بانکی فیش بپیوست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تراکاش حق بابت ریال .

 .گرددمی ارسال فوالد پیام فصلنامه ساله یک

. شماره از سال یک مدت براي را مجله است خواهشمند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .بفرستید زیر نشانی به .

 . امنبوده ، مشترک   قبل اشتراک شماره ،  امبوده مشترک قبالً

 

. نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خانوادگی نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤسسه یا شرکت نام . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. شغل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصیالت . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن . . . . . . . . . . .  

. استان: نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
 

 .گرددمی ارسال رایگان بصورت نشریه این انجمن اعضاء براي
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 قرارداد درج آگهی در فصلنامه تخصصی پیام فوالدفرم 

 ...........................................به آدرس ....................................... نماینده شرکت  ..............................اینجانب خانم /آقای 

با اطالع کامل  ................................... شماره تلفن .............................................................................................................

 نمایم.هی نسبت به عقد قرارداد اقدام میاز ضوابط ذیل و شرایط عمومی طرح آگ

    :بنزه زمنن: چنپ آگه      یک فصل ( 01چهنر فصل         )درصد تخفیف درصد  05) هشت فصل

 م: بنشد............. ....................................... و محل چنپ آگه:تخفیف( 

 به مبلغ کل  (رینل )درصورت تمنیل01110111رینل و طراح:  .............................هر فصل آگه:  هزینه

 .گرددرینل تعیین م: ...............................

 

 درج آگهی:هاي محل

 پشت جلد

 صفحات داخلی جلد

 صفحه استاپ

 پنج صفحه اول و آخر

 سایر صفحات

 

 

)به  مترسننت: 80×2/89 در ابعند dpi  311و بن وضوح CMYKبه صورت  PDFین  TIFFطرح آگه: به فرمت 

 بنشد.صورت عمودی( م:

/چک: )تنریخ وصول کنمال  مربوطه را نقداً* همچنین شرکت محترم موظف است پس از چنپ آگه: هزینه 

ی چنپ آگه: را تن هزینه %51عقد قرارداد  زتوافق:(پرداخت نمنید و همچنین در صورت اعالم انصراف پس ا

 پنینن قرارداد محنسبه و پرداخت نمنید.

ر غیر این د .بن واحد تبلیغنت همنهنگ شوید در صورت انصراف از همراه: بن من پیش از آغنز فصل جدید، *

 گردد.صورت آگه: شمن به صورت خودکنر چنپ م:

 

 

 ءامضن
  



 

 

20 

 
 تهیه مقاله براي فصلنامه پیام فوالددستورالعمل 

 عرلمی هاییرافتره انترشار هدف با فروالد پیرام فصرلنامه
 سطح ارتقاء جهت در کاربردی -آمروزشی و پرژوهشی
 لرذا. براشدمی زمینه ایرن در وابرسته صنرایع و فوالد دانش
 ایرران فروالد و آهرن انجرمن هدف این تحرقق بررای

 تحقیقراتی دستراوردهای انتشار جرهت را خرود آمادگی
 در فنی و علرمی هایمقراله بصرورت گررامی محرققان
 .نمایدمی اعالم فوالد صنایع مخترلف هایزمیرنه

 مقاله تهیه راهنماي
 صنایع مختلف هایزمینه در بایستی ارسالی مقاالت( الف
 .باشند فوالد و آهن
 ایمجله ای نشریه هیچ در قبالً نبایستی ارسالی مقاالت( ب
 .باشد شده درج
 .شوند تهیه زیر هایبخش از یکی در توانندمی مقاالت( ج
 پژوهشی -تحقیقی -0
 مروری -8
 ترجمه -3
 *(موردی مطالعات) فنی -4
 01 در حرداکثر کرامرل برصورت را خود مقاالت طفاًل 

 هرمراه به و ترهیه زیرر دسترورالعرمل طبرق و 4A صفرحه
 .فرمایید ارسال نشریه دفتر به مقرالره دیسی
 .اشدب مقاله محتوای بیانگر و مختصر: مقاله عنوان -0
 مایلند که ترتیبی به( مترجم) نویسنده مشخصات -8

 .گردد چاپ نشریه در
 چکیده -3

 بحث، و نتایج ها،آزمایش روش و مواد مقدمه، -4
 مراجع و گیرینتیجه

 بندیستون و سطربندی با نمودارها و جداول -2
 و شماره جداول مورد در و شده ترسیم مناسب
 درج آن زیر در اشکال مورد در و باال در آن شرح

 آحاد برای (SI) المللیبین سیستم واحدهای. گردد
 .شود گرفته نظر در

 باید هاعکس و تصاویر اصل: هاعکس و تصاویر -2
 مقاالت مورد در. شود ارسال مقاله ضمیمه به

 و تصاویر با همراه مقاله اصل ارسال شده ترجمه
 .است ضروری آن هایعکس

 مقاله متن هایواژه باالی: هانوشتپی و هاواژه -2
 همان با واژه التین اصل و شده گذاریشماره
می تنظیم مقاله انتهای در که اینامهواژه در شماره
 .شود درج گردد

 در مراجرع شماره مقاله متن در: مراجرع و منابرع -0
 ترتیب همان با و شود آورده [ ] کرروشه داخل
 انتهای در و گردیده مرتب شده گذاریشماره
 راست سمت از فارسی مراجع .شوند آورده مقاله
 .شوند نوشته چپ سمت از التین مراجع و
 -مترجمان یا مؤلفان نام درج مراجع فهرست در

 و صفحه -جلد شماره -نشریه نام -مقاله عنوان
 .است ضروری انتشار سال

  مهم نکات سایر
 افزارنرم با صرفاً مقاالت تایپ Microsoft Word 

 .شود انجام
 شود خودداری صفحه شماره تایپ از. 
 4 کاغذ روی یک بر تنها مطالبA (832×801 

 .شود چاپ( مترمیلی
 شود انجام لیزری چاپگر توسط مقاله چاپ. 
 آزاد مطالب اصالح و حک در فوالد پیام فصلنامه 

 .است
 و نمودارها -ارقام -مطالب صحت و درستی مسئولیت 

 .است مقاله مترجمان/ نویسندگان عهده بر هاعکس
 ستا معذور مقاله بازگرداندن از فوالد پیام فصلنامه. 


