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سرمقاله
فصلنامـه شـماره  68پیـام فـوالد کـه در فصـل پاییـز منتشـر
شـده اسـت در اختیـار شـما خواننـدگان عزیـز قـرار دارد.
ایـن فصـل از مجلـه در ابتـدا بـه مقالـه ای در ارتبـاط بـا
متالورژی آخال های پالسـتیک اشـاره دارد کـه برای بهبود
عمـر خسـتگی فوالدهای مهندسـی حائز اهمیت اسـت .در
ادامـه بـا توجـه بـه نقـش کک در کـوره بلنـد بـه بررسـی
روش هـای جدیـد در تولیـد صنعتـی بریکـت از نرمه های
کک مـی پـردازد .از آنجایـی کـه صـادرات فـوالد یکـی از
شـاخص هـای مهـم پایـداری صنعـت فـوالد به شـمار مـیآید در
مقالـه ای تحـت همین عنـوان تجارت محصـوالت فوالدی جهان
در سـال گذشـته میلادی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت .در
دیگـر بخـش هـای ایـن مجلـه مطالـب مختلفـی از جملـه
اخبـار مرتبـط بـا صنایـع فـوالد و برگـزاری همایـشهـا و
سـمینارهای داخلـی و بیـن المللی گزارش شـده اسـت .در
پایـان مجلـه با توجـه به اهمیـت ارزیابی چرخـه حیاتی ،اثر
زیسـت محیطی فوالد بررسـی گردیده اسـت کـه امیدوارم
حداقـل بخشـی از مطالـب ایـن شـماره کـه حاصـل تلاش
همـکاران در دانشـگاه و صنعـت اسـت مـورد توجـه شـما
خوانندگان عزیز قرار گیرد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد
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خالصه
ايــن مقالــه خالصــه اي از يــك پــروژه

مقدمه
ECSC

عمــر خســتگي فوالدهــاي پــر اســتحكام (و ســاير خــواص

( )1997-2000را كــه بــا همــكاري شــركتهايSidenor I+D

مهندســي همچــون نرمــي ســرد 3نيــاز بــه تميــزي خيلــي زيــاد

 Halcex Garphyttan Wire ABو  Innotec GmbHانجــام

را حــول خــود ايجــاد مــي كننــد كــه منجــر بــه ايجــاد و اشــاعه

نــوع آخــال بــا هــدف تشــكيل آخالهــاي شــكل پذيــر ،كــه

ايــن پديــده توســعه فوالدهــاي خيلــي تميــز بــا عــدم حضــور

،Saarstahl AG ،Vöestalpine Stahl Donawitz GmbH

فــوالد دارد ،زيــرا آخــال هــاي ســخت ميــدان كشــش مضــري

شــده اســت ارائــه ميكند.تمركــز ايــن تحقيــق بــر اصــاح

تــرك هــاي خســتگي مــي شــود .يــك راه بــراي اجتنــاب از

بــراي ماشــينكاري و رفتــار خســتگي فوالدهــاي مهندســي

كامــل آخالهــای غنــي از  Mg، Ti، Alاســت ،بــراي اينكــه

مســير آرام كــردن 2فــوالد بــا  Siو كنتــرل فرآينــد فوالدســازي

ســختي كــم هســتند و بنابرايــن ،كمتــر مضرنــد .يــك كاربــرد

نقطــه ذوب پائيــن تعــادل ترموديناميكــي سيســتم چهارتائــي

شــرايط تنــش هــاي ديناميكــي بــاال كار مــي كننــد.

اعتبارســـنجي تناســـب اصـــاح فرآينـــد (ســـربارههاي

تركيــب شــيميائي قــرار گرفتــه در نزديكــي ســطح تمــاس شــبه

 )Tiآناليـــز تميـــزي ســـيم مفتـــول و آزمايشهـــاي خســـتگي

حصــول آنهــا تعــادل مناســب ســرباره  -فــوالد ،بــا تركيــب

كــم ضررتــر هســتند ،بــوده اســت .ايــن پــروژه بــه اســتفاده از

انــدك تعــداد آخالهــاي باقيمانــده داراي نقطــه ذوب و

ثانويــه بــراي تنظيــم تركيــب شــيميائي آخــال در منطق ـهاي بــا

مهــم آن فــوالد فنــر بــا كيفيــت خيلــي باالســت كــه تحــت

 MgO-CaO-SiO2-Al2O3منتـــج شـــده اســـت .بـــراي

ايــن آخالهــاي ويــژه داراي مقــدار  SiO2زيــاد بــا

اســـيدي ،بازيســـيته كـــم ،كاهـــش تـــا حـــد ممكـــن  Alو

ووالســتونيت / 4آنورتيــت / 5تريديميــت 6ميباشــند .بــراي

(ناكامـــورا) بـــر روي يـــك گريـــد معمـــول فـــوالد فنـــر
انجـــام شـــد .نتايـــج آزمايـــش خســـتگي اميدبخـــش بـــود،

در چنـــد ذوب هيـــچ آخالـــي بـــه عنـــوان علـــت شكســـت

يافـــت نشـــد ،كـــه بـــه ايـــن ترتيـــب الزامـــات تميـــزي
متـــداول و خســـتگي را بـــرآورده ميكننـــد .در پايـــان ،چنـــد

4

ترجمه :محمدحسين نشاطي
شركت فوالد آلياژي ايران

قاع ــده كل ــي تدوي ــن ش ــد ت ــا ب ــه فوالدس ــازان ام ــكان تولي ــد
فوالدهــاي مهندســي بــا كيفيــت بــاال را بدهــد ،عمــر خســتگي

ب ــاال و عملك ــرد مناس ــب ب ــراي صنع ــت خ ــودرو را تضمي ــن
كنـــد .بهبودهـــاي بيشـــتر هنـــوز تـــا رســـيدن بـــه محصـــول

رقابـــت پذيرتـــر و قابـــل اعتمادتـــر بايســـتي انجـــام شـــود.
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شــيميائي ســرباره نزديــك بــه آخالهــا مــورد نيــاز اســت؛
 -1این متن ترجمه مقاله زیر است:
C. Bertrand, J. Molinero, S. Landa, R. Elvira, M.
Wild, G. Barthold, P. Valentin and H. Schifferi,
Metallurgy of plastic inclusions to improve
fatigue life engineering steels, Ironmaking and
Steelmaking, 2003, Vol. 30, No. 2.
2
killing
3
cold ductility
4
pseudowollastonite
5
anorthite
6
tridymite

جدول . 1ترکیب شیمیائی گرید های فوالد  55SiCr6و  55SiCrV6خیلی تمیز ،برحسب wt-%
O

V

0.0015

...

0.0025

0/0.15

Ti
...
0.0015

Cu

Al

Ni

Cr

S

P

Si

Mn

C

...

...

...

0.60

...

...

0.60

0.35

0.51

Min.

0.06

0.003

0.15

0.75

0.020

0.025

0.80

1.60

0.58

Max.

بنابرايــن ،ســرباره فعــال در طــي متالــورژي ثانويــه بايــد داراي

* نســوز پاتيــل بمنظــور اجتنــاب از واكنــش زيانبــار نســوز-

TiN

* در طــي فرآينــد اكتيويتــه اكســيژن توســط گاززدائــي بــا

بازيســيته ( )%CaO / % SiO2كــم باشــد .عــاوه بــر ايــن ،از

آنجــا كــه آخالهــاي ســخت همچــون  Al2O3و

بايــد بطــور كامــل اجتنــاب شــوند Al ،و  Tiمحتــوي

مذاب بهينه شد.

 RHبــراي اعتبارســنجي تاثيــر آن بــر تركيــب شــيميائي آخــال و

بايســتي زيــر  0.0015wt-%حفــظ شــود ،راههــاي آلودگــي

تميــزي فــوالد كــم شــد.

كــردن فــوالد بــا  Alبايســتي توســط راههــاي ديگــر

 Cبمنظــور انتخــاب بهتريــن مســير فوالدســازي مقايســه شــدند.

مــذاب آنهــا بايــد شــديدا ً كنتــرل شــود و روش آرام
همچــون روش آرام كــردن بــا  Siجايگزيــن گــردد.

* فرآيندهــاي اكســيژن زدائــي بــا  Siو اكســيژن زدائــي بــا

* همــه پارامترهــاي مربوطــه (نســوزهاي پاتيــل ،زمــان خــاء،

ايــن الزامــات منتــج بــه اصــاح فرآينــد پايــه بــا هــدف

همزنــي بــا گاز آرگــون و ســاير متغيرهــاي فرآينــد) بــراي

تغييرشــكل پذيــر بــا اســتفاده از روش آرام كــردن بــا  Siو

در هميــن مــدت ،طــرف هــاي تبديــل كننــده و مصــرف

مهندســي آخــال بــراي دســتيابي بــه آخالهــاي پالســتيك و
اصــاح و كنتــرل فرآينــد فوالدســازي در پاتيــل مــي شــود.

فوالدهــاي فنــر  Si - Crبدليــل  Siمحتــوي زيــاد آنهــا بويــژه

اجتنــاب از آلودگــي  Alيــا  Tiمــذاب كنتــرل شــدند.

كننــده نهائــي ،ســيم مفتــول فــوالدي را كشــيدند و فنرهــاي

تمپــر شــده در روغــن را از آنهــا ســاختند .تميــزي فــوالد توســط

بــراي ايــن اصــاح مناســبند بنابرايــن گريــد  55SiCr6بــراي

روش هــاي مختلــف (  SEP 1570و  )Garphyttanبــراي جــدا

(جــدول .)1بطــور كلــي ،تصــور مــي شــود مســير ريختــه گــري

در روش  1000mm ،Garphyttanســطح خارجــي مــورد

توليــد ذوبهــا توســط ريختهگــري بيلــت و بلــوم انتخــاب شــد

بيلــت ريســكي تــر از مســير ريختــه گــري بلــوم يــا شــمش

(اينــگات) باشــد ،زيــرا نســبت كاهــش ســطح مقطــع كمتــر آن

منجــر بــه آخالهــاي بيشــتر و بزرگتــر مــي شــود.

كــردن ذوب هائــي كــه رضايــت بخــش نبودنــد بررســي شــد.
2

بررســي قــرار گرفــت و آخــال هــا برحســب انــدازه دســته بنــدي

شــدند (شــكل.)1

تمركز تحقيق
در طــي دورهاي  3ســاله ( ،)1997-2000فوالدســازان

بصــورت فزاينــدهاي تغييــرات مســتمري را در مســيرهاي توليــد

خــود بــراي تنظيــم تركيــب شــيميائي آخــال در منطقه مناســبي،

كــه نقطــه ذوب آن كمتــر از  1300 °Cو ســختي آن زيــاد نباشــد
اعمــال كردند.

*  Alو  Tiمحتــوي در ذوب كاهــش داده شــدند ،كنتــرل

مقــدار ايــن عناصــر همــراه 1در فروآلياژهــا و قراضــه كــه تــا

حــد ممكــن كــم باشــند.

* ســرباره ســازهاي مصنوعــي بــراي رســيدن بــه بازيســيته

ســرباره كمتــر و ترموديناميــك مناســب و تعــادل شــيميائي

فــوالد ذوب شــده وارد شــدند.

Inclusions /1000 mm2

Inclusion width, µm

>50
>7
0

5-10
10-15
< 15

شـكل  .1سـطح آناليـز شـده در روش ارزيابـي تميـزي
 :Garphyttanجـدول زيـر شـكل حداكثـر تعـداد مجـاز
آخالهـا بـراي هـر محـدوده انـدازه را نشـان ميدهـد

5

عمــر خســتگي نمونههــاي برداشــته شــده از ســيم مفتــول

بــه منظــور كنتــرل و پذيــرش اصالحــات اعمــال شــده در فرآيند
tramp elements
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تعييــن شــدند .آزمايشهــاي ناكامــورا (آزمايــش خســتگي

خمــش چرخشــي تــا يــك حداكثــر  100×106چرخــه بــدون

شكســت ناشــي از آخالهــا) و آزمايشهــاي فنــر (آزمايــش
كشش-فشــار تــا  5×106چرخــه) انجــام شــدند و مــورد تجزيــه

و تحليــل قــرار گرفتنــد .هنگامــي كــه آخالــي ســبب شكســت

خســتگي شــد ،تركيــب شــيميائي توســط ميكروســكوپ
الكترونــي ( )SEMبــراي مشــخص كــردن انحرافــات فرآينــد
ارزيابــي گرديــد.

يـــك فرآينـــد مناســـب حداقـــل يـــك ذوب از هـــر

فوالدســـاز بـــه تميـــزي و ميـــزان خســـتگي الزم دســـت پيـــدا

كـــرد ،بـــه منظـــور بـــرآورده كـــردن الزامـــات مصـــرف
كننـــده ريختـــه گـــري بيلـــت كمتـــر از ريختـــه گـــري
بلـــوم يـــا ريختـــه گـــري شـــمش (اينـــگات) مطمئـــن

اســـت .در هـــر مـــورد ،بهبودهـــاي بيشـــتري بـــراي رســـيدن

بـــه فرآينـــدي قابـــل اعتمادتـــر بايســـتي انجـــام شـــود.
در پايــان پــروژه ،گرچــه ميــزان تميــزي در ريختــه گري بيلت

روش ارزيابـــي يـــك ذوب بـــا آناليـــز شـــيميائي داخلـــي

قــدري كمتــر از بلــوم بــود ،ذوب هــاي بيلــت ميــزان تميــزي

بـــود ،ســـيم مفتـــول كشـــيده ميشـــد و تميـــزي آن مـــورد

پيوســته بيلــت ميتوانــد روش مناســبي بــراي فوالدهــاي فنــر بــا

كارخان ــه فوالدس ــازي آغ ــاز ميگردي ــد .اگ ــر "قاب ــل قب ــول"
بررســـي قـــرار ميگرفـــت .ســـپس ،ذوبهائـــي كـــه بعنـــوان

خيلـــي تميـــز لحـــاظ ميشـــدند آزمايـــش خســـتگي بـــر روي

آنهـــا انجـــام ميشـــد .در پايـــان ،اگـــر هيـــچ آخالـــي بـــه

عنـــوان عامـــل شكســـت تشـــخيص داده نميشـــد ،ذوب و
فرآينـــد توليـــد آن تأييـــد ميشـــد.

مس ــير تولي ــد در ش ــركت  Sidenorاز طري ــق ك ــوره ق ــوس

الكتريكـــي ( ،)EAFكـــوره پاتيلـــي بـــا تانـــك گاززدائـــي و

ريختـــه گـــري بيلـــت انجـــام شـــد .در مقابـــل ،شـــركتهاي

 Saarstahlو  Vöestalpineاز مســـير كنورتـــر  ،LDكـــوره

پاتيل ــي ،بص ــورت انتخاب ــي از گاززدائ ــي  RHو ريختهگ ــري

بلـــوم اســـتفاده ميكننـــد .از آنجاكـــه انـــدازه آخـــال قويـــاً
بـــه نســـبت كاهـــش ســـطح مقطـــع بســـتگي دارد ،نتايـــج

تميـــزي بـــه صـــورت آشـــكاري تحـــت تأثيـــر مســـير توليـــد

مـــورد اســـتفاده بـــود .گرچـــه پـــس از ســـه ســـال توســـعه

قابــل قبولــي را ارائــه دارنــد .نتيجــه تأييــد كــرد كــه ريختــه گري
عملكــرد عالــي و مقاومــت بــه خســتگي زيــاد باشــد.
نتايج آزمايشي
بــراي اصــاح تركيــب شــيميائي آخــال اوليــن مرحلــه

كاهــش  Alو  Tiمحتــوي در ذوب اســت ،عمدت ـاً بــا انتخــاب
قراضــه و اســتفاده از فروآلياژهــا بــا حداقــل مقــدار ايــن عناصــر

همــراه .بدليــل  Siزيــاد در فوالدهــاي فنــر  Al ,Si-Crمحتــوي

در آليــاژ  FeSiبايســتي فــوق العــاده كــم باشــد.

مرحلــه بعــدي اصــاح ســرباره بــه ســمت يــك نســبت

كمتــر ســيليكا  /آهــك اســت .اســتفاده از ماســه سيليســي يــا

ســرباره ســازهاي مصنوعــي همچــون ووالســتونيت 1بــه كاهــش
بازيســيته ســرباره پــس از مــدت زمــان خــاء تــا زيــر هــدف 1,0

بــراي تعــادل ترموديناميكــي مناســب ســرباره  -فلــز و تركيــب
شيميائي صحيح آخال كمك مي كند (جدول.)2

جدول  .2اصالح و نتايج فرآيند براي مسير فوالدسازي با  EAFو ريخته گري بيلت (() 155×155mm2شرکت )Sidenor
Spring fatigue

6

…
…–OK: 1 Si–Al
…
…
…
…
Not OK: 3 Al2O3
…
…
…
OK: no breaks

Nakamura fatigue
…
Not OK: 3 spin els
…
…
…
…
…–Not OK: 5 Si–Al
…
…
…
OK: no inclusions

Cleanness† Garphyttan
)Not OK: 11/1/0 (spinels
Not OK: 98/3/0
Not OK: aluminas
Not OK: aluminas
Not OK: aluminas
Not OK: desulphuration
OK: 28/4/0
Not OK: 15/3/2
Not OK: Al pick-up
OK: 4/0/0
OK: 81/4/0

*Basicity

Ti, wt-%

Al, wt-%

Steelmaking process

Heat

3-3.5
3-3.5
1.41
1.25
1.13
0.93
1.17
0.64
0.66
0.66
0.82

0.003
0.003
0.003
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.003
0.003
0.001

0.005
0.005
0.004
0.004
0.002
0.003
0.002
0.001
0.003
0.003
0.001

)Si deoxidation (low Al FeSi
)Si deoxidation (low Al FeSi
Wollastonite
Wollastonite
Wollastonite–very low Al FeSi
Wollastonite–very low Al FeSi
Wollastonite–silica– very low Al FeSi
Wollastonite–silica– very low Al FeSi
Wollastonite–silica– very low Al FeSi
Wollastonite–silica– very low Al FeSi
Wollastonite–silica– very low Al FeSi

5006
7363
5859
7550
8082
9580
10726
12328
13125
13846
14880

due to inclusions

*%CaO/%SiO2 .
† Numbers 11/1/0 etc. represent number of inclusions belonging to each size range: 5-10 µm/10-15 µm/>15 µm.

wollastonite
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متالورژي آخالهاي پالستيك براي بهبود عمر خستگي فوالدهاي مهندسي

ايــن اصالحــات بــه افزايــش ســيليكاي آخــال هــا ،بــا مقــدار

در ذوبهاي اكسيژن زدائي با  ،Cاستفاده از گاززدائي در

2

كاهش ميدهد؛ اما ،ميزان تميزي حاصل به قدر كافي خوب

كمــي از  MgOو  Al2O3منتــج شــد .اكثــر آخالهــا داراي تركيب

شــيميائي نزديــك به بيــن فــازي ووالســتونيت -آنورتيت-گلهنيت
بــا نقطــه ذوب كمتــر از 1400 °Cبودنــد (شــكل.)2

 RHتعداد ،اندازه آخالها و ميزان  O2 /totalدر محصول نهائي را

نيست.

بهتريــن نتايــج تميــزي بــا اكســيژن زدائــي بــا  Siو بــدون

گاززدائــي در ( RHذوب شــماره  )814777بدســت آمــد ،هيــچ

آخالــي كــه عامــل شكســت در آزمايشهــاي ناكامــورا و فنــر

باشــد يافــت نشــد.

شــكل  .2تركيــب شــيميائي در ذوب شــماره 14880
كارخانــه ( Sidenorمســير EAFو ريختــه گــري بيلــت)

عليرغــم نســبت كاهــش ســطح مقطــع كوچــك از بيلــت

تــا ســيم مفتــول ،در آناليــز تميــزي ذوب شــماره 14880

هيــچ اكســيد بزرگتــر از يافــت نشــد و در آزمايشهــاي

خســتگي هيــچ شكســت ناشــي از آخالهــا مشــخص

نگرديــد.

عــاوه بــر كاهــش تــا حداقــل مقــدار بــراي  Alو  Tiدر

فروآلياژهــا و قراضــه ،انتخــاب بهتريــن روش متالورژيكــي نيــز

ضــروري اســت ،زيــرا نــوع اكســيژن زدائــي بــر محتــواي نهائــي

ايــن عناصــر در فــوالد جامــد تأثيــر ميگــذارد .بــا اســتفاده
از  Al، Siو  Cبعنــوان مــواد اكســيژن زداي اصلــي ،ســه روش

اكسـيژن زدائـي بررسـي شـدند (جـدول )3و تاثيـر آنهـا بـر  Alو

Ti

شــكل Al . 3و  Tiدر فــوالد جامد بســته به روش اكســيژن
زدائــي ( ،Si ،Cيــا ( )Alشــركت )Vöestalpine

معين مورد آزمايش قرار گرفت (شكل .)3همانطوركه شكل4

بررسي تأثير گاززدائي در  RHبر اكتيويته اكسيژن ،براي

آخالهاي غيرسخت ،بدليل مقدار نهائي باالي  Alو  Tiو نوع

را نشان داد (جدول .)4ذوبهاي شماره  805158و 811442

نشان ميدهد فرآيندهاي اكسيژن زدائي  Alبراي بدست آوردن
آخال توليد شده مناسب نيستند.

بنظر ميرسد اكسيژن زدائي با  Siبهتر از اكسيژن زدائي

با  Cكار كند ،اما تفاوت در  Alو  Tiمحتوي و در تركيب

شيميائي آخال خيلي زياد نيست .اكسيژن زدائي با كربن بدون
گاززدائي در  RHمنتج به آخالهاي بيشتر و بزرگتر ميشود.

هنگامي كه از هيچ گاززدائي استفاده نشد نتايج تميزي بهتري

عمال عاري از آخال بودند .با وجود اين ،انحرافات كمتر
ً

7

اكسيژن محتوي در هنگامي كه از گاززدائي در  RHاستفاده

شد بدست آمد.

gelhenite
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)Vöestalpine ) (شركت270×360mm2 (  و ريخته گري بلومRH  وLD  اصالح و نتايج فرآيند براي مسير فوالدسازي با.3 جدول

637942
803330
803331
899474
807562
726736
731087
731088
731089
814775
814776
814777
730760
730761
656012
737953
737954

Steelmaking process
Al deoxidation
Al deoxidation
Al deoxidation, RH
Al deoxidation
Si deoxidation,
wollastonite, RH
Si deoxidation,
wollastonite, RH
Si deoxidation,
wollastonite, RH
Si deoxidation,
wollastonite, RH
No RH
Wollastonite
Si deoxidation,
wollastonite, RH
No RH
Si deoxidation, RH
Si deoxidation, RH
Si deoxidation, RH,
billet casting
C deoxidation, no RH
C deoxidation, RH

Al, wt-%

Ti, wt-%

Basicity CleannessGarphyttan

Nakamura fatig

Spring fatigue

0.0422
0.0309
0.0298
0.0322
0.0015

0.0086
0.0062
0.0057
0.0036
0.0018

...
1.61
…
…
0.78

Not OK: 414/8/2 oxides+TiN
Not OK: 257/14/2 oxides+TiN
Not OK:193/4/0 oxides+TiN
Not OK: 94/5/1 oxides+TiN
OK:3/0/0

…
…
…
…
OK:no inclusions

…
…
…
…
Not OK: 2 inclusions

0.0013

0.0012

…

Not OK: 6/2/1 (only oxides)

…

…

0.0013

0.0011

0.48

Not OK: 13/0/0 (internal 10/5/1) …

…

0.0015

0.0011

0.64

Not OK: 8/1/0 (internal 14/4/1)

…

…

0.0009
0.0027
0.0023

0.0016
0.0018
0.0018

0.78
…
…

OK: 0/0/0 (internal 6/0/1)
Not OK: 2/1/1 (internal 10/1/1)
OK: 2/0/0 (internal 8/0/0) Not

…
…
OK: 4 Si–Al–Mg–…

…
…
OK: no inclusions

0.0018
0.001
0.001
0.0008

0.0016
0.0023
0.0028
0.0013

…
…
…
…

OK: 0/0/0 (internal 6/0/0)
OK: 16/0/0 Not
OK: 12/1/0
OK: 4/2/0

OK: no inclusions
OK: 4 Si–Al–Mg–…
…

0.0027
0.002

0.0031
0.0025

…
…

Not OK: 170/39/3 oxides+TiN
Not OK: 72/4/0 (oxides)

…
…

OK: no inclusions
OK: no inclusions
…
Not OK: 16 Si–Al–Mg–… …
…
…

 تركيب شيميائي آخال بسته به روش اكسيژن.4شكل
)Al  يا،Si ،C( زدائي

روش براي كنترل كردن اصالح فرآيند شامل بازرسي

، ساخت يك سيم فنر تمپر شده در روغن،تميزي ورودي
ساچمه زني و آزمايش خستگي خمشي چرخشي ناكامورا

 ساخت فنر و انجام آزمايش خستگي قطعه،)5(شكل

 ذوب و فرآيند توليد، اگر همه چيز "قابل قبول" بود.ميباشد

 همه تغييرات بر افزايش.آن به عنوان صحيح لحاظ ميشد

 آزمايــش ناكامــورا وWöhler  منحنــي.5شــكل
 آخــال مســبب شكســت خســتگيSEMتصاويــر

تميزي و كاهش شكست هاي خستگي ناشي از آخالها
.متمركز بودند
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جدول .4اصالح و نتايج فرآيند براي مسير فوالدسازي با  LDو  RHو ريختهگري بلوم ( ( )320×240mm2شركت )Saarstahl
Spring fatigue

Nakamura fatigue

Cleanness Garphyttan

Ti, wt-%

Al, wt-%

Alloy

Steelmaking process

Heat

OK
…
OK: 1 inclusion
OK: no inclusions
…
OK: no inclusions
Not OK: 1 Mn–Si–Al
…
…
…

…–NotOK: 4 Si–Al–Mg
…
OK: no inclusions
OK: 1 Al–O inclusion
…
Not OK: 6 Si–Al–O
…–Not OK: 4 Si–Al–Ca–K
…
…
Not OK: 3 inclusions

OK: 1/0/0
OK: 8/0/0
OK: 0/0/0
OK: 0/0/0
OK: 0/0/0
OK: 2/0/0
OK: 0/0/0
OK: 3/0/0
OK: 0/1/0
OK: 4/0/0

0.001
0.0013
0.001
0.001
0.001
0.0013
0.001
0.001
0.0009
0.0008

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.0005
0.0009

Si–Cr
Si–Cr
Si–Cr
Si–Cr
Si–Cr–V
Si–Cr–V
Si–Cr–V
Si–Cr
Si–Cr
Si–Cr

C and Si deoxidation, no RH
C and Si deoxidation, no RH
C and Si deoxidation, no RH
C and Si deoxidation, no RH
No Cr2O3–Fe2O3 refractory
C and Si deoxidation, no RH
C and Si deoxidation, no RH
C and Si deoxidation, RH
C and Si deoxidation, RH
C and Si deoxidation, RH

735963
757707
805158
811442
781378
799499
818700
855803
855752
844226

همانطوركه از نتايج تجربي قابل مشاهده است ،سطح تميزي

باال در آناليز ورودي ذوب عاري از آخال را تضمين نميكند.

مغايــرت قابــل توجهــي بيــن آناليــز تميــزي و نتايــج خســتگي

وجــود دارد ،كــه نشــان ميدهــد آزمايــش ناكامــورا روش
قابــل اعتمادتــري بــراي ارزيابــي كيفيــت فــوالد اســت.

گرچــه ريختهگــري پيوســته (بيلــت و بلــوم) مســير معتبــري

بــراي ســاخت فوالدهــاي مقــاوم بــه تنشهــاي ديناميــك
بــزرگ اســت ،فرآينــد توليــد شــمش (اينــگات) ممكــن اســت
از نســبت كاهــش ســطح مقطــع بيشــتر خــود بهرهمنــد شــود و

بــه محصــول نهائــي تميزتــري نائــل گــردد.

امــا ،بمنظــور انتخــاب مســير ريختــه گــري پيوســته بعنــوان

جايگزيــن عملــي بــراي فرآينــد توليــد شــمش (اينــگات)،

يكنواختــي بهتــر تركيــب شــيميائي آخــال هــاي باقيمانــده

بايســتي بدســت آيــد.
نتیجه گیری

نتيجه گيري

بمنظــور توليــد فوالدهــاي پراســتحكام مقــاوم بــه تنشهــاي

ديناميــك زيــاد توســط ريختــه گــري پيوســته ،بايســتي برخــي
از توصيههــاي كلــي را رعايــت كــرد.

اكســيژن زدائــي بــا  Siبــراي رســيدن بــه آخالهــاي

پالســتيك غنــي از  ،SiO2ميــزان  Alمحتــوي خيلــي كــم مــورد

نيــاز اســت( ،)>0.0015 wt-%كــه بــا اكســيژن زدائــي بــا  Alقابــل

دســتيابي نيســت.

متالــورژي ثانويــه اســيدي  -بــراي رســيدن بــه مهندســي

آخــال مناســب ،ســرباره اي با نســبت بازيســيته ()%CaO/%SiO2
كمتــر از مقــدار متــداول ضــروري اســت ،كــه اشــاره بــه
بازيســيته زيــر  1,0و اســتفاده از ســرباره هــاي بــا مقــدار

سيليكاي باال دارد.

شــكل محصول بــزرگ  -اســتفاده از شــكل بــزرگ (همچون
اينــگات يــا بلــوم) نســبت بــه شــكل هــاي كوچــك (همچــون
بيلــت) مرجــح اســت ،زيــرا نســبت كاهــش ســطح مقطــع هــاي
بزرگتــر منتــج بــه آخــال هــاي كوچكتــر ميشــود.

فروآلياژهــا بــا مقــدار كــم  Alو  - Tiبمنظــور

جلوگيــري از تشــكيل آخــال هــاي  TiCNو غنــي از

Al2O3

اســتفاده از فروآلياژهائــي بــا مقــدار خيلــي كــم  Alو

Ti

(هــدف در فــوالد )Ti >0.0010 wt-%ضــروري اســت.

ســرباره گيــري پــس از تخليــه  -ســرباره گيــري كلــي پــس
از تخليــه بــراي مهندســي آخــال مناســب الزم اســت.

تمــاس نزديــك ســرباره -فــوالد  -بــراي ترغيــب واكنــش
هــاي شــيميائي مناســب ،تمــاس نزديــك بيــن ســرباره و مــذاب

حتمــا بايســتي برقــرار شــود.

نســوزهاي منيزيتــي  -پاتيــل هــاي تميــز و ترجيحــا نــو

بــا نســوز  MgOبايســتي بمنظــور جلوگيــري از ناخالصــي
( )impuritiesاز هــر نــوع مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.

مــدت زمــان گاززدائــي و شناورســازي  -گاززدائــي در

 RHو مــدت زمــان طوالنــي شناورســازي در فرآينــد  LFVهيــچ

كمكــي بــه بهبــود تميــزي فــوالد و شناورســازي آخــال نمــي كند.

9

اجتنــاب از اكســيد شــدن مجــدد  -بمنظــور تضميــن

باالتريــن ميــزان تميــزي ،جلوگيــري از ورود اكســيژن پــس از

عمليــات خــاء و ضمــن ريختــه گــري ضــروري اســت.
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كنتــرل شــديد هــر پارامتــر فرآينــد  -قراضــه ،ســرباره

ســازها ،فروآلياژهــا ،نســوزهاي پاتيــل ،همزنــي خــاء ،و غيــره
بايــد شــديدا بــراي رســيدن بــه تركيــب شــيميائي مناســب

بصــورت مكــرر كنتــرل شــود.

همــه توصيههــاي بيــان شــده تركيــب شــيميائي مناســب

آخــال را تضميــن نميكننــد ،امــا آنهــا شــرايط الزم بــراي

حصــول آن مــي باشــند .بنابرايــن ،كنتــرل شــديد ذوبهــاي
توليــدي بــراي تاميــن كيفيــت بــاالي مــورد نيــاز ضروري اســت.

بــا فرآينــد توســعه يافتــه در مســير پــروژه ،آخالهــاي باقيمانده

عمدت ـاً اكســيدهاي كمپلكــس ( )O-Al-Ca-Mg-Siكوچكتــر و

شــكل پذيرتــر از آخــال هــاي حاصــل از فرآيندهــاي متــداول

10
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قبلــي هســتند .كربونيتريدهــاي تيتانيــم هميشــه كمتــر از 5µm

مــي باشــند.

نقطــه ذوب پائيــن و ســختي كــم اكســيدهاي حاصلــه بــه

ترغيــب تنــش هــاي موضعــي كمتــر حــول آنهــا مــي انجامــد
و آخــال هــا را تحــت بارگــذاري چرخــه اي كــم ضررتــر مــي

كنــد .عمــر خســتگي در مــوارد خاصــي بدليــل كاهــش شكســت

هــاي خســتگي ناشــي از آخالهــا حداقــل از  10 - 20×106بــه
7

 100×10چرخــه افزايــش مــي يابــد .بنابرايــن ،فوالدهــاي خيلــي

تميــز بــا مقاومــت خســتگي زيــاد بــا مهندســي آخــال مناســب

بصــورت موفقيــت آميــزي توســط روش ريختــه گــري پيوســته
توســعه يافتــه اســت.
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بررســی تولیـد
صنعتی بـریکت
از نرمههای کک
(بخش اول)

گردآوری و ترجمه:
مهندس مرتضی صالحی
مقدمه
کک از حــرارت دادن زغالســنگ بــدون حضــور هــوا تــا

دمــای باالتــر از  1000درجــه ســانتیگراد و تحت زمان مشــخص
بدســت میآیــد .بــا انجــام ایــن فرآینــد مــواد فــرار موجــود

در زغــال بصــورت گاز خــارج شــده و مــاده جامــد ســیاه،

متخلخــل و ســختی بنــام کک باقــی میمانــد .در طــی فرآینــد
کک ســازی ســختی ،اســتحکام ،تخلخــل و میــزان کربــن ثابــت
افزایــش و میــزان مــواد فــرار کاهــش مییابــد.کک یکــی از

مهمتریــن و گرانقیمتتریــن مــواد اولیــه مصرفــی در پروســه
تولیــد آهــن بــه روش کــوره بلنــد میباشــد بطوریکــه بــه ازای

تولیــد هــر تــن آهــن خــام در کــوره بلنــد حــدود  0/5تــن کک

مصــرف میشــود و از آنجــا کــه بیــش از  70درصــد فــوالد
دنیــا از مســیر تولیــد آهــن در کــوره بلنــد تولیــد میشــود کک
اهمیــت صنعتــی و اقتصــادی ویــژهای دارد .در حــال حاضــر دو
روش صنعتــی کک ســازی در دنیــا اســتفاده میشــود:

-1کک ســازی بــا بازیافــت مــواد شــیمیایی :در ایــن روش

هــوا از کورههــای کک ســازی خــارج شــده و حــرارت الزم

بــرای عملیــات کک ســازی از احتــراق خارجــی گازهــای
بازیابــی شــده از فرآینــد کک ســازی ،ســوختن گاز تمیــز

کــوره بلنــد و یــا احتــراق دو گاز مذکــور تأمیــن میگــردد.
در ایــن روش زغالســنگ کک شــو بعنــوان مــاده اولیــه در

کورههــای عمــودی اســتفاده شــده و محصــول کارخانــه ،کک

و یــک ســری محصــوالت شــیمیایی اســت کــه از گاز خــارج

شــده از بســتر زغــال در طــول کک ســازی بازیافــت میشــود.

محصــوالت شــیمیایی شــامل قیــر ،قطــران ،آمونیــاک ،بنــزول،
متانــول ،نفتالیــن ،فنــول ،ســولفات آمونیــوم و  ...میباشــد.

 -2کک ســازی بــا بازیافــت حــرارت :در ایــن روش
مقــداری هــوا بــه درون کورههــای کک ســازی وارد میشــود

تــا محصــوالت فــرار خــارج شــده از زغالســنگ را بســوزاند

و در نتیجــه حــرارت الزم بــرای عملیــات کک ســازی تأمیــن
گــردد .در ایــن روش قابلیــت اســتفاده از زغــال هــای کک

شــو ،نیمــه کک شــو و غیــر کک شــونده بعنــوان مــاده اولیــه در
یــک بســتر افقــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از یــک سیســتم

بازیافــت حــرارت ،از گاز خروجــی ســلولهای کک ســازی
کــه دمــای باالیــی دارد جهــت تولیــد بــرق اســتفاده مــی شــود
لــذا محصــوالت کارخانــه کک و بــرق مــی باشــد.

محصــول کک بدســت آمــده از کــوره هــای کک ســازی

دانــه بنــدی شــده و کک در دانــه بندیهــای مختلــف عرضــه
میشــود .کک بــا ابعــاد  80-25میلیمتــر بــرای تولیــد آهــن در

کــوره بلنــد و دیگــر دانــه بندیهــا در صنایــع آگلومراســیون،

کورههــای ریختهگــری ،صنایــع فروآلیاژهــا و صنایــع قنــد و

شــکر قابــل اســتفاده میباشــد.

کک بدســت آمــده از کارخانههــای کک ســازی بــا ابعــاد

مذکــور شــرایط مناســب (از نظــر انــدازه دانــه) را بــرای اســتفاده

در کــوره بلنــد داراســت لــذا بــه کک بــا ایــن انــدازه دانــه کــه

ســایر مشــخصات مــورد نیــاز جهــت شــارژ بــه کــوره بلنــد را
نیــز داشــته باشــد کک متالورژیکــی گفتــه میشــود کــه بایــد

شــرایط زیــر را در کــوره بلنــد فراهــم کنــد:

11

* نزول و حرکت یکنواخت بار در کوره بلند

* ایجاد کمتری ناخالصی ممکن
* تولید بیشترین انرژی حرارتی

* ایجاد بیشترین احیاء فلز
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* ایجــاد نفوذپذیــری مناســب بــرای جریــان محصــوالت
گازی و مــذاب

بــه عبــارت دیگــرکک در کــوره بلنــد ســه نقــش اصلــی ایفــا
مــی کنــد:

الــف) بــه عنــوان ســوخت و تأمیــن کننــده گازهــای کاهــش

دهنــده ، 1کــه مقدارکربــن آن بــه ماکزیمــم مقــدار ممکــن بایــد
رســیده باشد.

درتحقیقاتــی کــه توســط بنــک 11و همکارانشــان انجــام گرفــت ،در

تولیــد بریکــت از نرمههــای کک ازرزیــن فنولیکــی بــه عنــوان چســب
اســتفاده گردیــد .در ابتــدا بــه معرفــی اینگونــه چس ـبها پرداختهایــم و

ســپس نتایــج حاصــل از ایــن تحقیقــات بررســی شــده اســت.
 .1 .1چسبهای فنولیکی

ب) بــه عنــوان بازتولیــد گازهــای کاهــش دهنــده ،کــه بایــد

از تراکــم فنــول 12و فرمالدهیــد 13رزینهــای فنولیکــی

ج) قابلیــت نفوذپذیــری ،کــه بایــددر محــدوده ســایز

آلدهیــد بــه فنــول باالتــر از  1بــوده ( )F/P <1و کاتالیــزور مــورد

واکنــش پذیــری کافــی بــا  COو بخــار آب را داشــته باشــد.

ترموســخت بدســت میآیــد .برمبنــای اینکــه در تراکــم نســبت

مناســب خردشــده و قابلیــت تحمــل ســقوط ناگهانــی در مســیر

اســتفاده بــازی باشــد ،محصــول رزول 14نامیــده میشــود ،ایــن

از میــان وظایــف گفتــه شــده در مــورد کک ،دو وظیفــه

مقــدار آلدهیــد ( ،)F/P >1نــواالک 15ایجــاد میشــود .مشــخصه

روغــن ،گازطبیعــی و زغــال کوبیــده شــده بــه خوبــی تأمیــن

یــک پیونــد عرضــی ،ایجــاد محصــول نفوذپذیــر بــدون نیــاز بــه یــک

کــوره بلنــد را دارا باشــد.

در حالــی اســت کــه درحضــور کاتالیــزور اســیدی و کاهــش

اولــی را ســوختهای دیگــر نظیــر قطــران زغــال ســنگ،

رزولهــای جامــد و مایــع عبارتســت از :قابلیــت پخــت بــرای ایجــاد

میکننــد .امــا بــرای ایجــاد بســتری نفوذپذیــر در کــوره بلنــد،

عامــل دیگــر بــرای ایجــاد پیونــد عرضــی و ایجادگرمــای الزم.

اســتحکام نیازاساســی کک اســت .ازمیــان تس ـتهای مختلــف

بــرای تعییــن اســتحکام کک ،بــه طــور گســترده ازمیکــوم

2

وآزمونهــای چرخــان ASTM 3اســتفاده میشــود .بــرای

 .2 .1سنتز رزول و نواالک
رزیــن نــوع رزول بــا نســبت مــوالر مختلــف از فرمالدهیــد

تعییــن اســتحکام کک ،در تســت میکــوم  50کیلوگــرم و در

بــه فنــول ( )F/P= 1.0 ، 1.5 ، 2.0 ، 2.5درحضــور محلــول NaOH

بــا توجــه بــه هزینههــای بــاالی تأمیــن کک از زغالهــای

رزول ،بعــد از آمــاده ســازی نســبتهای  ،F/Pمقادیــر مختلــف

کــردن ســایزهای بزرگتــر در قبــل و یــا بعــد از خردایــش

هیدروکســید ســدیم بــه فنــول) بــه ســطح مطلــوب برســد .در

تســت چرخــان  10کیلوگــرم کک نیــاز اســت.

آمــاده گردیــد .بــرای تعییــن تأثیرمقــدار  NaOHبرکیفیــت

کک شــو ،تهیــه کک از طریــق نرمههــای کک کــه از غربــال

 NaOHبــه عنــوان کاتالیــزور اضافــه گردیــد تــا  ( N/Pنســبت

بوجــود میآینــد ضــروری بــه نظــر میرســد.

جــدول  1تغییــرات ایــن دو نســبت مشــخص شــده اســت.

فــورد 4عملیــات تولیــد بریکــت از مــواد ریزکربـندار ازقبیــل

نرمــه کک 5و یــا ذرات ریــز زغــال ســنگ را در ســال  1996بــه
اجــرا درآورد .در ایــن عملیــات بــه همــراه خــرده کک ،حــال
جــاذب رطوبــت ماننــد متیــل اتیــل کتــون 6بــرای فعــال کــردن

واکنــش ســایتهای ذرات کربنــی ،پلیمرهایــی ازقبیــل اســتایرن

7

 ،پلــی وینیــل اســتات 8یــا اکریلونیتریــل 9اســتفاده شــده اســت،
کــه ایــن پلیمرهــا بــا ذرات کربنــی واکنــش داده و در نهایــت

12

 .1مرور مطالعاتی

بریکــت در مرحلــه آخــر پخــت میگــردد .بریکــت تولیــد
شــده از ایــن روش اســتحکام فــوق العــاده در آزمــون شکســت

ســقوطی 10ویــا تســتهای مشــابه ازخــود نشــان داد .اماگاهــی

ایــن مــواد در شــرایط کــوره بلنــد ازهــم پاشــیده میشــوند کــه
اســتفاده از ایــن پلیمرهــا در تولیــد بریکــت نامناســب اســت.
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Reducing Gases
2
Micum
3
Tumbler
4
Ford
5
Coke Breeze
6
Methyl Ethyl Ketone
7
Styrene
8
Polyvinyl Acetate
9
Acrylonitrile
10
Drop Shatter Test
11
Benk
12
Phenol
13
Formaldehyde
14
Resol
15
Novalac
1

بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمه های کک

جدول  .1رزول با نسبتهای مختلف  F/Pو N/P

بــرای بررســی تأثیــر دمــای پخــت بــر اســتحکام

مرحلــه واســطه اســت کــه در دماهــای  470و  670درجــه

آرام هــوا ( )0.5 L/minازروی بریکتهــا ،دمــا بــه آرامــی

محکــم پخــت شــده ،درکــوره بلنــد دوامــی ندارنــد همیــن

کششــی بریکتهــای تولیــد شــده ،بــا عبورجریــان

( )8˚C /minتــا  200درجــه ســانتیگراد افزایــش داده شــد

ســانتیگراد اتفــاق میافتــد .شــاید دلیــل اینکــه بریکتهــای
باشــد .بنابرایــن قبــل از شــارژ بــه کــوره بایــد در دماهــای

وبریکتهــا بــه مــدت  2ســاعت در ایــن دمــا نگــهداری

باالتــر تحــت عملیــات کربنســازی قــرار بگیرنــد.

خنکســازی در دســیکاتور نگــهداری شــدند و پــس

اســتات  ،پلیمرهــای اکریلونیتریــل یــا قیــر تولیــد شــده بــا

شــدند .ســپس بریکتهــا از کــوره خــارج و بــرای
از آن اســتحکام کششــی ازآنهــا گرفتــه شــد .ســپس

بریکتهــای دیگــری انتخــاب شــد و بــا عــوض کــردن
جریــان نیتــروژن بــه جــای جریــان هــوا ،دمــا تــا  470و 570

درجــه ســانتیگراد هــم افزایــش پیــدا کــرد و بــه مــدت یــک
ســاعت در ایــن دمــا نگــه داری شــدند .ســپس ایــن نمونههــا

هــم ازکــوره خــارج و درکــورهی دیگــر همــراه جریــان
نیتــروژن ســرد گردیدنــد تــا پــس از همدمــا شــدن بــا دمــای

اتــاق ،تحــت آزمایــش اســتحکام کششــی قــرار بگیرنــد.
نتایج
نتایــج آزمایشــات نشــان میدهــد کــه اســتحکام

بریکتهــای پخــت شــده (تــا قبــل از رســیدن بــه دماهــای
کربنســازی ) 1اســتحکام باالیــی دارنــد امــا وقتــی درجــه

حــرارت عملیــات بــه  470و  670درجــه ســانتیگراد میرســد
بــه طــور مشــخص اســتحکام آنهــا کاهــش مییابــد .کاهــش

اســتحکام بریکتهــا ناشــی از تضعیــف و یــا کــم شــدن
پیوندهــای شــیمیایی بیــن پلیمرهــا بــه دلیــل ورود بــه یــک

در دماهــای بــاال چس ـبهایی نظیــر اســتیرن ، 2پلیوینیــل
3

4

5

دمــش هــوای قطــران زغــال ســنگ ،اســتحکام پیونــد خــود

را از دســت میدهنــد و بــه ایــن دلیــل بایــد بریکتهــای
تولیــد شــده از ایــن چســبها ،تحــت کربنســازی کامــل

در دماهــای بــاالی  670درجــه ســانتیگراد قــرار گیــرد و
بعــد از آن در کــوره بلنــد شــارژ شــود .بنابرایــن حــذف ایــن

مرحلــه در بریکــت ســازی ازلحــاظ اقتصــادی بســیار مــورد
توجــه اســت.

پــس هــدف ایــن محققیــن یافتــن چســبهایی بــود

کــه از طریــق آنهــا بتــوان از نرمــه ککهــا بریکتهایــی

تولیدکــرد کــه بــا بهتریــن کیفیــت و اســتحکام نیــازی بــه

عملیــات حرارتــی در دماهــای زیــاد بــرای حــذف اثــر ســوء
گفتــه شــده نباشــد.

13

Carbonization
Styrene
3
Polyvinyl Acetate
4
Acrylonitrile Polymers
5
Pitch
1
2
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شکل  .1استحکام کششی بریکتهای پخته شده با نسبتهای متفاوت  F/Pو N/P

 .3 .1چسبهای رزول و تأثیرنسبت موالراولیه  F/Pو

افزایــش مییابــد .ازروی نتایــج مشــخص اســت کــه ازیــک

از نتایــج تســت هــای اولیــه مشــخص گردیــد کــه مناســبترین

دیگــر ضرورتــی بــه افزایــش  N/Pبــه باالتــر از  0/5وجــود نــدارد.

میزان کاتالیست NaOH

مقــدار چســب بــرای رســیدن بــه اســتحکام مطلــوب بــرای بریکــت
هــای کک بــا انــدازه ذرات کمتــر از 1میلــی متــر مقــدار ()w/w

 .2چسبهای نواالکی

 %12.5اســت .ایــن مقــدار را بــرای تمــام تســت هــا ثابــت انتخــاب

اســید کلریدریــک و اســید نیتریــک دوکاتالیســت بــرای

درایــن بخــش حــدود  40نمونــه ســنتز شــده بــا رزول بررســی

نســبتهای F/P=0.5 ، 0.7 ، 0.9ترکیــب میشــوند .آمــاده

وبــرای هــر رزول درصــد کاتالیزورهیدروکســید ســدیم از  0/1تــا

قبــل( چســب رزول) اســت .متوســط اســتحکام کششــی

کــرده انــد تــا تأثیــر تغییــر دیگرپارامترهــا بررســی شــود.

شــده اســت .در ایــن رزولهــا  F/Pاز  1تــا  2/5تغییــرداده شــد

چســبهای نواالکــی هســتند کــه بــا فرمالدهیــد و فنــول بــا
ســازی ،پخــت و آزمــون اســتحکام کششــی شــبیه حالــت

 1افزایــش پیــدا کــرد .ایــن بریکتهــا بعــد از آمــاده ســازی بــه

 15نمونــه در شــکل  2آمــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه

و ســپس از آنهــا تســت اســتحکام کششــی گرفتــه شــد .ناگفتــه

بــا کاتالیســت اســید کلریدریــک ،بــا افزایــش  F/Pکاهــش

مــدت  2ســاعت در دمــای  200درجــه ســانتیگراد پخــت گردیــد
نمانــد کــه اگــر در ایــن دمــا پخــت انجــام نشــود ،بریکتهــای

خــام بســیار ضعیــف بــوده و بــا کوچکتریــن فشــاری از هــم
پاشــیده مــی شــوند .در شــکل  1اســتحکام کششــی بریکتهــا
مشــخص گردیــده اســت .همانطــور کــه ازرونــد نمــودار در

شــکل مشــخص اســت دو گــروه قابــل تفکیــک وجــود دارد.
گــروه اول مربــوط بــه چســبهایی بــا

14

طــرف  F/P=2در مقایســه بــا  F/P=2.5مناســب تــر بــوده و از طــرف

 F/P= 1,1.5هســتند

میشــود اســتحکام بریکــت آمــاده شــده بــا چســب نواالکــی

مییابــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اســید نیتریــک

بــا افزایــش ایــن نســبت ( )F/P=0.5, 0.7, 0.9تغییــر

آنچنانــی مشــاهده نمیشــود .همانطــور کــه در شــکل 3
مالحظــه میشــود ،بــا وجــود اســیدهای قــوی نظیــر:

 H2SO4 ،H3PO4 ، HCl ،HNO3و 1p-TSAبــه عنــوان کاتالیســت

بریکتهــای نواالکــی بــا نســبت  F/P=0.5تغییــر محسوســی

کــه در ابتــدا بــا افزایــش  N/Pاز  0/1بــه  0/2مقــدار اســتحکام

مشــاهده نمیشــود ،بــه جــز بــرای اکســالیک اســید)H2C2O4( 2

رونــد کاهشــی دارد.

ســاختهاند.

کششــی افزایــش مییابــد ولــی در ادامــه ایــن مقداربــرای هــر دو
پــس بــرای این چسـبهای حــاوی  F/P=1,1.5مناســب ترین

مقــدار  N/P=0.2اســت .در گــروه دوم یعنــی درجایــی کــه
 F/P=2، 2.5بــا افزایــش  N/Pاز  0/1تــا  0/4اســتحکام کششــی
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کــه بریکتهــا اســتحکام ضعیفــی را ازخــود نمایــان

p-Toluensulfonic Acid
Oxalic Asid

1
2

بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمه های کک

شکل  .2استحکام کششی بریکت های سنتز شده با چسب نواالک با نسبتهای مختلف از  F/Pو کاتالیزور اسید نیتریک و
اسید کلریدریک

15
شکل  .3استحکام کششی بریکتهای سنتز شده با نواالک در F/P= 0.5و با کاتالیزورهای مختلف
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 .3ترکیبی از نواالک و رزول
بعــد از نتایــج بدســت آمــده ،ترکیبــی از رزول

ترکیــب بــرای رزیــن قابــل اســتفاده در تولیــد
بریکــت ،رزینی حاوی ترکیبات زیر اســت:

و نــواالک بــرای بهینهســازی ترکیــب مــورد

F/P=2.0, N/P=0.3 + F/P=0.5 HCl

نــواالک بــا کاتالیــزور  H 2SO 4و  H 3PO 4انجــام

بــرای نــواالک و یــا نــواالک بهتریــن هاردنــر بــرای رزول در

آزمایــش قــرار گرفــت .ادامــه آزمایشــات بــا

ازنتایــج چنــان برمیآیــد کــه رزول بهتریــن هاردنــر

نگرفــت ،چــرا کــه گوگــرد و فســفر بــرروی

میــان دیگرهاردنرهاســت .اگرچــه بــا بکارگیــری هگزامتیلــن

کــوره بلنــد نیــز اثــرات ســوء دارد .در ضمــن ایــن

و دومــی دررزول ،اســتحکام کششــی را در مقایســه بــا وقتــی

کیفیــت فــوالد تأثیرگــذار بــوده و بربــازده تولیــد

تتراآمیــن و اســید ،هردوبــه عنــوان هاردنــر ،اولــی درنــواالک

اســیدها تأثیــر آنچنانــی بــر کیفیــت چســبهای

کــه ازایــن هاردنرهــا اســتفاده نشــود ،افزایــش میدهنــد

هــم کــه بریکتهــای ضعیفــی بدســت میآمــد.

 /نــواالک بســیار کمتراســت .دلیــل ایــن افزایــش اســتحکام

نواالکــی تولیــدی ندارنــد .از اکســالیک اســید

در ایــن قســمت نواالکهــای کاتالیســتی

HCl

و  HNO 3بــا  F / P =0.5, 0.9و رزول کاتالیســتی

 NaOHبــا  F / P =2بــه نســبت  1:1بــا یکدیگــر

ولــی اســتحکام کششــی آن هــا در قیــاس بــا ترکیــب رزول

اینســت کــه ســاختار بــا حضورترکیــب رزول و نــواالک تغییــر

میکنــد.

 .4تأثیر عملیات حرارتی

ترکیــب شــدند کــه نتیجــه آن ترکیبــی بــا 1.45
 F / P =1.25,حاصــل آمــد کــه در تولیــد بریکــت

از نتایــج نشــان داده در شــکل  5مشــخص اســت کــه

بریکتهــای تولیــد شــده در ایــن شــرایط را

چنــدان کاهــش پیــدا نمیکنــد و حتــی بــه دلیــل ترکیــب

بکارگرفتــه شــد .شــکل  4نتایــج آزمــون کشــش

نشــان داده اســت .همانطورکــه مالحظــه میشــود

درترکیــب رزول بــا نــواالک در حضوراســید

کلریدریــک اســتحکام کششــی از حالتــی کــه اســید
نیتریــک اســتفاده شــده باالتــر میباشــد .بــا در نظــر
گرفتــن رونــد تغییــرات اســتحکام کششــی ،بهتریــن

بعــد ازپخــت اولیــه در دماهــای بیشــتر اســتحکام بریکــت
پیونــد عرضــی چســب و توســعهی پیوندهــای بیــن زنجیرهــای
پلیمــری وباندهــای نرمههــای کک و پیوندهــای مولکولــی آن،

اســتحکام کمــی افزایــش مییابــد .بــا ایــن توضیحــات بعــد از

پخــت اولیــه ،بریکتهــا قابلیــت شــارژ مســتقیم بــه کــوره بلنــد
را دارا هســتند.

16

شکل  .4استحکام کششی بریکتهای آماده شده با ترکیب نواالک و فنول
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بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمه های کک

قیمــت رزینهــای فنولیکــی در مقایســه بــا قطــران زغــال

داد که میزان کاتالیست بر استحکام کششی بریکت

بــرای کاهــش هزینههــا عملیــات دیگــری نیــاز اســت.

تنها با ترکیب هر دو یعنی نواالک و رزول به عنوان

ســنگ ،میــا ن فازهــای قیــری 1و مــاس نســبتاً باالتــر اســت.

تیلــور 2و همــکاران گــزارش دادهانــد کــه اســتحکام کششــی
بریکتهــای تولیــد شــده از زغــال و چســب هــوا دمیــده بــا
افزایــش دمــا بــه باالتــر از  670درجــه ســانتیگراد ،افزایــش

مییابــد .نتایــج مشــابه توســط کانــو 3وهمــکاران گــزارش

شــد کــه قیرمیــان فــازی در دمــای باالتــر از  600درجــه

ســانتی گــراد اســتحکام آجرهــای  MgO-Cرا افزایــش
میدهــد .بنابرایــن قطــران زغــال ســنگ هــوا دمیــده و

قیــر میــان فــازی هــردو بــه دلیــل بــازده بــاالی کربــن و

افزایــش اســتحکام بریکــت در دماهــای بــاالی  600درجــه
ســانتیگراد ،مــورد قبــول هســتند .بنابرایــن ترکیبــی از ایــن
مــواد بــا چســب رزول/نواالکــی ممکــن اســت هزینههــای
تولیــد چســب را کاهــش دهــد.

نهایی تولید شده مؤثر است و حداکثر استحکام کششی
بایندر به دست می آید .نتایج حاکی از آن است که

وقتی نسبت  F/Pترکیب حدود  1/25باشد بیشترین

استحکام کششی بدست می آید .اگر این نسبت افزایش

پیدا کند ،استحکام کششی بریکت بطور اساسی کاهش
می یابد .این شاید بدلیل گسترش شاخه های سه بعدی و

ساختار متقاطعی باشد که سبب شکننده شدن بریکت می
شود .بعد از عملیات پخت این بریکت ها را می توان به

کوره بلند شارژ کرد که قب ً
ال استحکام الزم در برابر فروپاشی

را بدست آورده اند .بنابراین از این فرآیند می توان به عنوان

یک روش اقتصادی برای تولید سوخت نام برد و می تواند یک

جایگزین مناسب برای کک بدون نیاز به مرحلهی کربونیزاسیون
در نظر شود.

 600درجــه ســانتیگراد ،بــه دلیــل حضــور رزول/نــواالک

با احتساب این موضوع که از بریکت های تولید شده با

درجــه ســانتیگراد ،بــه دلیــل حضــور قطــران زغــال ســنگ

محدوده  0/1تا  0/5استحکام قابل قبولی بدست می آمد ،با

افزایــش مییابــد.

بررسی تأثیر انواع کاتالیست استفاده شده در تولید رزول و

حفــظ میشــود و از طــرف دیگــر در دماهــای باالتــر از600

چسب های رزولی با نسبت  F/P=1.5, 2و با کاتالیست در

هــوا دمیــده و قیــر میــان فــازی اســتحکام بریکــت تولیــد شــده

در نظر گرفتن نسبت  F/P=1.5, 2در شماره بعدی مجله به
تأثیر آنها بر استحکام بریکت های تولیدی پرداخته خواهد شد.

برای تعیین تأثیرنوع کاتالیست برساختار رزول و استحکام
کششی بریکت پخته شده ،هیدروکسیدهای فلزی قلیایی،
اکسیدهای فلزی قلیایی خاکی ،کربنات آنها و کاتالیستهای
آمینی در آماده کردن رزولبا نسبت  F/P=1.5, 2به کارگرفته

خواهد شد.

شکل  .5استحکام کششی بریکتها در دماهای مختلف پخت
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آنالیز و ارزیابی تجارت
محصوالت فوالدی جهان
در سال 2016
مهندس محمدحسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

چکیده
صــادرات فــوالد یکــی از شــاخصهای مهــم پایــداری

دیگــر بیشــترین واردت و واردات خالــص فــوالد را آمریــکا بــه

کــره جنوبــی  3کشــور پیشــتاز صــادر کننــده فــوالد جهــان

نظــر مبلغــی نیــز صــادرات و صــادرات خالــص فــوالد چیــن بــه

صنعــت فــوالد بــه شــمار میآیــد .کشــور چیــن ،ژاپــن و
هســتند .از طــرف دیگــر  3کشــور اصلــی وارد کننــده فــوالد

جهــان نیــز آمریــکا ،آلمــان و کــره جنوبــی هســتند .حجــم

تجــارت فــوالد جهــان در ســال  453 ،2016میلیــون تــن

بــرآورد شــده اســت .ســهم محصــوالت فــوالدی تخــت و

طویــل در صــادرات فــوالد جهــان بــه ترتیــب  48و % 28
بــوده اســت .ارزش صــادرات و واردات فــوالد چیــن بــه

ترتیــب  50.9و  12.7میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت .واردات
و صــادرات محصــوالت فــوالدی کــره جنوبــی بــه ترتیــب

 23.1و  30.3میلیــون تــن بــوده ،در حالیکــه بــرای واردات و
صــادرات فــوالد بــه ترتیــب 12.1و  19.9میلیــارد دالر درآمــد
و پرداخــت داشــته اســت .ســه کشــور شــاخص صادرکننــده
محصــوالت فــوالدی چیــن ،ژاپــن و کــره جنوبــی واردکننــده

ســنگ آهــن مــورد نیــاز خویــش هســتند.
مقدمه

بعــد از صنعــت نفــت و گاز ،صنعــت فــوالد پــر حجمتریــن

رشــته تجــارت جهــان را تشــکیل میدهــد .در ســال گذشــته

حجــم صــادرات فــوالد دنیــا بالــغ بــر 500میلیــارد دالر بــرآورد

18

میــزان 108.1و  94.5میلیــون تــن انجــام داده اســت .از طــرف

شــده اســت .صــادرات فــوالد یکــی از شــاخصهای مهــم

پایــداری صنعــت فــوالد بــه شــمار میآیــد .در ســال 2016

حجــم صــادرات فــوالد جهــان از نظــر وزنــی  461.1میلیــون
تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در ســال قبــل بیشــترین صــادرات
و صــادرات خالــص فــوالد را کشــور چیــن بــه ترتیــب بــه
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ترتیــب بــه میــزان  30.1و  21.2میلیــون تــن انجــام داده اســت .از
ترتیــب بــه میــزان  50.9و 36.5میلیــارد دالر بوده اســت .واردت
و واردات خالــص فــوالد آمریــکا بــه ترتیــب بــه میــزان  22.1و

 8.5میلیــارد دالر محاســبه شــده اســت .کشــور ویتنــام و تایلنــد
بــه ترتیــب بــا  17و  16.1میلیــون تــن واردات خالــص فــوالد

در ردههــای دوم و ســوم جهــان قــرار گرفتهانــد .کشــور ژاپــن

و روســیه بــه ترتیــب بــا  34.5و  26.9میلیــون تــن صــادرات

خالــص در ردههــای دوم و ســوم دنیــا ایســتادهاند .در جــدول
 1رده بنــدی صــادرات و واردات خالــص محصــوالت فــوالدی

کشــورهای مختلــف جهــان نشــان داده شــده اســت .ســهم

محصــوالت تخــت و طویــل در صــادرات فــوالد جهــان بــه
ترتیــب  48و 29درصــد بــوده اســت .ســهم نیمــه محصــوالت،
لولــه و توئــب و ضــد زنــگ نیــز بــه ترتیــب  7 ،11و  5درصــد

بــر آورد شــده اســت .میــزان واردات و صــادرات فــوالد کشــور
ترکیــه در ســال قبــل بــه ترتیــب  17و 15.3میلیــون تــن بــوده
اســت .مبالــغ واردات و صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه

در ســال  2016نیــز بــه ترتیــب  8و 6.9میلیــارد دالر گــزارش

شــده اســت .در شــکل  1رونــد میــزان و مبالــغ واردات و
صــادرات فــوالد ترکیــه بــه نمایــش در آمــده اســت .در ســال

قبــل کشــور هنــد بعنــوان ســومین کشــور تولیــد کننــده فــوالد

جهــان 9.8 ،میلیــون تــن فــوالد وارد ( 3.3میلیــون تــن آن از

چیــن)و  7میلیــون تــن فــوالد صــادر کــرده اســت .در جــدول 2

صــادر و وارد کننــدگان پیشــتاز محصــوالت فــوالدی جهــان در
ســال  2016ارائــه گردیــده اســت.

جدول  .1ردهبندی واردات (الف) و صادرات (ب) خالص محصوالت فوالدی کشورها در سال 2016

الف

ب

جدول  .2صادر (الف) و وارد (ب) کنندگان پیشتاز محصوالت فوالدی جهان در سال 2016
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شکل  .1روند میزان و مبالغ صادرات و واردات محصوالت فوالدی ترکیه
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صادرات و واردات محصوالت فوالدی کشور چین
کشــور چیــن در صــدر صــادر کننــدگان فــوالد جهــان قــرار
دارد .صــادرات و واردات فــوالد کشــور چیــن بــه ترتیــب

 106.6میلیــون تــن (معــادل  50.9میلیــارد دالر)و 13.4
میلیــون تن(معــادل  12.7میلیــارد دالر) بــوده اســت .در واقــع
قیمــت واحــد میانگیــن محصــوالت صادراتــی و وارداتــی

بــه ترتیــب  477و  948دالر بــر تــن بــوده اســت .بعبــارت
دیگــر محصــوالت نســبت بــه محصــوالت صادراتــی ارزش

افــزوده بیشــتری داشــته اســت .بیشــرین صــادرات محصــوالت

فــوالدی کشــور چیــن بــه میــزان  14.2میلیــون تــن بــه کشــور
کــره جنوبــی بــوده اســت .ســهم صــادرات فــوالد چیــن بــه

کشــورهای ویتنــام و فیلیپیــن بــه ترتیــب  11.6و  6.5میلیــون
تــن اعــام شــده اســت .واردات فــوالد کشــورهای تایلنــد
و اندونــزی از چیــن بــه ترتیــب  6.2و  5.3میلیــون تــن بــه

ثبــت رســیده اســت .در ســال قبــل چیــن  0.8میلیــون تــن

محصــوالت فــوالدی بــه آمریــکا صــادر کــرده اســت.
صــادرات محصــوالت فــوالدی طویــل و تخــت چیــن بــه
ترتیــب 49.1و  44.9میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .ســهم

محصــوالت لولــه  -توئــب و ضــد زنــگ و نیمــه محصــوالت

بــه ترتیــب  3.8 ،8.7و  0.0128میلیــون تــن بــوده اســت.
در افزایــش صــادرات فــوالد چیــن یکــی از عوامــل مهــم

اســتفاده از تجــارت الکترونیکــی بــوده اســت .بدیــن منظــور

 350پالتفــرم بــکار گرفتــه شــده اســت .در شــکل  2رونــد

صــادرات فوالدکشــور چیــن بــه  10کشــور اصلــی بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت .در ســال  2009واردات (یــا صــادرات)

خالــص فــوالد چیــن در حــد صفــر بــوده اســت .بیشــترین
واردات محصــوالت فــوالد ی چیــن از ژاپــن بــه میــزان 5.6

میلیــون تــن بــوده اســت.

ســهم واردات محصــوالت فــوالدی چیــن از کشــورهای کــره

جنوبــی و تایــوان بــه ترتیــب  4.4و  1.6میلیــون تــن اعــام شــده

اســت .میــزان صــادرات آلمــان بــه چیــن  0.5میلیــون تــن بــوده

اســت .میــزان صــادرات فــوالد چیــن بــه اتحادیــه اروپــا 5.7

میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .بــرای تولیــد ایــن مقــدار فــوالد
در چیــن  11.7میلیــون تــن گاز  CO2منتشــر شــده اســت .در

صورتیکــه ایــن مقــدار فــوالد در اروپــا بدســت مــی آمــد،
انتشــار گاز  7.9 CO2میلیــون تــن مــی شــد .تفــاوت میــزان

انتشــار 3.8 ،میلیــون تــن گاز  CO2اســت کــه معــادل انتشــار
گاز  1.9 CO2میلیــون دســتگاه خــودروی متوســط اســت.

واردات محصــوالت فــوالدی طویــل و تخــت چیــن بــه
ترتیــب  1.6و 10.6میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .ســهم
ژاپــن و کــره جنوبــی درتأمیــن محصــوالت فــوالدی چیــن

بــه ترتیــب  5.6و  4.4میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .مقــدار

محصــوالت طویــل ،لولــه  -توئــب  ،نیمــه محصــوالت و فــوالد
ضــد زنــگ وارده از کشــور ژاپــن بــه چیــن بــه ترتیــب ،820

 106 ، 81و  217هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم

کشــورهای ژاپــن ،کــره جنوبــی و تایــوان درتأمیــن محصــوالت

تخــت کشــور چیــن بــه ترتیــب  3.9 ،4.4و  1.3میلیــون تــن
بــرآورد شــده اســت .میــزان مصــرف فــوالد چیــن در ســال
گذشــته  715.2میلیــون تــن اعــام شــده اســت .نســبت واردات

محصــوالت فــوالدی ،در مصــرف داخلــی فــوالد کشــور چیــن
 % 1.9محاســبه شــده اســت 47 .درصــد فــوالد جهــان در

ســال قبــل در کشــور چیــن بــه مصــرف رســیده اســت .ســهم
صــادرات در تولیــد فــوالد چیــن  %13.2بــوده اســت.

صادرات و واردات محصوالت فوالدی کشور ژاپن
کشــور ژاپــن در ســال قبــل در رده دوم صــادر کننــدگان فــوالد

جهــان قــرار گرفتــه اســت .صــادرات و واردات محصــوالت

فــوالدی ژاپــن بــه ترتیــب  40.7میلیــون تــن (معــادل 25.2

میلیــارد دالر)و  4.3میلیــون تن(معــادل  2.7میلیــارد دالر) بــوده
اســت .در واقــع قیمــت واحــد میانگیــن محصــوالت صادراتــی

و وارداتــی بــه ترتیــب  619و  628دالر بــر تــن بــوده اســت.

20

بعبــارت دیگــر محصــوالت وارداتــی دارای ارزش افــزوده
بیشــتری داشــته اســت .بیشــرین صــادرات محصــوالت فــوالدی

شکل  .2صادرات فوالد چین به  10کشور اصلی
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ژاپــن بــه میــزان  6.9میلیــون تــن بــه کشــور کــره جنوبــی

بــوده اســت .ســهم صــادرات فــوالد ژاپــن بــه کشــورهای

آنالیز و ارزیابی تجارت محصوالت فوالدی جهان در سال 2016
چیــن ،تایلنــد و ویتنــام بــه ترتیــب  5.7 ، 5.4و 2.7میلیــون

بعبــارت دیگــر محصــوالت صادراتــی نســبت بــه محصــوالت

تــن محصــوالت فــوالدی بــه آمریــکا صــادر کــرده اســت.

صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور کــره جنوبــی بــه میــزان

تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در ســال قبــل ژاپــن  1.96میلیــون

صــادرات محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل بــه ترتیــب

 28.1و  5.2میلیــون تــن گــزارش شــده است.ســهم محصــوالت
فــوالدی لولــه  -توئــب و ضــد زنــگ و نیمــه محصــوالت بــه
ترتیــب  1 ،1.5و  1.5میلیــون تــن بــوده اســت .در شــکل 3

وارداتــی ارزش افــزوده بیشــتری داشــته اســت .بیشــترین
 4.4میلیــون تــن بــه کشــور چیــن بــوده اســت .ســهم صــادرات

فــوالد کــره جنوبــی بــه کشــورهای آمریــکا و ژاپــن بــه ترتیــب

 3.7و  3.5میلیــون تــن اعــام شــده اســت .میــزان واردات فــوالد

کشــورهای هنــد و ویتنــام از کــره جنوبــی بــه ترتیــب  2.4و

صــادرات فــوالد کشــور ژاپــن بــه  10کشــوراصلی دیــده مــی

 1.8میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .صــادرات محصــوالت

در ســال گذشــته بــه ترتیــب  27.15و  8.43میلیــون تــن بــه ثبــت

گــزارش شــده اســت .ســهم محصــوالت لولــه  -توئــب و ضــد

شــود اســت .میــزان صــادرات فــوالد معمولــی و آلیــاژی ژاپــن
رســیده اســت .در ســال  2016صــادرات خالــص فــوالد ژاپــن

 36.4میلیــون تــن بــوده اســت.میزان مصــرف ظاهــری فــوالد
ژاپــن در ســال گذشــته  70.2میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

فــوالدی تخــت و طویــل بــه ترتیــب 23و  3.3میلیــون تــن
زنــگ و نیمــه محصــوالت بــه ترتیــب  1.6 ،2و  0.35میلیــون
تــن بــوده اســت.

ســهم صــادرات در تولیــد فــوالد ژاپــن  %38.6محاســبه شــده
اســت .نســبت واردات در مصــرف داخلــی فــوالد ژاپــن نیــز

 %8.3بــرآورد شــده اســت .در ســال ، 2016کشــور ژاپــن کل

ســنگ آهــن مــورد نیــاز خــود را بــه میــزان  130میلیــون تــن

وارد کــرده اســت.

شکل  .4صادرات فوالد کره جنوبی به  10کشور اصلی

در شــکل  4صــادرات فــوالد کشــور کــره جنوبــی بــه 10
کشــوراصلی از نظــر میگــذرد .در ســال  2005واردات

خالــص فــوالد کــره جنوبــی  2میلیــون تــن بــوده اســت.
درحالیکــه در ســال  2016صــادرات خالــص فــوالد ایــن

شکل  .3صادرات فوالد ژاپن به  10کشور اصلی

کشــور 7.2میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .بیشــترین واردات

محصــوالت فــوالدی کــره جنوبــی از چیــن بــه میــزان 14.2
میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم واردات محصــوالت فــوالدی

صــادرات و واردات محصــوالت فــوالدی کشــور

کــره جنوبــی از کشــورژاپن  6.9میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

کشــور کــره جنوبــی در رده ســوم صــادر کننــدگان فــوالد

ترتیــب  11.9و  6میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .مقــدار

جنوبــی بــه ترتیــب  30.3میلیــون تــن (معــادل  19.9میلیــارد

زنــگ وارده بــه کشــور کــره جنوبــی بــه ترتیــب 3.4 ،0.593و

کــره جنوبــی
جهــان قــرار دارد .صــادرات و واردات فــوالد کشــور کــره
دالر)و  23.1میلیــون تن(معــادل 12.1میلیــارد دالر) بــوده

اســت .در واقــع قیمــت واحــد میانگیــن محصــوالت صادراتــی
و وارداتــی بــه ترتیــب  657و  524دالر بــر تــن بــوده اســت.

واردات محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل کــره جنوبــی بــه

محصــوالت لولــه – توئــب  ،نیمــه محصــوالت و فــوالد ضــد

21

 1.1میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم کشــور چیــن،
درتأمیــن محصــوالت تخــت و طویــل کشــور کــره جنوبــی

بــه ترتیــب  7.5و  4.8میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت .کشــور
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ژاپــن ،نیــاز  1.6میلیــون تــن نیمــه محصــوالت کشــور کــره

 2016صــادرات خالــص فــوالد ایــن کشــور 26.9میلیــون تــن

جنوبــی در ســال گذشــته  61.4میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

گذشــته  44.1میلیــون تــن اعــام شــده اســت .نســبت واردات

 %37.6محاســبه شــده اســت .در ســال گذشــته % 44.2 ،فــوالد

شــده اســت .ســهم صــادرات در تولیــد فــوالد روســیه نیــز

جنوبــی را تأمیــن کــرده اســت .میــزان مصــرف فــوالد کــره

گــزارش شــده اســت .میــزان مصــرف فــوالد روســیه در ســال

نســبت واردات در مصــرف داخلــی فــوالد کشــور کــره جنوبــی

در مصــرف داخلــی فــوالد کشــور روســیه  %9.52محاســبه

تولیــدی کشــور کــره جنوبــی بــه نقــاط دیگــر جهــان صــادر

 %43.9بــرآورد شــده اســت.

شــده اســت.

صادرات و واردات محصوالت فوالدی در کشورهای

صادرات و واردات محصوالت فوالدی کشور روسیه

شاخص اتحادیه اروپا

کشــور روســیه در رده چهــارم صــادر کننــدگان فــوالد جهــان

کشــور آلمــان در رده ســوم صــادر کننــدگان فــوالد جهــان

ترتیــب  31.1میلیــون تــن (معــادل  11.3میلیــارد دالر)و 4.2

ترتیــب  24.8میلیــون تــن (معــادل  23.8میلیــارد دالر)و 25.7

محصــوالت صادراتــی  363.3دالر بــر تــن بــوده اســت .بعبارت

قیمــت واحــد میانگیــن محصــوالت صادراتــی و وارداتــی بــه

ارزش افــزوده بیشــتری داشــته اســت .بیشــرین صــادرات

محصــوالت وارداتــی نســبت بــه محصــوالت صادراتــی ارزش

بــه کشــور ترکیــه بــوده اســت .ســهم صــادرات فــوالد روســیه به

فــوالدی کشــوز آلمــان بــه میــزان  3.4میلیــون تــن بــه کشــور

و  2میلیــون تــن اعــام شــده اســت .صــادرات فــوالد کشــور

کشــورهای هلنــد ،لهســتان و ایتالیــا بــه ترتیــب  2.41 ،2.39و

صــادرات محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل بــه ترتیــب 9.7

جمهــوری چــک ،بلژیــک و آمریــکا از آلمــان بــه ترتیــب 1

لولــه  -توئــب و ضــد زنــگ و نیمــه محصــوالت بــه ترتیــب

محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل بــه ترتیــب 13.1و 6.7

قــرار دارد .صــادرات و واردات فــوالد کشــور روســیه بــه

قــرار دارد .صــادرات و واردات فــوالد کشــور آلمــان بــه

میلیــون تــن بــوده اســت .در واقــع قیمــت واحــد میانگیــن

میلیــون تن(معــادل  20.9میلیــارد دالر) بــوده اســت .در واقــع

دیگــر محصــوالت وارداتــی نســبت بــه محصــوالت صادراتــی

ترتیــب  960و  890دالر بــر تــن بــوده اســت .بعبــارت دیگــر

محصــوالت فــوالدی کشــوز روســیه بــه میــزان  5.8میلیــون تــن

افــزوده بیشــتری داشــته اســت .بیشــترین صــادرات محصــوالت

کشــورهای تایــوان ،مکزیــک و بلژیــک بــه ترتیــب 2.2 ، 3.2

فرانســه بــوده اســت .ســهم صــادرات فــوالد آلمــان بــه

روســیه بــه آمریــکا  0.7میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت.

 2.1میلیــون تــن اعــام شــده اســت .واردات فــوالد کشــورهای

و  4.3میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .ســهم محصــوالت

 1.5 ،و  1.5میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .صــادرات

 0.0187 ،1.3و  15.8میلیــون تــن بــوده اســت.

میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .ســهم محصــوالت لولــه -

توئــب و ضــد زنــگ و نیمــه محصــوالت بــه ترتیــب 1.9 ،2.4
و  0.849میلیــون تــن بــوده اســت .در شــکل  6صــادرات فــوالد

کشــور آلمــان بــه  10کشــوراصلی ارائــه شــده اســت.

در ســال  2005صــادرات خالــص فــوالد آلمــان  4.5میلیــون

تــن بــوده اســت .درحالیکــه در ســال  2016واردات خالــص

فــوالد ایــن کشــور  0.9میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.
بیشــترین واردات محصــوالت فــوالدی آلمــان از بلژیــک بــه

شکل  .5صادرات فوالد روسیه به  10کشور اصلی
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میــزان  4.3میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم واردات محصــوالت

فــوالدی آلمــان از کشــور ایتالیــا و هلنــد بــه ترتیــب  3.5و 3.2

در شــکل  5صــادرات فــوالد کشــور روســیه بــه  10کشــور

میلیــون تــن اعــام شــده اســت .واردات محصــوالت فــوالدی

فــوالد روســیه  27میلیــون تــن بــوده اســت .درحالیکــه در ســال

گــزارش شــده اســت .مقــدار محصــوالت لولــه – توئــب  ،نیمــه

اصلــی مشــاهده میگــردد .در ســال  2005واردات خالــص
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تخــت و طویــل آلمــان بــه ترتیــب  12.8و  6.8میلیــون تــن

آنالیز و ارزیابی تجارت محصوالت فوالدی جهان در سال 2016
محصــوالت و فــوالد ضــد زنــگ وارده بــه کشــور آلمــان بــه
ترتیــب 1.8 ،2و  2میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم

کشــور بلژیــک و هلنــد  ،درتأمیــن محصــوالت تخــت کشــور

آلمــان بــه ترتیــب  3.8و 1.8میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.

کشــور ایتالیــا محصــوالت طویــل و لولــه توئــب مــورد نیــاز
کشــور آلمــان را بــه ترتیــب بــه میــران  964و  612هــزار تــن
تأمیــن کــرده اســت .بیشــترین واردات نیمــه محصــوالت آلمــان
از ســوی هلنــد بــه میــزان  733هــزار تــن بــوده اســت .بیشــترین

محصــوالت فــوالد ضــد زنــگ را کشــور فنالنــد بــه میــزان 593

هــزار تــن تأمیــن شــده اســت .میــزان مصــرف فــوالد آلمــان در
ســال گذشــته  43میلیــون تــن اعالم شــده اســت .نســبت واردات
در مصــرف داخلــی فــوالد آلمــان  %59.8محاســبه شــده اســت.

ســهم صــادرات در تولیــد فــوالد کشــور آلمــان  %59بــرآورد

شــده اســت .فــروش خالــص صنایــع فــوالد آلمــان در ســال قبــل

 35.1میلیــارد یــورو اعــام شــده اســت.

دالر)میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .بیشــرین صــادرات

محصــوالت فــوالدی کشــور ایتالیــا بــه میــزان  3.7میلیــون تــن
بــه کشــور آلمــان بــوده اســت .ســهم صــادرات فــوالد ایتالیــا

بــه کشــورهای الجزایــر ،فرانســه و اســپانیا بــه ترتیــب ، 1.5
 1.8و  1.2میلیــون تــن اعــام شــده اســت .بیشــترین واردات

محصــوالت فــوالد ی ایتالیــا از آلمــان بــه میــزان  2.4میلیــون
تــن بــوده اســت .ســهم واردات محصــوالت فــوالدی ایتالیــا از
کشــور چیــن ،اوکرایــن ،فرانســه و روســیه بــه ترتیــب ،2.2 ،2.2

 1.8و  1.7میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

صادرات و واردات محصوالت فوالدی کشور آمریکا
کشــور آمریــکا در رده اول وارد کننــدگان فــوالد جهــان قــرار
دارد .واردات و صــادرات فــوالد کشــور آمریــکا بــه ترتیــب

 30.1میلیــون تــن (معــادل  22.1میلیــارد دالر) و  8.9میلیــون تــن

(معــادل  11.5میلیــارد دالر) بــوده اســت .در واقــع قیمــت واحــد
میانگیــن محصــوالت وارداتــی  734دالر بــر تــن بــوده اســت.
بعبــارت دیگــر محصــوالت وارداتــی نســبت بــه محصــوالت
صادراتــی ارزش افــزوده بیشــتری داشــته اســت .در شــکل7

واردات فــوالد کشــور آمریــکا از  10کشــور اصلــی آورده
شــده اســت .در ســال  2005واردات خالــص فــوالد آمریــکا

 20میلیــون تــن بــوده اســت ،درحالیکــه در ســال  2016واردات

خالــص ایــن کشــور  21.2میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.
شکل  .6صادرات فوالد آلمان به  10کشور اصلی

میــزان صــادرات و واردات فــوالد کشــور فرانســه بــه ترتیــب،

( 13.45معــادل  12.6میلیــارد دالر) و ( 13.9معــادل 11.1
میلیــارد دالر)میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .بیشــترین

صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور فرانســه بــه میــزان 2.8

میلیــون تــن بــه کشــور آلمــان بــوده اســت .ســهم صــادرات
فــوالد فرانســه بــه کشــورهای بلژیــک ،اســپانیا و ایتالیــا بــه

ترتیــب  2 ، 1.9و  1.7میلیــون تــن اعــام شــده اســت .بیشــترین
واردات محصــوالت فــوالدی فرانســه از بلژیــک بــه میــزان 4.3

میلیــون تــن بــوده است.ســهم واردات محصــوالت فــوالدی
فرانســه از کشــور آلمــان ،ایتالیــا ،هلنــد و اســپانیا بــه ترتیــب

 0.98 ،1.8 ،3.4و  1.5میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

میــزان صــادرات و واردات فــوالد کشــور ایتالیــا بــه ترتیــب،

( 15.8معــادل  12.6میلیــارد دالر)و ( 19.5معــادل  12.6میلیــارد

در طــول  12ســال گذشــته همیشــه واردات فــوالد آمریــکا

بــر صــادرات فــوالد ایــن کشــور غالــب بــوده اســت .بیشــترین

واردات محصــوالت فــوالدی آمریــکا از کانــادا بــه میــزان 5.2
میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم واردات محصــوالت فــوالدی

آمریــکا از کشــور برزیــل ،کــره جنوبــی ومکزیــک بــه ترتیــب
 3.5 ، 3.9و  2.7میلیــون تــن اعــام شــده اســت .واردات

محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل آمریــکا بــه ترتیــب 12.2
و  6.9میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .مقــدار محصــوالت

لولــه – توئــب  ،نیمــه محصــوالت و فــوالد ضــد زنــگ وارده

بــه کشــور آمریــکا بــه ترتیــب 20 ،14و  3در صــد کل واردات
بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم کشــور کانــادا و کــره ،درتأمیــن

23

محصــوالت تخــت کشــور آمریــکا بــه ترتیــب  3.1و  2.1میلیون
تــن بــرآورد شــده است.کشــور ترکیــه محصــوالت طویــل

مــورد نیــاز کشــور آمریــکا را بــه میــران  1.5میلیــون تــن تأمیــن
کــرده اســت .بیشــترن واردات نیمــه محصــوالت کشــور آمریکا
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از ســوی کشــور برزیــل بــه میــزان  3.2میلیــون تــن بــوده اســت.

لولــه – توئــب  ،نیمــه محصــوالت و فــوالد ضــد زنــگ وارده

میــزان  111هــزار تــن تأمیــن شــده اســت .آمریــکا بیشــترین

تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم کشــور چیــن ،درتأمیــن

کــره جنوبــی وارد کــرده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت

 1.8و  0.379میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت .بیشــترین

 4.4و  3.5میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان مصــرف فــوالد

بــه میــزان  2.4میلیــون تــن بــوده اســت .بیشــترین محصــوالت

نســبت واردات در مصــرف داخلــی فــوالد کشــور آمریــکا

تــن تأمیــن کــرده اســت .میــزان مصــرف فــوالد تایلنــد در ســال

کشــور آمریــکا  % 11.3بــرآورد شــده اســت.

در مصــرف داخلــی فــوالد کشــور تایلنــد  % 88محاســبه شــده

بیشــترین محصــوالت فــوالد ضــد زنــگ را کشــور تایــوان بــه

بــه کشــور تایلنــد بــه ترتیــب  4.9 ، 0.714و  0.566میلیــون

محصــوالت لولــه – توئــب را بــه میــزان  0.945میلیــون تــن از

محصــوالت طویــل و لولــه – توئــب کشــور تایلنــد بــه ترتیــب

فــوالدی آمریــکا بــه کشــورهای کانــادا و مکزیــک بــه ترتیــب

واردات نیمــه محصــوالت کشــور تایلنــد از ســوی کشــور چیــن

آمریــکا در ســال گذشــته  99.8میلیــون تــن اعــام شــده اســت.

فــوالد ضــد زنــگ را کشــور کــره جنوبــی بــه میــزان  200هــزار

 % 30.1محاســبه شــده اســت .ســهم صــادرات در تولیــد فــوالد

گذشــته  19.9میلیــون تــن اعــام شــده اســت .نســبت واردات
اســت .ســهم صــادرات در تولیــد فــوالد کشــور تایلنــد % 42.1

بــرآورد شــده اســت.

شکل  .7واردات فوالد کشور آمریکا از  10کشور اصلی

صادرات و واردات محصوالت فوالدی کشور تایلند
کشــور تایلنــد در رده ســوم وارد کننــدگان خالــص فــوالد

جهــان قــرار دارد .صــادرات و واردات فــوالد کشــور تایلنــد بــه

24

شکل  .8واردات فوالد کشور تایلند از  5کشور اصلی

نتایج و بحث

ترتیــب  1.6میلیــون تــن و  17.5میلیــون تن(معــادل  9.8میلیــارد

کشــور چیــن ضمــن اینکــه در صــدر صادرکننــدگان

وارداتــی  560دالر بــر تــن بــوده اســت .شــکل  8نشــانگر رونــد

تخــت ،طویــل و فــوالد ضــد زنــگ را نیــز صــادر میکنــد.

 2005واردات خالــص فــوالد تایلنــد  20میلیــون تــن بــوده

 106.6میلیــون تــن بــوده اســت .در راســتای رشــد صــادرات

میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت .در طــول  12ســال گذشــته

کــرده اســت .صــادرات محصــوالت فــوالدی چیــن ،میــزان

غالــب بــوده اســت .بیشــترین واردات محصــوالت فــوالدی

هــم زده اســت .در ســال قبــل ظرفیــت تولیــد فــوالد اضافــی ایــن

واردات محصــوالت فــوالدی تایلنــد از چیــن و کــره جنوبــی

ســال گذشــته ،کل ظرفیــت تولیــد فــوالد جهــان  2390میلیــون

محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل تایلنــد بــه ترتیــب 8.5

واردات ســنگ آهــن ،در رأس وارد کننــدگان ســنگ آهــن

دالر) بــوده اســت .در واقــع قیمــت واحــد میانگیــن محصــوالت

محصــوالت فــوالدی جهــان قــرار دارد ،بیشــترین محصــوالت

واردات محصــوالت فــوالدی کشــور تایلنــد اســت.در ســال

میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی چیــن در ســال گذشــته

اســت ،در ســال  2016واردات خالــص ایــن کشــور بــه 16.1

فــوالد کشــور چیــن تجــارت الکترونیکــی نقــش اصلــی را ایفــا

همیشــه واردات فــوالد تایلنــد بــر صــادرات فــوالد ایــن کشــور

انتشــار گازهــای گلخان ـهای را در نواحــی مختلــف جهــان بــه

تایلنــد از ژاپــن بــه میــزان  5.7میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم

کشــور 361میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت ( %53دنیــا) .در

بــه ترتیــب  6.2و  1.8میلیــون تــن اعــام شــده اســت .واردات

تــن بــوده اســت .از طرفــی کشــور مذکــور بــا  1024میلیــون تــن

و  2.8میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .مقــدار محصــوالت

جهــان ایســتاده اســت .بــا توجــه بــه ظرفیــت اضافــی تولیــد بــاال
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آنالیز و ارزیابی تجارت محصوالت فوالدی جهان در سال 2016
و کاهــش مصــرف فــوالد نســبت بــه ســال  681 ( 2013میلیــون

محصــوالت فــوالدی ترکیــه در ســال پیشــین بــه ترتیــب 15.4

محصــوالت فــوالدی بیشــتری رو آورده اســت .بیشــترین نیمــه

ســال  2016بــه ترتیــب  8و  6.9میلیــارد دالر بــوده اســت .میــزان

میلیــون تــن صــادر کــرده اســت .کشــور اکرایــن نیــز 18.2

قبــل بــه ترتیــب 5.7و  4.7میلیــون تــن بــر آورد شــده اســت .در

میلیــون تــن آن نیمــه محصــوالت بــوده اســت .آمریــکا بیــش

 82.5میلیــون تــن محصــوالت ورق گــرم و کویــل تشــکیل داده

را بــر عهــده دارد .آمریــکا و ویتنــام بــه ترتیــب بــا  21.7و 15

ژاپــن بــه میــزان  8.43میلیــون تن(بیــش از  1میلیــون تــن آن

قــرار دارنــد .محصــوالت تخــت بیشــترین ســهم را در صــادرات

فــوالد در مصــرف داخلــی فــوالد را کشــور تایلنــد بــه میــزان 88

جهــان نقــش مهمــی ایفــا میکند.میــزان واردات و صــادرات

داخلــی فــوالد را کشــور چیــن بــه میــزان  % 1.9داشــته اســت.

تــن در ســال  )2016در کشــور چیــن ،ایــن کشــور بــه صــادرات

و  15ارزش واردات و صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه در

محصــوالت فــوالدی دنیــا را کشــور روســیه بــه میــزان 15.8

صــادرات و واردات محصــوالت فــوالدی کشــور ایــران در ســال

میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی صــادر کــرده اســت کــه 7.8

ســال  2016بیشــترین محصــوالت فــوالدی صادراتــی جهــان را بــا

از  12ســال اســت کــه رهبــری واردات خالــص فــوالد جهــان

اســت .بیشــترین صــادرات فــوالد آلیــاژی و ویــژه دنیــا را کشــور

میلیــون تــن واردات خالــص در ردههــای اول و دوم جهــان

فــوالد ضــد زنــگ) انجــام داده اســت .بیشــترین نســبت واردات

فــوالد دنیــا دارد.کشــور همســایه ترکیــه نیــز در تجــارت فــوالد

 %داشــته اســت .کمتریــن نســبت واردات فــوالد ،در مصــرف

در ســال  2016میــزان تولیــد فــوالد خــام
میلیــون تــن بــوده اســت.
جهــان،

رشــد تولیــد فــوالد خــام دنیــا نســبت بــه
برابــر بــوده اســت.
ســال  1950بیــش از

ســهم فرآینــد کــوره هــای القایــی در تولیــد
درصــد بــوده اســت.
فــوالد چیــن،
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اخبار داخلی
اقدامات برگزاري سمپوزيوم فوالد 96

فراهــم مــیآورد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی

بیســتمین ســمپوزیوم فــوالد كشــور تحــت عنــوان توســعه

و تحقیقــات علمــی در زمینــه آهــن و فــوالد آشــنا شــوند.

پســماندها» قــرار اســت در تاریخهــای  8و  9اســفند ســال

چالشهــاي فــرآروي صنعــت فــوالد و تبــادل نظــر حضــوري

صنعــت فــوالد بــا شــعار «حفــظ محیــط زیســت و بازیافــت
جــاری در مــکان مرکــز همایشهــای بیــن المللــی کیــش
واقــع در جزیــره کیــش برگــزار شــود .همزمــان بــا ایــن

همایــش ،نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم فــوالد در

مرکــز نمایشــگاه هــای بیــن المللــی کیــش برگــزار
خواهــد شــد کــه ایــن نمایشــگاه از ســوی صاحبــان
صنایــع فــوالد و صنایــع و معــادن مرتبــط بــا آن مــورد

اســتقبال قــرار مــی گیــرد.

برگــزاری ســاالنه ایــن همایــش همزمان با نمایشــگاه

بیــن المللــی فــوالد ،ایــن فضــا را بــرای شــرکت کننــدگان
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بعــاوه ایــن فضــا مــكان مناســبي جهــت طــرح مشــكالت و
بيــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم میکنــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه ســمپوزيوم  96توســط انجمــن آهــن و فــوالد ايــران

و بــا حمايــت مالــي شــركتهای اصلــی عضــو انجمــن آهــن

و فــوالد ایــران برگــزار خواهــد شــد .تاكنــون شــركتهاي
فــوالد مباركــه ،فــوالد خوزســتان ،فــوالد آليــاژي ايــران ،تهيــه
و توليــد مــواد معدنــي ايــران و فرانســوز يــزد از حامیــان مالــی
ايــن ســمپوزيوم مــي باشــند.

در ايــن راســتا ،پوســتر و بروشــور ســمپوزيوم امســال جهــت

اطــاع رســاني بــراي اعضــاء انجمــن ،شــركتهاي فعــال

فــوالدي ،دانشــگاهها ،ارگانهــای دولتــی و خصوصــی و
مقامــات در سراســر كشــور ارســال گرديــده اســت.

قراردادهــا» در مــورخ  8آذر مــاه  96در آمفــي تئاتــر ســاختمان
انجمــن آهــن و فــوالد ايــران برگــزار ميگــردد .مــدرس ايــن

دوره آقــاي مهنــدس گرامــي از كارشناســان قراردادهــای فــوالد

حمايــت معنــوي از يازدهميــن كنگــره بيــن المللــي

مباركــه مــي باشــد.

يازدهميــن كنگــره بيــن المللــي عمــران از  18تــا  20ارديبهشــت

انتشار كتاب مرجع فوالد 96

مهندســي عمــران
 97در پرديــس مركــزي دانشــكدههاي فنــي دانشــگاه تهــران
برگــزار خواهــد شــد .ایــن کنگرههــا توســط  17دانشــگاه معتبــر

کشــور برگــزار و توســط ســایر دانشــگاههای کشــور ،مراکــز
تحقیقاتــی ،انجمنهــای علمــی و ســازمانهای فرهنگــی بیــن
المللــی پیشــتیبانی میگردنــد .انجمــن آهــن و فــوالد ايــران از
ايــن كنگــره بيــن المللــي حمايــت معنــوي نمــوده اســت.

ايــن كتــاب بــه صــورت ســاليانه و بــه همــت آقــاي مهنــدس

محمــد حســن جــوالزاده (عضــو هيــأت مديــره انجمــن آهــن

و فــوالد ايــران) بــراي هشــتمین ســال متوالــي بــا مشــاركت
انتشــارات آهــن و فــوالد تهيــه و چــاپ گرديد .درکتــاب مرجع

فــوالد  96ســعی شــده اســت اطالعــات آمــار و شــاخصهاي
مهــم صنايــع فــوالد جهــان و ايــران در زمينههــاي كاري ،بــا بــه

كارگيــري تجــارب و منابــع مختلــف صنايــع فــوالد دنيــا و ايران

برگــزاری دورة آموزشــي «اصــول و قوانيــن تهيــه و

ارائــه گــردد كــه ميتوانــد بــراي مديــران ارشــد مملکــت،

دوره آموزشــي بــا عنــوان «اصــول و قوانيــن تهيــه و تنظيــم انــواع

صنعــت مفيــد باشــد.

تنظيــم انــواع قراردادها»

مســئولين صنعــت فــوالد و کارشناســان و پژوهشــگران ايــن

آقاي مهندس عبدالمجيد شريفي
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت رئيس هيئت مديره فوالد كاوه جنوب كيش تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

جناب آقاي مهندس منصور يزدي زاده

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدير عامل شركت ملي فوالد ايران تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

آقاي مهندس محمد كشاني
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شــارژ مســتقیم کلوخــه بــه مــگا مدولهــای واحــد
احیــا مســتقیم فــوالد مبارکــه

مراســم منوچهــر نیکفــر ،معــاون فنــاوری شــرکت فوالدمبارکــۀ
اصفهــان بــه نمایندگــی از مدیرعامــل شــرکت ،تندیــس واحــد

نمونــۀ کشــوری را از دســت معــاون اول رئیــس جمهــوری

دریافــت کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه بــرای اولیــن

بــار در کشــور و بــه طــور آزمایشــی کلوخــۀ ســنگ آهــن بــه
صــورت مســتقیم بــه کورههــای احیــا مســتقیم شــارژ گردیــد.

ایــن عملیــات شــارژ مســتقیم کلوخــه بــا ترکیــب حــدود

۱۵درصــد همــراه بــا گندلــه ،انجــام شــده اســت و از نظــر
متالیزاســیون و کربــن در حــد قابــل قبــول و بــا معیارهــای

موردنظــر منطبــق اســت.

گوگــرد بــه محصــوالت جانبــی ذوب آهــن اصفهان
اضافه شــد
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ذوب آهــن

اصفهــان ،بــا تولیــد و ارســال گاز اســیدی بــه کــوره کالوس

و راکتورهــای مربوطــه گوگــرد تولیــد ،دانــه بنــدی و بــه

رشــد  ۳۳/۵درصــدی عرضــۀ محصــوالت

محصــوالت جانبــی کارخانــه اضافــه شــد .تــا کنــون حــدود700

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه مدیرعامــل

فروختــه شــده اســت .از ايــن طريــق امــکان مصــرف آن در

فوالدمبارکــه بــه بازارهــای داخلــی

فوالدمبارکــه از رشــد  ۳۳/۵درصــدی عرضــۀ محصــــوالت
فــوالد مبارکـــــه بــه بازارهــای داخلــی در شــش ماهــۀ نخســت
ســال جــاری خبــر داد و گفــت :ایــن میــزان افزایــش عرضــه

بــه منظــــــور تأمیـــــن حداکثـــــری بازارهای داخلــی و از محل
افزایــش تولیــد و کاهــش ســهم صــادرات جایگزین شــده اســت.

تــن گوگــرد تولیــد ،دانــه بنــدی ،انبــار و بخشــی از آن نیــز
کلیــه بخــش هــای کارخانــه میســر شــد  ،بنابرایــن بــه مقــدار

قابــل توجهــی از مصــرف گاز طبیعــی کاســته و صرفــه جوئــی

قابــل مالحظــه ای حاصــل شــد.

راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار آرگون
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ذوب آهــن

شــرکت فوالدمبارکــه واحــد نمونــۀ اســتاندارد

اصفهــان  ،بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف آرگــون در

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه در مراســـــم

فشــار  25 barدر پروژه ی  VDو  ، LFدر راســتای انتقال بی

کشــوری و اســتانی
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شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

روز جهانـــــی اســتاندارد کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس

جمهــوری و وزیــر صنعــت ،معــــــدن و تجــــارت در ســــالن
اجالس ســـــــــران برگـــــزار شد ،از شـــــــرکت فوالدمبارکه

اصفهــان بــه عنــوان واحــد نمونــۀ ملــی تجلیــل شــد .در ایــن
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بخــش فوالدســازی و نیــاز ایــن بخــش بــه آرگــون بــا
وقفــهی آرگــون بــه ایــن بخــش ،طراحــی خطــوط فشارشــکن
و لولــه کشــیهای مربــوط ،تعریــف و اجــرا گردیــد .ایــن

طــرح کــه شــامل چهــار خــط فشارشــکن و لولــه کشــیهای
ارتباطــی بــه دو دســتگاه آکوموالتــور بــرای ذخیــره ی آرگــون

اســت كــه پــس از تأمیــن متریــال هــای مــورد نیــاز و نصــب و
اجــرا ،مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

شرکت فوالد خوزستان
بازدیــد هیئــت تجــاری سوئیســی و آلمانــی از
شــرکت فــوالد خوزســتان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان،

هیئــت یادشــده بــا هــدف انعقــاد قراردادهــای بلنــد مــدت
(خریــد بیلــت ،اســلب و همچنیــن تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز
از جملــه ســنگ آهــن و الکتــرود) از تمــام فرایندهــای شــرکت

فــوالد خوزســتان بازدیــد کردنــد و در جریــان وضعیــت آنهــا
قرارگرفتنــد.

شرکت فوالد آلیاژی ایران

اعمــال شــده توســط ســازنده در طرحهــای جدیــد) و در نتیجــه

کاهــش چشــمگیر توقفــات کــوره

تولیــد کویــل ســایز  12میلیمتــری در ســبد
محصــوالت شــرکت
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران،

رییــس تولیــد واحــد نــورد ســبک در خصــوص ضــرورت

اضافــه شــدن کویــل  12میلیمتــر بــه ســبد محصــوالت شــرکت
گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی محصــوالت فــوالد آلیــاژی

در بــازار و درخواســت واحــد هــای فــروش و برنامهریــزی
تولیــد جهــت بررســی امــکان تولیــد ســایز  12میلیمتــر بصــورت

کالف ،تولیــد آزمایشــی ایــن محصــول بــرای دو ذوب در

برنامــه تولیــد قــرار گرفــت.

رشــد  64درصــدی صــادرات در شــرکت فــوالد
آلیــاژی ایــران

طراحــی و ســاخت بلــوک هیدرولیــک و اصــاح

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی ،شــرکت فــوالد آلیــاژی

مــدار قفــل ســیلندرهای تیلــت کورههــای قــوس

ایــران موفــق شــد در شــش ماهــه اول ســال  96بــا رشــد

الکتریکــی
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران ،بــه

دلیــل طوالنــی بــودن زمــان تــدارک قطعــات ســفارش شــده و
مشــکالت ایجــاد شــده بــرای سیســتم تیلــت کــوره ،موضــوع
اصــاح مــدار هیدرولیــک تیلــت پیشــنهاد شــد و مــورد مطالعــه

قــرار گرفــت و بــا بررسـیهای انجــام شــده و بــا همفکــری تیــم

کارشناســی مکانیــک و هیدرولیــک ،نهایتـاً طراحــی و ســاخت

 64درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،بالــغ

بــر 44000تــن مقاطــع فــوالدی را صــادر نمایــد .عمــوم
محصــوالت ایــن شــرکت در قالــب گروههــایعملیــات
حرارتــی پذیــر ،ســخت شــونده ،کربنــی عملیــات حرارتــی
پذیــر ،مهندســی و صنعتــی بــه کشــورهای ایتالیــا ،اســپانیا،
بلغارســتان ،افغانســتان ،امــارات ،پاکســتان ،پرتغــال ،ترکیــه،

ترکمنســتان و هلنــد صــادر گردیــد.

مجموعــه کاور کــه بــا اســتفاده از یــک شــیر راه دهنــده بــا
تحریــک هیدرولیکــی جایگزیــن کاور میشــد ،توســط

کارشــناس تعمیــرات واحــد انجــام شــد و پــس از حصــول
نتایــج مثبــت از عملکــرد قطعــه ،بــه تعــداد مــورد نیــاز ســاخته

و نصــب گردیــد.

منافع و نتایج حاصل از اجرای پروژه:

 -امکان یکسان سازی شیرهای تیلت هر سه کوره

 -کاهش زمان تدارک و تهیه شیر

 -کاهش قیمت قطعه

 -از انحصــار خــارج شــدن قطعــه و امــکان اســتفاده از برندهای

مختلــف شــیر جدیــد (موجــود در بــازار ایران)

 -امــکان اســتفاده از قطعــات قدیمــی (بــا توجــه بــه تغییــرات

شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران
اســتخراج مــاده معدنــی از مــرز  437هــزار تــن
گذشــت
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

معدنــی ایــران؛ منصــور شــبانی؛ مدیــر مجتمــع ســرب و روی
انگــوران بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :طبــق برنامــه مــی بایســت

29

 353هــزار تــن مــاده معدنــی در بخشهــای مختلــف معــدن
روبــاز اســتخراج میشــد کــه مجمــوع اســتخراج مــاده معدنــی
از مــرز  437هــزار تــن گذشــت .وی در ادامــه افــزود :ایــن

افزایــش تولیــد ،تحقــق  124درصــدی برنامــه را نشــان میدهــد.
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اخبار بین المللی

روش جدید در تولید فوالد با حذف اثر متقابل

فوالد خام دنيا در ماه سپتامبر سال جاري ميالدي  ۶/۵درصد

یک تیم مهندسی مکانیک (از تایوان ،چین و هنگ

ماه ابتداي سال  ۲۰۱۷توليد فوالد خام در جهان به  ۱ميليارد و

 D&Pپیشنهاد کرده اند که استحکام باال به همراه شکل

در ماه سپتامبر سال  ۲۰۱۷توليد فوالد خام در آسيا به حجم ۹۷

استحکام -داکتیلیتی

افزايش داشته و به  141ميليون و  43هزار تن رسيده است .در نه

کنگ) ،اخیرا ً یک روش جدید برای تولید فوالدی با نام

 ۲۶۰ميليون تن رسيده كه  ۶/۵درصد بيش از سال قبل مي باشد.

پذیری مناسب به ارمغان می آورد .استراتژی این گروه

ميليون و  ۹۳۰هزار تن رسيدكه افزايشي  ۱/۵درصدي دارد .از

است که توسط عملیات نورد سرد به همراه آنیل بازگشتی

است ۳/۵ ،درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل۶۲/۸ ،

جزء بندی شده) (Deformed and Partitionedسبب ایجاد

در هند با افزايش  ۹/۱درصدي و  ۲/۵ميليون تن در كره جنوبي

ایجاد دانه های آستنیت شبه پایدار در یک زمینه مارتنزیتی

این مقدار ۷۱ ،ميليون و  ۸۲۰هزار تن از آن در چين توليد شده

در دمای پایین بوجود می آید .این عملیات تغییر شکل و

تن در ژاپن توليد شده با  ۲درصد افزايش ۲/۸ ،ميليون تن توليد

کارسختی شده که حد باالیی از داکتیلیتی از طریق لغزش

توليد شده که معادل  ۸/۲درصد افزايش كه نشان مي دهد .در

دارد :اول اینکه قیمت مواد خام نسبت به فوالدهای

هزار تن فوالد خام توليد كردهاندكه در مقايسه با سال گذشته

شدید نابهجایی ها ایجاد میگردد.این فوالد دو فایده اساسی

ماه سپتامبر ۲۸كشور عضو اتحاديه اروپا جمعاً  ۱۳ميليون و ۸۷۰

استفاده شده در هوا فضا و صنایع نظامی 20 ،درصد کمتر

 ۷/۲درصد رشد داشته است .كشورهاي سي آي اس با توليد ۸

ازجمله نورد گرم ،نورد سرد و آنیل ایجاد می گردد.حاصل

توليد داشته اند .توليد فوالد خام در آمريكاي شمالي در ماه

است .دوم اینکه این فوالد توسط روشهای معمول صنعتی

ميليون و  ۵۸۰هزار تن فوالد خام در اين ماه ۳ /۵درصد افزايش

این تحقیق در مجله ساینس انتشار گردیده است .برای مطالعه

سپتامبر  ۹ميليون و  ۳۶۰هزار تن بوده كه نسبت به ماه سپتامبر

)(Scienc 08 Sep 2017:Vol. 357, Issue 6355, pp. 1029-1032

 ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۷به  ۱۶میلیون و  ۲۳۳هزارتن رسیده که

تئوری جدید در کنترل خواص مواد دو بعدی

 22/9درصد رشد داشته است .بر اساس این گزارش ،ایران در

بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

سال  ۲۰۱۶افزايشي  ۶درصدي داشته است .تولید فوالد ایران در

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( ۱۳میلیون و  ۲۱۰هزارتن)

بر اساس يافته هاى پژوهشگران دانشگاه ايالتى پن ،كنترل

ماه سپتامبر  ۲میلیون و  ۲۳۰هزار تن فوالد تولید کرده است که

الكتريكى ،خواص مكانيكى و خواص مغناطيسى اين مواد شود.

 ۴۰/۴درصد رشد داشته است .بر اساس این گزارش ،ایران در

مرز دانه ها در مواد دو بعدى مىتواند موجب بهبود هدايت

نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و  ۵۸۸هزار تن)

مواد دو بعدی در دو دهه اخیر مرکز توجه بسیاری از محققان قرار

میان  ۶۶کشور تولیدکننده فوالد که  ۹۹درصد فوالد جهان را

مواد دو بعدی پیشنهاد نشده بود.

 -1منابع:

گرفته اما راه کلی برای کنترل مکان و نوع مرزدانه های دانه در

30
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جديدترين گزارش انجمن جهاني فوالد توليد فوالد
خام دنيا
برپايه جديدترين گزارش انجمن جهاني فوالد ،توليد
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تولید می کنند ،در ماه سپتامبر در جایگاه دهم قرارگرفته و در  ۹ماه

آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور واقع در ایالت کالیفرنیا ثابت

بوده است .بر اساس آمارهای انجمن جهانی فوالد ،در ماه سپتامبر

از استقامت باالتری برخوردار شوند .این تیم تحقیقاتی با

هند  ۸میلیون و  ۲۰۰هزار تن در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.د

جورجیا توانسته قطعه فلزی با نام  316Lرا پرینت کند .این قطعه

تکنولوژی بومی ِپ ِرد رو نمایی شد

نظامی و دریایی استفاده کرد .تیم تحقیقاتی در مصاحبه ای بیان

نخست امسال دوازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده فوالد در جهان

کرده است که قطعات تولید شده توسط چاپگر سه بعدی می توانند

چین با تولید حدود  ۷۲میلیون تن ،ژاپن با  ۸میلیون و  ۶۰۰هزارتن و

همکاری مهندسانی از آزمایشگاه ملی آمس و مؤسسه فناوری

در دومین کنفرانس نوآوری در تجارت و تکنولوژی فوالد و

مواد اولیه که مهر ماه امسال در هتل استقالل تهران و با حضور

به قدری مقاوم است که میتوان از آن برای ساخت تجهیزات

کرده است قطعاتی که از طریق تکنیک جدید پرینت شده،
نسبت به قطعات ساخته شده با روش های سنتی از استقامت و

 ۲۲شرکت کننده خارجی و  ۳۰شرکت ایرانی برگزار شد از

شکل پذیری بهتری برخوردار است.

تکنولوژی پ ِرد یا همان احیای مستقیم ایرانی ،اخیرا ً در کارخانه های

نیروگاه های مصرف کننده زغال سنگ و خطر

تولید آهن اسفنجی به کار گرفته شده و فوالد شادگان نخستین

گرمایش زمین

تکنولوژی بومی تولید آهن اسفنجی ) (PEREDرونمایی شد.

طرح از پروژه های استانی فوالد است که از این فناوری بهره

سازمان ملل متحده به تازگی گزارشی در خصوص آزادسازی

می برد .برخی از مزایای تکنولوژی پرد نسبت به سایر

گازهای گلخانه ای منتشر کرده که در آن از حجم گازهای

و گاز کمتر ،سازگاری بیشتر با محیط زیست ،بازدهی بسیار باال

شدن زمین سخن به میان آورده شده و بر اهمیت جلوگیری از

تکنولوژیها عبارتند از:کاهش سرمایه اولیه ،مصرف آب ،برق

گلخانه ای و اهمیت کاهش انتشار آن برای جلوگیری از گرم

و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری عنوان شده است.

سرمایه گذاری جدید در زغال سنگ تأکید شده است .حجم

پیش بینی رشد  ۷درصدی تقاضای جهانی برای فوالد

سازمان ملل متحد ،بر کاهش سرعت این افزایش بنا نهاده شده

تولید گاز دی اکسید کربن  ،رو به افزایش است و رویکرد

انجمن جهانی فوالد (ورلد استیل) اعالم کرد تقاضای جهانی

است .حدود یک سوم این گازها ،حاصل عملکرد نیروگاه های

درصد در سال  ۲۰۱۷رشد می کند و به 1 /622میلیارد تن می رسد.

که اگر سامانه های جذب دی اکسید کربن بر روی نیروگاه های

برای فوالد تحت تأثیر رشد در چین ،بر مبنای سال به سال هفت

زغال سنگ سوز است .در گزارش این سازمان تأکید شده است

طبق پیش بینی ورلد استیل ،نرخ رشد تقاضای جهانی برای فوالد

زغال سنگ سوز نصب نشود ،به طور کامل استفاده از زغال

تن می رسد .چین امسال اکثر کوره های قدیمی و غیرقانونی را

به هدف تعیین شده در انتشار گاز دی اکسید کربن دست یافت.

در سال  ۲۰۱۸به  1/6درصد کاهش پیدا کرده و به  1/648میلیارد

سنگ در بخش نیروگاهی جهان ،باید کنار گذاشته شود تا بتوان

تعطیل کرده است و این مسئله در تقاضا تأثیر می گذارد.

علت اصلی نادیده گرفته شدن پدیده گرمایش زمین در این

پیشرفت غیر منتظره در تولید تجهیزات از جنس فوالد

گزارش سازمان ملل متحد برای سرعت بخشیدن به خارج کردن

محققان روشی یافته اند که می تواند با استفاده از تکنولوژی

حذف شود .هر چند کنار گذاشتن زغال سنگ ،کیفیت هوا را

فلزی پدید آورد .پژوهشگران توانسته اند روشی برای چاپ سه

دارد .به طور مثال ،دولت هایی که بدون در نظر گرفتن اثرات

زنگ نزن با پرینترهای سه بعدی

صنعت ،ارزان بودن این سوخت و امن بودن آن است .براساس

زغال سنگ از چرخه انرژی ،باید یارانه های بخش زغال سنگ

چاپ سه بعدی انقالبی در صنعت تولید قطعات و تجهیزات

بهبود می بخشد اما این گزارش ،به سختی های این مسیر نیز اشاره

بعدی قطعاتی از جنس استیل ضدزنگ بیابند که باعث می شود

سیاسی و اجتماعی ،سعی داشتند که یارانه ها را کنار بگذارند ،با

رسد استفاده از چاپگر سه بعدی برای ساخت قطعات فلزی

در پی دارد ،از دست دادن مشاغل مرتبط با آن و افزایش بیکاری

میزان مقاومت این قطعات تا سه برابر افزایش یابد .به نظر می

شکست رو به رو شده اند .اثر مهمی که کنار گذاشتن زغال سنگ

مورد استقبال کارخانه ها قرار گیرد؛ زیرا یک تیم تحقیقاتی از

در جوامع است که باید آن را حتماً مدنظر داشت.
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معرفی کتاب

معرفی

عنوان کتاب :فوالد ابزار؛ خواص و عملکرد
عنوان به انگلیسیTool Steels: Properties and Performance :
نویسندهRafael A. Mesquita :

سال نشر2016 :
انتشاراتCRC Press :

معرفی:
کتــاب کاربــردی فــوالد ابــزار ،یــک منبــع واحــد و بــهروز بــرای افزایــش طــول عمــر فــوالد ابزارهــا ،از طریــق طراحــی و تولیــد
بهینهســازیشــده ارائــه میدهــد .ایــن کتــاب بــا ارائــه درک جامعــی از مباحــث پیچیــده متالــورژی ،شــرح میدهــد کــه چگونــه
ترکیبــات مــواد ،فرآیندهــای تولیــد ،عملیــات حرارتــی ،تکنیکهــای سختشــدن ســطح و پوشــشها ،بــرروی خــواص ،گریــد و

عملکــرد فــوالد ابزارهــا تأثیــر میگــذارد .همچنیــن مطالعــات مــوردی واقعــی و آنالیزهــای شکســت را کاوش میکنــد و بــه ارائــه

نمونههایــی از پارامترهــا و نــکات مهــم بــرای اصــاح فــوالد ابزارهــا و عملیــات حرارتــی درطــول فرآینــد بــرش و شــکلدهی،

میپــردازد .درحالیکــه ایــن کتــاب پوشــش عمیقــی از خــواص ،ریزســاختار و تولیــد ارائــه میدهــد ،تمرکــز آن بــر توصیــف عملکــرد
هــر کاربــرد ایــن کالس ویــژه مــواد آهنــی میباشــد.

ویژگیهای این کتاب:
*

34

یک منبع بروز از اطالعات برای افزایش طول عمر ابزارهای فوالدی از طریق طراحی و ساخت بهینه شده

*

توضیــح در زمینـهی چگونگــی تأثیــر ترکیــب مــواد ،عملیــات ســاخت ،عملیــات حرارتــی ،تکنیکهــای ســخت کــردن ســطحی

*

دراختیار گذاشتن درک جامعی در تولید فوالدهای ابزار ،ماشین کاری ،کار سرد و گرم و قالب سازی

و پوش ـشها بــر خــواص نهایــی فوالدهــای ابــزار و عملکــرد آنهــا
*

پیشــنهاد مثالهایــی از پارامترهــای طــول عمــر و نکاتــی بــرای اصــاح فوالدهــای ابــزار و عملیــات حرارتــی در حیــن عملیــات

*

شامل مطالعات موردی واقعی و آنالیز شکست در کارخانه فلزات ویالرس در برزیل

بــرش و فــورج
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عنوان کتاب :مرجع فوالد 96
تألیف :مهندس محمد حسن جوالزاده
انتشارات :انجمن آهن و فوالد ایران
سال انتشار1396 :

معرفی:
پایــداری صنعــت فــوالد بــه شــاخصهای تولیــد ،مصــرف ،تجــارت ،مصــارف انــرژی ،آب ،نســوز ،مــواد خــام و قراضــه ،انتشــار

گازهــای گلخانــهای ،بهــرهوری نیــروی انســانی ،هزینههــای پژوهــش ،آمــوزش ،تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی ،اســتقرار
مدیریــت ، HSEراههــای حملونقــل مــواد خــام و محصــوالت نهایــی و فرعــی و ســایر عوامــل دیگــر بســتگی دارد .اطــاع از آمــار و

شــاخصهای مهــم صنایــع ســایر کشــورها و شــرکتهای مختلــف جهــان در جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق و توســعه در صنایــع فــوالد ،شــاخص مذکــور در ایــن نســخه بطــور جداگانــه ارزیابــی شــده اســت .در

ایــن راســتا انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه عنــوان انجمــن علمــي برتــر كشــور بــر خــود وظيفــه دانســته اســت كتــاب مرجــع فــوالد را
بــراي بــار هشــتم منتشــر نمايــد .بــه يــاري خداونــد قــرار اســت كتــاب مرجــع فــوالد همــه ســاله بــا اطالعــات و آمارهــاي بــه روز شــده

و جديــد بــه چــاپ برســد.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

* تولید فوالد

* فرآیندهای فوالد سازی

* سنگهای معدنی
* فرو آلیاژ

* صادرات و واردات فوالد

* محیط زیست و انرژی

* ریخته گری مداوم فوالد

* دیرگداز

* آهن اسفنجی و پلت

* سرباره

*

مصرف فوالد

*

قراضه

*

چدن

*

*

سنگ آهن

ذغال و کک

* فوالدهای آلیاژی

* ظرفیتها

* مصرف آب
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* تحقیق و توسعه

* شاخصهای پایداری دیگر
* واحدهای شاخص

* سرمایه گذاری ،قیمت تمام شده
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مفهوم و پس زمینه (بخش اول)

ارزیابی اثر بخشی زیست محیطی فوالد
ترجمه :مهندس محمد حسین نشاطی

دانستنی

 .1کلیات
روشهــای زیــادی بــرای ارزیابــی محصــوالت از نظر زیســت

محیطــی بــا اســتفاده از رویکــردی جامــع وجــود دارد .بــا فاصلــه

زیــاد رایجتریــن آنهــا ارزیابــی چرخــه زندگــی ،LCA ،اســت

کــه اثــرات زیســت محیطــی محصــول از" گهــواره تــا گــور [از
مــواد خــام تــا اســقاط]" را در نظــر میگیــرد LCA .همچنیــن

بازیافــت در هنــگام بــه پایــان رســیدن عمــر مفیــد محصــول یــا
جایــی کــه بــه عنــوان مــواد اولیــه بــرای یــک محصــول جدیــد
مصــرف میشــود را نیــز در بــر میگیــرد.

از طریــق انجــام ارزیابــی چرخه زندگی ،که در آن اســتخراج

مــواد خــام ،تولیــد ،اســتفاده ،مدیریــت مــواد پســماند ،حمــل و

نقــل و بازیافــت پایــان عمــر لحــاظ میشــوند ،شــناختی هــم از
تصویــر بزرگتــر و هــم از جزئیــات کوچکتــر بــه دســت میآید.

ســپس امــکان انجــام اقدامــات در جائــی کــه آنهــا بزرگتریــن
مزایــای زیســت محیطــی را ارائــه مــی دهنــد فراهــم میشــود.
ارزیابـی چرخـه زندگـی همچنین ابزاری اسـت کـه میتواند

38

دامنـه بهبـود را شناسـایی و بـه جلوگیـری از بـروز مشـکل کـم

 -بهینـه سـازی کمـک کنـد .نمونههای زیـادی وجـود دارد که

در آنهـا انتخـاب یـک مـاده خام یـا فرآیند تولید ،با بار زیسـت

محیطـی ذاتـاً باالتـر ،به اثـرات زیسـت محیطی کلی قابـل توجه
کمتـری در زمانـی کـه در کل چرخـه زندگـی دیده شـود منتج
میگـردد .در نتیجـه از نقطـه نظـر زیسـت محیطـی ایـن انتخاب

بهتـری اسـت .ارزیابیهـای چرخـه زندگـی چنیـن امکاناتـی را
نشـان داده و ریسـک اتخاذ اقدامات نادرسـت از دیدگاه زیست

محیطی را کاهـش میدهند.

 .1 .1مراحل چرخه زندگی  -شرایط معمول استفاده

شــرح چرخــه زندگــی یــک محصــول بــه طــور معمــول

مفاهیــم نشــان داده شــده در شــکل 1را در بــر میگیــرد .امــا در
ارتبــاط بــا چرخــه زیســت محیطــی (اکو-چرخــه) فــوالد ســخن
از «گهــواره تا گهــواره [تولید تا تولید]» به جای «از گهواره

شکل .1شرایط عمومی مراحل چرخه زندگی فوالد
Environmental Evaluation of steel and steel
structures, The Swedish Steel Producers' Association,
1

2013.
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تــا گــور» متداولتر اســت .دلیلش این اســت کــه تقریباً تمام

منتشــر شــد و ســاختاری را معرفــی کــرد کــه از آن زمــان

حلقــه بســته).

اســتاندارد " EN ISO 14044 : 2006مدیریــت زیســت

فــوالد در چرخــه بازیافــت قــرار میگیــرد (بازیافــت

 .2 .1تاریخچه ارزیابی چرخه زندگی

سرچشــمه  ،LCAارزیابــی چرخــه زندگــی ،تجزیه و تحلیل

انــرژی محصــوالت از «گهــواره تــا گــور» از دهــه 1960

میباشــد ،اگرچــه اســتفاده بــه شــکل فعلــی آن در پایــان دهــه
 1980شــروع شــد .مطالعــات مکــرر اولیــه درگیر مقایســه مواد

بســته بنــدی متفــاوت بــود .در اوایــل LCA ،بــه پیچیدگــی و پــر
هزینــه بــودن شــهرت پیــدا کــرد در عیــن حــال کــه نتایــج
هــم همیشــه قابــل اعتمــاد نبودنــد .اســاس ایــن شــهرت عــدم

وجــود روشــی واحــد و عــدم دسترســی بــه دادههــای نماینــده
بــرای تمــام مراحــل چرخــه زندگــی یــک محصــول بــود.

اولیــن گام بــه ســوی یــک روش از نظــر علمــی قــوی و

واحــد توســط ســازمان بیــن المللــی علمــی ،و نــه انتفاعــی،

 SETACبرداشــته شــد کــه در ســال " 1992مقــررات داخلــی

تاکنــون بــکار گرفتــه شــده اســت .جدیدتریــن نســخه آن
محیطــی  -ارزیابــی چرخــه زندگــی  -الزامــات و رهنمودهــا"

میباشــد.

طبــق ایــن اســتاندارد ،یــک ارزیابــی چرخــه زندگــی بایــد

شــامل مــوارد زیــر باشــد:

* تعریف هدف و دامنه مطالعه.

* وجـــود و تهیـــه مدلـــی کـــه تمـــام اجـــزای لحـــاظ

شـــده در چرخـــه زندگـــی محصـــول را ،بـــرای ایجـــاد
توانائـــی محاســـبه جریـــان مـــواد و انـــرژی از جملـــه

تمـــام آالیندههـــای هـــوا ،زمیـــن و آب فـــرا گیـــرد.
*

ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی ،کــه در آن ســهم

آالیندههــا در اشــکال مختلــف اثــرات زیســت محیطــی
ارزیابــی شــوند.
*

تفســیر ،کــه در آن از ابــزار مختلفــی از قبیــل آنالیــز

حساســیت بــرای تفســیر نتایــج مطالعــه اســتفاده میشــود.

شکل .2تصویر شماتیک ارزیابی چرخه زندگی بر اساس استاندارد ISO 14040

ســازمان" خــود را تدویــن کــرد .ایــن ســند یــک حرکــت
افتتاحیــه مهمــی را در ایــن کار مشــخص کــرد بــه طــوری
کــه ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ( )ISOپــس از مــدت
کوتاهــی ،بــه نمایندگــی استانداردســازی مدیریــت زیســت
محیطــی ،ایــزو  14000را آغــاز نمــود کــه شــامل تهیــه یــک

اســتاندارد  ،LCAســری ایــزو  ،14040و یــک اســتاندارد بــرای

 LCAبــر پایــه بیانیــه زیســت محیطــی محصــول بــود (شــکل)2

اولیــن اســتاندارد  LCAدر طــی نیمــه دوم دهــه 1990

 .3 .1ارزیابی چرخه زندگی در صنعت فوالد

اســتفاده اولیــه از  LCAدر صنعــت فــوالد عمدتــاً درگیــر

مشــاهده و یادگیــری بــوده اســت .دیــدگاه حفاظــت از محیــط

39

زیســت در طــی ســالهای آخــر دهــه  1980تــا حــدی تغییــر

کــرد  -از تمرکــز بــر روی آلودگــی هــوا و آب ناشــی از
کارخانههــای تولیــدی بــه دیــدگاه چرخــه زندگــی در مــورد
اثــرات زیســت محیطــی خــود محصــوالت.
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بــه  LCAبــه عنــوان ابــزاری بــا قابلیــت زیــاد در عیــن حــال

مجموع ـهای از قوانیــن اعمــال میشــود کــه مقصــود از آنهــا

اســتاندارد  ISOوجــود داشــت کــه روش را قویتــر کنــد ،امــا

شــرایط خــاص بــکار گرفتــه شــده بــرای هــر کاربــرد خــاص

پیچیــده و پــر هزینــه نگریســته میشــد .نیــاز زیــادی بــه یــک

باالتــر از همــه کمبــود دادههــای بــا کیفیــت خــوب بــود .ایــن

اســت .بــرای بیانیههــای زیســت محیطــی محصــول حرکــت

فــوالد( ،IISI ،امــروز ،انجمــن جهانــی فــوالد) پــروژهای را

حــد ممکــن خــوب مقایســه ،همــه دســتورالعملها بــه صــورت

دلیــل اصلــیای بــود کــه چــرا مؤسســه بیــن المللــی آهــن و
در مقیــاس بــزرگ بــرای آمــاده ســازی داده هــای نماینــده

بــرای محصــوالت فــوالدی در نظــر گرفتــه شــده بــرای
مطالعــات  LCAانجــام داد .اولیــن نســخه ایــن پایــگاه دادههــا

[بانــک اطالعــات] در ســال  1998رونمائــی شــد ،کــه در

دنیــای  LCAبــه عنــوان  1998 IISIشــناخته میشــود.

یوروفــر (انجمــن فــوالد اروپــا) ،در ارتبــاط بــا آن ،دادههائــی

را بــرای فوالدهــای ضــد زنــگ تهیــه کــرد .بــه دنبــال آنهــا

بســیاری مــواد دیگــر در دســت اقــدام قــرار گرفتنــد .بــه همیــن
صــورت ادامــه یافــت ،و امــروزه دسترســی بســیار بهتــر بــه
دادههــای بــا کیفیــت خــوب وجــود دارد .بــه ایــن معنــی کــه

هزینــه یــک مطالعــه  LCAامــروزه حــدود یــک دهــم آنچــه

در پایــان دهــه  1990بــود میباشــد .امــا ،هنــوز هــم کارهــای
بســیاری بــرای افزایــش دسترســی پذیــری بــه دادههــا و کیفیــت
اطالعــات بایــد انجــام شــود.

معکــوس نیــز قابــل اجــرا اســت .بــه منظــور بدســت آوردن تــا

دقیقــی فرمولــه میشــوند بــه طــوری کــه دادههــا قابــل مقایســه

باشــند.

امــروزه ،اســتفاده از  LCAدر صنعــت فــوالد بســیار گســترده

اســت ،بــه خصــوص بــرای محصوالتــی کــه بــه مصــرف

کننــدگان مربــوط هســتند .در ایــن زمینــه ،ســه نــوع کاربــرد

وجــود دارد:

* مطالعــات داخلــی شــرکت بــه عنــوان پشــتیبانی بــرای ،و

مستندســازی از ،مطالعــات توســعه محصــول خــود.

* مطالعــات اصلــی سیســتم ســطح جامعــه کــه در آن ،بــرای

مثــال ،فرآیندهــای مختلــف بازیافــت ،انتخــاب ســوخت و غیــره
مقایســه میشــوند .هــدف ایــن اغلــب آگاهســازی کمیســیون

اتحادیــه اروپــا و دیگــر مقامــات دولتــی اســت .همچنیــن
ممکــن اســت چگونگــی اصــاح عملکــرد زیســت محیطــی

نــوع محصــوالت در طــی زمــان را تشــریح کنــد.

سیســتم ( EPDبیانیــه زیســت محیطــی محصــول) در اصــل

* اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد زیســت محیطــی محصــول و

مبتنــی بــر LCAبــود .ایــن سیســتم در ســال  ،1998بــر اســاس

بــه یــک جنبــه منفــرد محیــط زیســتی ،بــه اصطــاح "اثــر"،

یــک برنامــه ســوئدی بــرای بیانیــه زیســت محیطــی محصــول

بیانیــه زیســت محیطــی محصــول ( .)EPDســپس ایــن اطالعــات

کار موظــف در درون ایــزو آغــاز شــد .امــا ،اســتاندارد بــرای

هماننــد "اثــر کربــن" و " اثــر آب" متمرکزتــر میشــود.

 EPDســوئدی ،در ســال  ،2008بــه "سیســتم بیــن المللــی "EPD

 .4 .1ارزیابــی هــای چرخــه زندگــی از دیــدگاه اتحادیــه

 ، 14025 EPD،ISOتنهــا در ســال  2006پدیــدار شــد .سیســتم

عملیاتــی فعلــی تبدیــل شــد ،کــه تنهــا برنامــه  EPDمــورد
اســتفاده جهانــی اســت.

ا ر و پا

در طــی ســالهای اول ایــن قــرن ،کمیســیون اتحادیــه اروپــا

در پــی معرفــی سیســتم  ،EPDســه نــوع اصلــی  LCAوجــود

بــر روی تدویــن یــک سیاســت یکپارچــه محصــول در ارتبــاط

* مطالعــات تطبیقــی بــرای ارزیابــی تغییــرات در عملکــرد

محیــط زیســتی از کارخانههــای تولیــد بــه خــود محصــوالت و

* بیانیه زیست محیطی محصول از دیدگاه چرخه زندگی.

محصــوالت خــود از دیــدگاه چرخــه زندگــی بــود .ایــده تحریک

دفترچههــای راهنمــا ،رهنمودهــا و هندبوکهــای مختلــف

از ایــن توســعه ،مرکــز تحقیقــات مشــترک ،JRC ،اتحادیــه اروپــا

دســته بنــدی شــدهاند .بــرای مطالعــات تطبیقــی ،LCA

مشــترک دادههــا بــرای دادههــای  LCAاتخــاذ کــرد.

دارد:

زیســت محیطــی.

40

تــا حــد ممکــن انعطــاف پذیــر بــودن بــه منظــور لحــاظ کــردن

* مطالعات کار توسعه محصول.

کــه پــس از آن تهیــه شــدهاند نیــز بــه ایــن ســه نــوع اصلــی
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بــا  LCAکار کــرده اســت .هــدف تغییــر تمرکــز سیاســت

ترغیــب تولیدکننــدگان بــه گــزارش عملکــرد زیســت محیطــی
تفکــر چرخــه زندگــی در توســعه محصــول بــود .بــرای حمایــت
ابتــکار عملــی را بــرای تدویــن یــک روش  LCAو ســاختار پایگاه

ارزیــــابی چرخه زندگی فــوالد

نتیجــه در بــه اصطــاح هندبــوک  ILCDدیــده میشــود،

اثــرات زیســت محیطــی مثبتــی را کــه از صرفــه جوئــی در مــواد

یــک راهنمــای گســترده بــرای انــواع مختلــف انجــام مطالعــه

و منابــع طبیعــی ناشــی مــی شــود نیــز بــروز میدهــد .عــاوه بــر

خالصـهای از آنــرا میتــوان در کتــاب زیــر هــم مشــاهده کــرد:

اســت .بــه همیــن دلیــل فــوالد اغلــب بــه عنــوان یــک مــاده بــی

 ،LCAکــه آخریــن بخــش آن در ســال  2011منتشــر شــد.
10/7/2012 ILCD handbook in a Nutshell, IVL report B2020
یــک مــورد قطعــی اعــام شــده در کمیســیون اتحادیــه اروپــا

ایــن اســت کــه رقابــت پذیــری آینــده صنعــت اروپــا بایــد
بــر اســاس اســتفاده بهتــر از منابــع در کل چرخــه زندگــی

محصــول باشــد .بنابرایــن خواســتار آن شــد کــه خــواص

زیســت محیطــی یــک محصــول از نظــر کل چرخــه زندگــی

آن در بســیاری از حیطههــای مختلــف نشــان داده شــوند.

نمونههــای آنهــا بــه اصطــاح "رهنمــود طراحــی ســازگار

بــا محیــط زیســت" و مقــررات جدیــد محصــوالت ســاخت
و ســاز ( )CPRهســتند.

در ژانویــه  ،2012ســازمان اســتاندارد اروپــا ( )CENیــک

اســتاندارد روش آزمایــش بــرای  EPDمصالــح ســاختمانی

ایــن ،بازیافــت فــوالد بارهــا و بــا انــرژی ورودی کــم امکانپذیــر

نهایــت قابــل بازیافــت تشــریح میشــود.

 .5 .1روش کار با یک ارزیابی چرخه زندگی

صرفنظــر از دامنــه ارزیابــی زیســت محیطــی ،ایجــاد

شــرایط چارچــوب کار بــرای ارزیابــی مــورد انجــام
ضــروری اســت.

چــه در ارتبــاط بــا بــرآورد تقریبــی پیامدهــای زیســت

محیطــی یــک تغییــر جزئــی در یــک محصــول یــا فرآینــد
تولیــد ،چــه در واقــع شــروع تولیــد کامـ ً
ا جدیــد ،یــک روش

کار ســاختاریافته بــه ســاده ســازی تجزیــه و تحلیــل پیامدهــای
پــروژه بــرای محیــط زیســت کمــک مــی کنــد.

یــک  LCAرســمی فهرســتی از منابــع ،آالیندههــا ،انــرژی

تدویــن کــرد ( .)2012 :15804 ENفــرض بــر ایــن اســت کــه

باقیمانــده و محصــوالت باقیمانــده ایجــاد شــده در طــی چرخــه

بــا مقــررات جدیــد محصــوالت ســاخت و ســاز ( )CPRبــرای

روش اســتاندارد شــده ،پیشــنیاز فراهــم کــردن اســتفاده از نتایــج

ایــن اســتاندارد تأثیــر عمــدهای خواهــد داشــت؛ ارتبــاط روشــنی

زندگــی یــک محصــول حاصــل خواهــد کــرد .در اینجــا یــک

 EPDمــورد اســتفاده بــرای ارتبــاط خــواص زیســت محیطــی

بــرای مقایســه و نتیجــه گیــری اســت .روشــی کــه اغلــب بــرای

اروپــا اولیــن پیــش نویــس دفترچــه راهنمــای LCAبــرای اثرات

اســت کــه توســط  ISOاســتاندارد شــده و بــه عنــوان اســتاندارد

محصــوالت ســاخت و ســاز وجــود دارد .کمیســیون اتحادیــه

زیســت محیطــی محصــول ( )PEFرا در نیمــه دوم  2011منتشــر

ارزیابــی پیشــرفته چرخــه زندگــی اســتفاده مــی شــود روشــی
ســوئدی شــناخته میشــود.

کــرد .هــدف اعــام شــده تدویــن یــک روش  LCAهماهنــگ

هــر جــا کــه هــدف تنهــا تجزیــه و تحلیــل تعــداد اندکــی از

تجــارت و کار بــر روی محیــط زیســت خــود صنعــت اســت.

و انــرژی اســت ،محــدود کــردن موجــودی داد ههــای

و دقیــق بــرای کار بــر روی اقدامــات خــط مشــی و بــرای

عملکــرد زیســت محیطــی محصــوالت در آینــده از دیــدگاه
چرخــه زندگــی در حیطههــای مختلــف خــط مشــی اتحادیــه
اروپــا ســنجیده خواهــد شــد .الزم اســت صنعــت محصــوالت را
همراســتا بــا همیــن رویکــرد توســعه دهــد .کســانی کــه موفــق

بــه انجــام آن نشــوند در معــرض ریســک از دســت دادن اعتمــاد
بــازار قــرار دارنــد.

جنبههــای زیســت محیطــی ،بــرای مثــال اثــر گلخانــهای
تجزیــه و تحلیــل زیســت محیطــی بــه پارامترهــای مرتبــط
توصیــه میشــود .در مــوارد مربــوط بــه تجزیــه و تحلیــل

زیســت محیطــی فرآیندهــای صنعتــی ،اغلــب بیشــترین

منفعــت از انتخــاب عوامــل کلیــدی منفــرد ،از جملــه
جریــان هــای دی اکســید کربــن ،انــرژی و مــواد بدســت
مــی آیــد؛ ایــن مــوارد عالئــم روشــنی از اینکــه چگونــه

فــوالد امکانــات زیــادی بــرای پیــروی کــردن از مســیر

یــک تغییــر ممکــن اســت بــر عوامــل مذکــور تاثیــر

بــه افزایــش عمــر مفیــد ســازه هــا خواهنــد بــود .ایــن کار توســط

دامنــه ارزیابــی چرخــه زندگــی ،بــه روشــی کــه مــا در ایــن

مشــخص شــده دارد .فوالدهــای پیشــرفته امــروز و فــردا قــادر

افزایــش مقاومــت در برابــر خوردگــی ،کاهــش وزن ســازه از

طریــق اســتحکام باالتــر انجــام خواهــد شــد در عیــن حــال
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بگذارنــد ارائــه مــی دهنــد.

متــن شــرح مــی دهیــم ،در شــکل 3بــه صــورت درک آســان
ارائــه شــده اســت.
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شکل .3تشریح درک آسان یک ارزیابی چرخه زندگی برای تولید و همچنین تولید ،استفاده و بازیافت سازههای فوالدی و حمل و نقل مربوطه

ارزیابــی زیســت محیطــی فرآیندهــای فوالدهــای جدیــد بــه

میشــود چگونــه چرخــه زندگــی ارائــه خواهــد شــد و در

مــی شــود؛ در اینجــا تجزیــه و تحلیــل میتوانــد بــه مقایســه

مــواردی ممکــن اســت صرفنظــر شــود .همــه مرزبندیهــا و

طــور معمــول بــه صــورت یــک ارزیابــی چرخــه زندگــی انجــام
فرآینــد تولیــد موجــود بــا مــورد جدیــد پیشــنهادی محــدود
شــود.

در مطالعــه  LCAگــردآوری دادههــا ،باالتــر از هــر چیــز،

سادهســازیها و همچنیــن کیفیــت مطلــوب دادههــا نشــان داده

میشــوند .در ایــن مرحلــه ،کل برنامــه ریــزی تجزیــه و تحلیــل

انجــام میشــود؛ ایــن اغلــب بــدان معنــی اســت کــه بایــد

یــک بخــش تشــکیل دهنــده گســترده اســت .ایــن کار معمــوالً

برگشــت و پیــش شــرطها در مســیر مطالعــه را اصــاح کــرد.

شــروع ،بــر دادههــای بــا راحتــی دسترســی ،امــا احتمــاالً

تکرارشــونده تبدیــل میکنــد.

دادههــا بــرای نتایــج مهمتریــن خواهنــد بــود تکیــه مــی شــود.

ارزیابــی چرخــه زندگــی اســت .ایــن سنجشــی از مطلوبیــت

بــه صــورت یــک فرآینــد تکــراری انجــام میشــود .بــرای

تقریبــی بــه منظــور بــه دســت آوردن تصویــری از اینکــه کــدام

ایــن چیــزی اســت کــه مطالعــات LCAرا بــه یــک فرآینــد
یــک نکتــه مهــم در ایــن زمینــه انتخــاب واحــد عملکــرد

بــا گــردآوری داده هــای بیشــتر ،بــه ویــژه مرتبــط بــا آن دســته از

ارائــه شــده توســط محصــول مطالعــه شــده اســت.

تــا زمــان دســتیابی بــه ســطح دقــت مــورد نظــر تکــرار مــی شــود.

مشــمول ارزیابــی زیســت محیطــی در یــک  LCAاســت ،نــه

عواملــی کــه بــرای نتایــج نهایــی قابــل توجهتریــن هســتند ،محاســبه

 .2هدف و دامنه ارزیابی چرخه زندگی
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آن چــه مــواردی بایســتی گنجانــده شــود و از ارزیابــی چــه

تأثیــر بــه ازای هــر کیلوگــرم از مــواد یــا ماننــد آن.

یــک مثــال روشــن شــامل گریدهــای فوالدهــای پیشــرفته

 .1 .2منظور ،هدف و مرزهای سیستم

تعییــن هــدف و دامنــه بخــش بســیار مهمــی از

ایــن اثــر زیســت محیطــی بــر هــر واحــد عملکــرد اســت کــه

جدیــد اســت کــه بــه طــور معمــول اثــرات زیســت محیطــی
LCA

انــدک بیشــتری بــه ازای هــر کیلوگــرم از فوالدهــای معمولــی

اســت .در اینجاســت کــه دلیــل انجــام یــک ارزیابــی تشــریح

دارنــد .امــا ،مقــدار کمتری از فــوالد پراســتحکام در کاربردهای

چگونــه نتایــج بایــد اســتفاده شــوند .همچنیــن مشــخص

بــا فــوالد ضــد زنــگ معمــول ،اضافــه مجــاز کمتــری بــرای

میشــود ،بــرای چــه کســی در نظــر گرفتــه شــده و در واقــع
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مختلــف بــرای همــان کارکــرد مــورد نیــاز اســت .در یــک مثال

ارزیــــابی چرخه زندگی فــوالد

خوردگــی بــا افــزودن آلیــاژ بیشــتر و از ایــن رو مقــدار کمتــری

محصــول در تغییــرات آب و هوایــی ســهم دارد ،در اصــل،

ســطح و همچنیــن تعمیــر و نگهــداری آن اجتنــاب میشــود.

اســت زیــرا تنهــا دســته اثــرات زیســت محیطــی مربوطــه

فلــز مــورد نیــاز اســت .در مقایســه بــا فــوالد کربنــی ،از عملیــات
بنابرایــن بــه ازای هــر واحــد کارکــرد ،اثــرات زیســت محیطــی
کمتــر اســت .ایــن یــک قاعــده اساســی در مطالعــات LCA

تنهــا الزم بــه تهیــه فهرســتی از انتشــار گازهــای گلخانــهای
اثــرات گلخان ـهای اســت .امــا ،ایــن بــه معنــی آن اســت کــه
هیــچ چیــز در مــورد دیگــر اثــرات زیســت محیطــی معلــوم

بــرای برقــراری ارتبــاط همیشــگی بــار محیــط زیســتی بــا مزیتــی

نیســت و هیــچ اســتنتاجی را در مــورد خــواص کلــی زیســت

 LCAواحــد کارکــرد نامیــده میشــود.

مشــترک بــرای چنــد دســته اثــرات زیســت محیطــی لحــاظ

کــه محصــول ارائــه میکنــد اســت؛ ایــن مــورد در اصطالحــات

محیطــی محصــول نمیتــوان انجــام داد .بنابرایــن ،بــه طــور

مســئله دیگــر دارای تأثیــر بــزرگ بــر نتایــج  LCAچگونگــی

میشــود ،حتــی اگــر ایــن مــوارد بــرای مثــال تنهــا تغییــر

قراضــه فــوالدی ناشــی از چرخــه زندگــی قبلــی بایــد در

شــوند .بــرای تجزیــه و تحلیلهــای اســتاندارد شــده هماننــد

ارزیابــی مــواد بازیافتــی اســت .تــا چــه حــد بــار زیســت محیطــی
محاســبات گنجانــده شــود؟ تــا چــه حــد کاهــش اثــرات زیســت

محیطــی آینــده بایــد بــه یــک حســاب بســتانکار تخصیــص داده

شــود بــه دلیــل محصــول فــوالدی کــه در آینــده بازیافــت
خواهــد شــد؟ در اینجــا چنــد خــط رویکــردی مختلــف وجــود

دارد و فاقــد یــک اســتاندارد واحــد اســت.

آب و هــوا ،مصــرف انــرژی یــا مصــرف آب در نظــر گرفتــه

بیانیههــای محیــط زیســتی محصــول ،تعــدادی از دســته اثــرات
مشــخص شــده و ســپس ایــن مــوارد بایــد در ارزیابــی لحــاظ

شــوند.

در بخــش اتحادیــه اروپــا هندبــوک  ILCDمنتشــر شــده در

نوامبــر  ،2011تعــداد  14شــاخص مشــخص شــده ،کــه ســه تــا

در سیســتمهای مختلــف  EPDو بــرای مثــال ،اســتاندارد

از آنهــا بــه اشــکال مختلــف ســمی بــودن مربــوط اســت .ایــن

و ســاز ( ،)15804 ENاز مــواد اولیــه قراضــه اســتفاده

همیشــه بایســتی وجــود داشــته باشــند نیســت .انتخــاب بایــد

محیطــی" .از ســوی دیگــر ،مســتحق حســاب بســتانکار

اســتاندارد بــرای  EPDمربــوط بــه مــواد ســاخت و ســاز هفــت

 CENبــرای بیانیــه محیــط زیســتی محصــوالت ســاخت
میگــردد ،پــس میشــود گفــت" :عــاری از بــار زیســت
نیســت بــه علــت ایــن واقعیــت کــه مــواد در پایــان زندگــی

محصــول را میتــوان بازیافــت کــرد .در راهنمــای PEF

اتحادیــه اروپــا ،اثــرات زیســت محیطــی چرخــه زندگــی
قبلــی در برابــر اتــاف متناظــر مــواد در چرخــه زندگــی

خــود بدهــکار میشــود .مــورد اول بــه نفــع اســتفاده از مــواد
بازیافــت شــده اســت؛ مــورد دوم بــه نفــع تولیــد آن دســته از

محصــوالت اســت کــه میتواننــد بازیافــت شــوند.
 .2 .2انتخاب دسته بندی اثرات زیست محیطی

یــک فهرســت ناخالــص اســت و قصــد آن همــه مــواردی کــه
در "هــدف و محــدوده" مطالعــه  LCAتاییــد و توجیــه شــود.

دســته محیــط زیســتی و همچنیــن حداقــل  21دســته منبــع را
مشــخص میکنــد.

رایجتریــن فهرســت اجبــاری دســته اثــرات شــامل پنــج

دســته کالســیک زیــر میباشــد:
* تغییر آب و هوا
* اسیدی شدن

* یوتروفیکاسیون (کود دهی [غنی سازی] اضافی)
* ازون سطح زمین
* کاهش ازون

بــرای توانائــی تنظیــم مجــدد جریانهــای موجــودی مــواد،

مــورد آخــری مشــکل زیســت محیطی در حال کاهش اســت

محیطــی ،نیــاز بــه انتخــاب دســته اثــرات زیســت محیطــی

باقیمانــده انــواع مختلــف همیشــه نشــان داده میشــود .همچنیــن

انــرژی ،آالیندههــا و هماننــد آنهــا بــه لحــاظ اثــرات زیســت
مربوطــه وجــود دارد .تعــداد زیــادی از ایــن دســتهها وجــود

دارنــد و مــوارد انتخابــی بســتگی بــه منظــور مطالعــه LCA

دارنــد.

بــرای مثــال ،اگــر کســی بخواهــد بدانــد کــه چقــدر از یــک

و بنابرایــن بــه نــدرت لحــاظ مــی شــود .مقــدار محصــوالت
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در مواقــع مناســب خالصــه ای از اقــدام تخلیــه مــواد ســمی و
نیــز تعــدادی از شــاخصها بــرای مصــرف منابعــی از قبیــل

مصــرف آب ،اســتفاده از زمیــن و مــواد خــام انــرژی تجدیــد
ناپذیــر و مــواد خــام ورودی گنجانــده میشــوند.
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شکل  .4مثال گردآوری داده ها برای فرآیند فرعی مربوطه

 .3گردآوری دادهها ( ،LCIموجودی چرخه زندگی)
 .1 .3دادههای تجزیه و تحلیل فرآیند فرعی

دادههــا بــرای فرآیندهــای فرعــی کــه در هــدف و محــدوده
تعریــف شــده انــد گــردآوری میشــوند ،شــکل.4
فرآیندهــای فرعــی ممکــن اســت مطابــق بــا مراحــل فرآینــد
منفــرد باشــند یــا کل فرآیندهــای تولیــد را خالصــه کننــد،
بســته بــه ســطح جزئیــات مــورد نیــاز بــرای تشــریح یــا اینکــه
بــه صــورت تجمعــی (ســطح تجمــع) داده هــا را مــی تــوان بــه
راحــت تریــن صــورت گــردآوری کــرد .در تولیــد فــوالد،
دســته بنــدی بــه شــرح زیــر اســت :تولیــد فــوالد ،نــورد گــرم

یــک جنبــه مهــم بــرای تمامــی فرآیندهــا محاســبه بهــره دهــی

مــواد خــام و بازدهــی انــرژی اســت زیــرا بــه طــور مســتقیم بــر
نتیجــه نهایــی تاثیــر مــی گــذارد .بنابرایــن بــا افزایــش ســطح

فــرآوری لحــاظ کــردن بهــره دهــی نیــز اهمیــت فزاینــده ای
پیــدا مــی کنــد.

 .2 .3مواد خام و انرژی

بــرای حامــل هــای مــواد خــام و انــرژی ،دادههــای بــه

اصطــاح عمومــی (ژنریــک) در پایگاههــای مختلــف

دادههــای

 LCAدر دســترس اســت .ابــزار نــرم افــزار LCA

شــامل احتمالــی ســخت ســازی و تمپــر ،نــورد ســرد شــامل

مــورد اســتفاده بــرای محاســبات محیــط زیســتی معمــوالً بــا

تمــام زنجیــره تامیــن و فرآیندهــای تکمیلــی و همچنیــن جریــان

شــامل پایــگاه دادههــای  ELCDعمومــی اتحادیــه اروپــا ،یــا

نهایــی خواهــد بــود .هــر جــا کــه تجزیــه و تحلیــل مفصــل تــر

از احــزاب در مرکــز موجودیهــای چرخــه زندگــی ســوئیس

فــوالد کربنــی را مــی تــوان بــه کــوره کک ســازی ،کــوره بلند،

نهادهــای مختلــف تجــارت جهانــی ،انجمــن بیــن المللــی

زنــگ را مــی تــوان بــه مراحــل تولیــد کــوره قــوس الکتریکــی،

اغلــب مطالــب بــر مبنــای پایــگاه دادههــای  LCAدر مــورد

آنیــل ،اسیدشــوئی و پوشــش دهــی .بنابرایــن فرآیندهــا شــامل
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خالصه تری تشریح می گردند.

ایــن نــوع پایــگاه داده ارائــه میشــوند .ســایر منابــع دادههــا

هــای محصــول و انــرژی باقیمانــده دخیــل در ســاخت محصــول

پایــگاه دادههــای  Ecoinventتوســعه یافتــه توســط تعــدادی

مــورد نیــاز باشــد ،فرآینــد متالورژیکــی تولیــد فــوالد بــرای

( )Swiss Centre for Life Cycle Inventoriesمیباشــند.

کنورتــر و ریختــه گــری پیوســته تقســیم کــرد .تولید فــوالد ضد

مولیبــدن ( ،)IMOAانســتیتو نیــکل ،از میــان ســایر مــوارد،

کنورتــر و ریختــه گــری پیوســته تقســیم نمــود.

فرآیندهــای اصلــی تــا حــد ممکــن بــه صــورت مفصلــی

مــدل میشــوند در حالــی کــه ســایر فرآیندهــا بــه صــورت
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مطالعــات انجــام شــده در شــرکتهای عضــو را منتشــر

میکننــد .همچنیــن امــکان جســتجوی دادههــا در انــواع

مختلــف مطالــب منتشــره ،گزارشهــای فنــی ،مقــاالت و

ارزیــــابی چرخه زندگی فــوالد

گزارشهــای زیســت محیطــی وجــود دارد؛ در آن صــورت

تولیــد بــرق آبــی ،انــرژی هســتهای ،انــرژی ذغــال ســنگ و غیره

کــه آنهــا را قابــل اســتفاده نمایــد مــورد نیــاز اســت .دادههــا

مناطــق مختلــف انــرژی بــرق را از انــواع مختلــف منابــع

کــه در آن کل فرآینــد تولیــد بــه صــورت یــک "جعبــه ســیاه"

ســوئد عمدت ـاً توســط انــرژی هســتهای و بــرق آبــی ،تقریب ـاً بــا

دانــش خاصــی بــرای تفســیر و کار مجــدد بــر رویا بــه طوری

از پایگاههــای دادههــای عموم ـاً موجــود بــه دســت میآینــد.

اغلــب بــه صــورت ترکیبــی (تجمیــع شــده) منتشــر میشــوند،

اولیــه انــرژی تولیــد مــی کننــد .بــه طــور نمونــه نیازهــای بــرق

توصیــف میشــود .ایــن دادههــا اغلــب کل زنجیــره فرآینــد

ســهم برابــر تامیــن میشــود .نــروژ عمدتـاً بــر بــرق آبــی متکــی

اصطــاح دادههــا از گهــواره تــا دروازه) .ایــن دادههــا همیشــه

حالــی کــه اروپــا بــه طــور متوســط دارای اجــزای قابــل توجهــی

انطبــاق داده شــوند.

انــواع انــرژی ،یعنــی میــزان ســهم بــرق آبــی ،انــرژی هســتهای،

از منابــع طبیعــی تــا محصــول نهائــی را در بــر میگیرنــد (بــه

اســت؛ فرانســه دارای ســهم بزرگی از انرژی هســتهای اســت در

بــا ســناریوی انتخــاب شــده تطابــق ندارنــد و از ایــن رو بایــد

از منابــع انــرژی ذغــال ســنگ و هســتهای میباشــد .ترکیبــی از

مواد خام

مثالهــای مــواد خــام :ســنگ آهــن ،کربــن ( ،)Cکک،

فروکــروم ( ،)FeCrفرونیــکل ( ،)FeNiفروســیلیس ( )FeSiو
فرومنگنــز (.)FeMn

مثالهــای کاالهــای ورودی :ســیم جــوش ،مــواد شــیمیایی

انــرژی ذغــال ســنگ و غیــره میتوانــد اثــر قابــل توجهــی بــر

روی نتایــج تجزیــه و تحلیــل دادههــای LCAداشــته باشــد.
متوسط دادهها برای یک کشور یا منطقه

اگــر کســی خواســتار انجــام تجزیــه و تحلیــل یــک

تکنولــوژی فرآینــد جدیــد باشــد ،بایــد چگونگــی تاثیــر

هماننــد هیدروکســید ســدیم (آب قلیایــی) ،آهــک ،و اکســید

فرآینــد بــر مصــرف بــرق را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .در

بــه عنــوان یــک قاعــده ،دادههــا بــرای تولیــد مــواد خــام

مصــرف عــادی بــرق یــک کشــور یــا منطقــه در نظــر گرفتــه

دســت میآینــد .گاهــی اوقــات اتفــاق میافتــد کــه مــوردی

توجهــی افزایــش نمــی دهــد ،میتوانیــم فــرض کنیــم کــه

ایــن مــوارد بــه اصطــاح شــکاف دادههــا رخ میدهــد.

صــادر و هــم بــه آن وارد میشــود ،ترکیــب مصــرف در

کلســیم.

جائــی کــه مصــرف بــرق ممکــن اســت بــه عنــوان بخشــی از

از پایــگاه دادههــا بــه عنــوان دادههــای عمومــی (ژنریــک) بــه

شــود ،و فرآینــد جدیــد کل مصــرف بــرق را بــه میــزان قابــل

در پایگاههــای قابــل دســترس دادههــا یافــت نمیشــود .در

بــرق متوســط اســت .از آنجــا کــه بــرق هــم از یــک کشــور

شــبکه ممکــن اســت متفــاوت از ترکیــب تولیــد آن باشــد.

سوخت ها

امــا ،در ایــن متــن ،در هنــگام بحــث در مــورد متوســط

مثــال ســوختها :ذغــال ســنگ ،کک ،گاز طبیعــی ،گاز

بــرق ایــن ترکیــب مصــرف اســت کــه مــورد ارجــاع قــرار

در ارتبــاط بــا ســوختها ،دادههــای مربــوط بــه تولیــد و

در کشــورهای مختلــف را مــی تــوان از آژانــس بیــن المللــی

احتــراق ســوخت در یــک فرآینــد خــاص بوجــود میآینــد

در جائــی کــه تجزیــه و تحلیــل تنهــا یــک کارخانــه

بــرای اســتفاده خــاص موجــود نباشــد آنــگاه اطالعــات عمومــی

مناس ـبترین انتخــاب نیســت .در ایــن حالــت ،دادههائــی بایــد

مایــع و ســوختهای نفتــی.

میگیــرد .آمــار مربــوط بــه ترکیــب تولیــد و مصــرف بــرق

حمــل و نقــل ســوخت و همچنیــن آالیندههائــی کــه در زمــان

انــرژی بــه دســت آورد.

مــورد نیــاز اســت .هــر جــا کــه دادههــای انتشــار آالیندههــا

مــورد نظــر باشــد ،آنــگاه شــاید حتــی متوســط دادههــا نیــز

در پایــگاه دادههــای عمومــی قابــل دســترس اســت.

انتخــاب شــوند کــه نشــان دهنــده بــرق خریــداری شــده از
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طریــق یــک قــرارداد بــا تأمیــن کننــده بــرق باشــند.

برق

دادهها برای انواع مختلف منابع برق

بــه عنــوان یــک قاعــده ،دادههــای محیــط زیســتی مربــوط بــه

اگــر داشــتن چشــم انــداز گســتردهتری از یــک کارخانــه

منفــرد مــد نظــر باشــد ،آنــگاه متوســط اروپــا ،بــرای مثــال،

ممکــن اســت مرجــح باشــد.
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داده ها برای برق حاشیه

در جائــی کــه فرآینــد مصــرف بــرق قابــل توجــه باالتــری

مســافری و بــاری بــا انــدازه ،ظرفیــت بــار و انــواع از

مثــال بــر زیرســاخت تولیــد بــرق در کشــور تاثیــر میگــذارد،

زیســت محیطــی غالبــاً بــه ازای هــر تــن بــار و کیلومتــر

از ســناریوی مرجــع دارد ،کــه چنــان زیــاد اســت ،کــه بــرای

لحــاظ ســوخت و موتــور را در بــر میگیرنــد .دادههــای

میتــوان بــا فــرض اینکــه بایــد از بــرق حاشــیه حداقــل در

ســفر (تــن کیلومتــر) مشــخص میشــوند.

کوتــاه مــدت اســتفاده کــرد آنــرا توجیــه نمــود.

امــروزه بــرق حاشــیه در ســوئد در مــورد تولیــد بــرق در

بــرای حمــل و نقــل بــار ،تعییــن اینکــه حمــل و نقــل بــار

وزن محــدود یــا حجــم محــدود اســت ضــرورت دارد .حمــل و

یــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گاز طبیعــی ( )NGCCمحاســبه

نقــل وزن محــدود در جائــی اســت کــه کاالهــای حمــل شــده

محیــط زیســتی بیــن بــرق متوســط و بــرق حاشــیه وجــود داشــته

بارگیــری مــی باشــند .در ایــن مــورد وســیله نقلیــه بــه حداکثــر

میشــود .بنابرایــن ممکــن اســت تفــاوت بزرگــی از نظــر تاثیــر

دارای چگالــی باالئــی بــوده و بــه صــورت کارآمــدی قابــل

باشــد.

بــار مجــاز خــود رســانده میشــود قبــل از اینکــه حجــم آن بــه

دادههــای مــورد اســتفاده در چرخــه ســازگار بــا محیــط

حمــل و نقــل مــواد خــام و فــوالد ســفرهای حمــل و نقــل از

زیســت فــوالد

برنامــه پژوهشهــای چرخــه ســازگار بــا محیــط زیســت

طــور کامــل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بســیاری از ســفرهای
نــوع وزنــی هســتند کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه میتــوان بــر

روی ضریــب بهــره گیــری بــاال حســاب کــرد.

(اکــو -چرخــه) فــوالد بــر دادههائــی کــه نشــان دهنــده

هنگامــی کــه کاالهــا حجیــم باشــند یــا نتواننــد بــه طــور

بــرق تولیــد شــده در ســوئد میباشــد تکیــه میکنــد .بــرای

محــدود اســت .در آن صــورت وســیله نقلیــه بــدون رســیدن

اروپــا بــه عنــوان یــک کل اســتفاده میشــود .در دادههــای

حمــل و نقــل ســازههای فــوالدی بــه طــور معمــول از نــوع

بــرق از قبــل گنجانــده شــده اســت .در ایــن حالــت ،داده هــای

فــوالدی اغلــب از نــوع وزن محــدود اســت .بــرای ســفرهای

میشــود.

گیــری ( )LFاز طریــق رابطــه وزن بــار بــه حداکثــر ظرفیــت

متوســط ســوئدی (بــر اســاس ترکیــب مصــرف) بــرای انــرژی

کارآمــدی بارگیــری شــوند آنــگاه حمــل و نقــل از نــوع حجــم

انــرژی بــرق مصرفــی در خــارج از ســوئد ،از متوســط بــرای

بــه ظرفیــت مجــاز بــار بــه طــور کامــل بارگیــری میشــود.

مــوارد باالدســتی ،از جملــه تولیــد عناصــر آلیــاژی ،تولیــد

حجــم محــدود اســت در حالــی کــه حمــل و نقــل محصــوالت

متوســط بــرای کشــوری کــه در آن مــواد تولیــد شــده لحــاظ

حمــل و نقــل حجــم محــدود ،نیــاز بــه محاســبه ضریــب بهــره

 .3 .3دادههای سفرهای حمل و نقل

دادههــای محیــط زیســتی بــرای اشــکال مختلف حمــل و نقل
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خــودروی شــخصی ،کامیــون ،اتوبــوس ،کشــتی ،قطــار

بــار وســیله نقلیــه بــه صــورت بیــان شــده زیــر وجــود دارد:

کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه دادههــای حمــل و نقــل مــورد

اســتفاده بــرای محاســبه اثــرات زیســت محیطــی ســفرهای

بــه صــورت دادههــای عمومــی (ژنریــک) بــه شــکل مــدوالر،

کامیــون بایــد مطابــق بــا ضریــب بهــره گیــری محاســبه شــود.

نمونههایــی از پایــگاه دادههــای شــبکه حمــل و نقــل و محیــط

وجــود نــدارد امــا مقــرر شــده کــه حمــل و نقــل از نــوع حجــم

نــرم افــزار  )GaBiمیباشــند .بــه عنــوان یــک قاعــده ،ایــن

درصــد ،رقمــی کــه بــه طــور معمــول در طــرف ایمنــی قــرار

همچــون دادههــای تولیــد ســوخت در دســترس میباشــند.

در جائــی کــه اطالعــات بــرای محاســبه ضریــب بهــره گیــری

زیســت ( )NTMو پایگاههــای دادههــای ( LCAبــرای مثــال

محــدود اســت ،میتــوان یــک ضریــب بهــره گیــری 50-70

مــوارد دادههــا بــرای وســایل مختلــف حمــل و نقــل از قبیــل

ﻓﻮﻻد

پائیز  / 96شماره 68

دارد را فرض کرد.

ارزیــــابی چرخه زندگی فــوالد

فاصلــه بــرای ســفرهای حمــل و نقــل زمینــی و دریایــی بیــن دو

مــکان را مــی تــوان بــا کمــک صفحــات مختلــف وب محاســبه
کر د .

 .4 .3حل و فصل شکاف دادههای LCA

در تولیـد فـوالد از مقـدار زیادی از انـواع مختلف مواد اولیه،

مـواد شـیمیایی ،آب بخـار ،گازهـا و غیـره اسـتفاده میشـود و
دادههـای  LCAمربوطـه هـم همیشـه بـرای همـه مـوارد یافـت

نمیشـود .اگـر همـه ایـن مـواد در مقادیـر کمی مصرف شـوند،
و در جائـی کـه معلـوم اسـت کـه تولیـد آنهـا مصـرف انـرژی
اندکـی دارد یـا آالینـده بـه ازای واحـد وزن آنها کم میباشـد،

آنـگاه میتـوان از شـکاف داده هـا صرفهنظـر کـرد.

شــیمیایی وجــود دارد .همــه ایــن مــوارد نیــاز بــه وجــود داده

های  LCAبرای مواد خام ورودی دارند.

شــکاف دادههــا کــه نتــوان از آن صرفهنظــر کــرد بایــد بــه

صــورت کمــی ثبــت شــود بــه طــوری کــه در زمــان تفســیر

نتایــج بتــوان آنــرا بــه صــورت کیفــی لحــاظ کــرد .در جائــی

کــه دادههــای LCAوجــود ندارنــد مهــم اســت کــه جریانهــای
مــواد در گــردآوری نتایــج نشــان داده شــوند.
 .4مدلسازی سیستم

LCA

 .1 .4کلیات

ویژگــی مشــترک ابزارهــای نــرم افــزاری  LCAایــن اســت

کــه آنهــا یــک ســطح تمــاس گرافیکــی بــرای نمودارهــای

اگــر چنیــن مــوردی نباشــد ،آنــگاه مــی تــوان بــرای ارزیابــی

جریــان را بــا مدولــی موازنــه کننــده جریــان هــای جــرم و

کــرد .اگــر بــرآوردی تاثیــر بیــش از حــد بزرگــی ایجــاد

تجمیــع فرآیندهــای فرعــی ،ســفرهای حمــل و نقــل مربوطــه و

اثــرات محیــط زیســتی بــا دادههــای تولیــد مــواد مشــابه تــاش

مــی کنــد آنــگاه مناســب اســت بــرای اصــاح نتایــج نهائــی

محاســبات حساســیت انجــام شــود.

دادههــا را میتــوان از شــرح فرآیندهــا در هندبوکهــای

مربــوط بــه مهندســی فرآینــد یــا بــا انجــام محاســبات تقریبــی بــر
اســاس نســبت اســتوکیومتری (رابطــه کمــی) بیــن مــواد اولیــه و

محصــول بــه دســت آورد.

همچنیــن دادههائــی در مــورد تبدیــل انــرژی در واکنشهــای

انــرژی در سیســتم ترکیــب مــی کننــد ،شــکل .5دادههــا بــرای
همچنیــن بــرای تولیــد خــام مــواد و انــرژی گــردآوری شــده و
بــه ســاده تریــن صــورت توســط یــک برنامــه نــرم افــزار LCA

مدیریــت مــی شــوند.

چنیــن برنامههــای نــرم افــزاری معمــوالً حــاوی داده هائــی

بــرای محاســبه اثــرات زیســت محیطــی بالقــوه از آالیندههــای
بــرآورد شــده از سیســتم ،بــرای مثــال اثــر گلخانـهای و اســیدی

شــدن میباشــند.
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شکل  .5مثال سطح تماس برای جریانهای جرم و انرژی
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 .2 .4نرم افزار برای ارزیابی چرخه زندگی

دسترســی بــه نــرم افــزار  LCAکار مدلســازی و محاســبه را

انجــام میشــود .ســپس یــک ارزیابــی صــورت میگیــرد در

نســبتاً خوبــی دارنــد و اســتفاده از آنهــا حتــی بــرای افــراد فاقــد

گیــری وجــود دارد یــا بایــد برگشــت و مطالعــه را کامــل

دیگــری هــم هســتند کــه مســتلزم تجربــه و دانــش عمیــق تــر

هــدف تنظیــم شــده در سیســتم بــرای تجزیــه و تحلیــل

تســهیل میکنــد .برخــی از برنامههــای نــرم افــزاری ارزش

ارتبــاط بــا اینکــه آیــا مطالــب پــس زمینــه کافــی بــرای نتیجه

دانــش تجزیــه و تحلیــل  LCAآســان اســت .مــوارد پیشــرفتهتر

کــرد .همچنیــن میتوانــد ایــن اتفــاق بیافتــد کــه بایــد در

 LCAمیباشــند.

امــا ،بــرای سیســتم هــای ســاده تــر ،از نــرم افــزار اکســل

مایکروســافت نیــز مــی تــوان اســتفاده کــرد .در آن صــورت
مدولهــای فرآینــد را میتــوان توســط صفحــات گســترده

تجدیــد نظــر کــرد.

 .1 .2 .5تفسیر اولین موجودی نتایج

هنگامــی کــه نمــودار جریــان سیســتم  LCAتهیــه شــد،

کــه بــه یکدیگــر مرتبــط میباشــند ارائــه کــرد .بــرای

یــک موجــودی نتایــج اولیــه محاســبه میشــود کــه ســپس

هماننــد نــرم افــزار  Matlabاســتفاده کــرد .امــا نقطــه ضعــف

نمونــه آن انتشــار دی اکســید کربــن اســت .تصویــر کلی و

مدلســازی ریاضــی پیشــرفتهتر ،میتــوان از برنامههــای

از نظــر یــک یــا دو عامــل اصلــی تفســیر میشــود ،یــک

 Excelو  ،MATLABایــن اســت کــه دسترســی مســتقیم بــه

جزئیــات پشــتیبان شناســایی میشــوند و تالشهائــی بــرای

در این بازار برنامههای نرم افزاری ،PE International( GaBi

دادههــا بــر نتایــج تاثیــر میگذارنــد انجــام مــی شــود.

تعــدادی از شــرکتها در صنعــت فــوالد از برنامــه نــرم

گیــرد.

پایگاههــای دادههــای LCAندارنــد.

آلمان) و  ،Pré( SimaProهلند) برجستهتر هستند.

افــزار  ،GaBiکــه بــرای مثــال بــه پایگاههــای گســترده

دادههــا و توابــع ریاضــی بیــش از بســیاری از نــرم افزارهــای
 LCAدسترســی دارد اســتفاده میکننــد GaBi .امــکان

ارزیابــی اینکــه چگونــه فرضیــات مختلــف یــا شــکاف

ایــن کار میتوانــد بــا کمــک آنالیــز حساســیت صــورت

 .2 .5آنالیز حساسیت

در یــک تجزیــه و تحلیــل  LCAمجموعــه ای از فرضیــات

مدلســازی حتــی فرآیندهــای پیچیــده بــا روابــط غیرخطــی

مختلــف انجــام میشــود .ایــن مــوارد عبارتنــد از :انتخــاب

معمــوالً بــرای تهیــه بیانیــه زیســت محیطــی محصــول ()EPD

مــوارد مشــمول و اســتثنا) ،انتخــاب روشهــای تخصیــص (برای

زیســت فــوالد بــا کمــک نــرم افــزار  GaBiتجزیــه و تحلیــل

مختلــف بیــن محصــوالت اصلــی و محصــوالت جانبــی).

بیــن فرآیندهــا را فراهــم مــی ســازد .از نــرم افــزار SimaPro

دادههــا بــرای تولیــد بــرق ،انتخــاب مرزهــای سیســتم (یعنــی

اســتفاده میشــود .پــروژه چرخــه ســازگار بــا محیــط

مثــال چگونگــی توزیــع اثــرات زیســت محیطــی فرآیندهــای

شــده اســت.

آنهــا همچنیــن ممکــن اســت شــامل تقریبهائــی باشــند کــه

 .5تفسیر

بازیافــت انجــام شــده انــد.

تفســیر بخــش چهــارم یــک ارزیابــی چرخــه زندگــی

در ارتبــاط بــا شــکاف داده هــا یــا فرضیــات مربــوط بــه نــرخ

رســمی اســت .امــا ،بــه صــورت مــوازی بــا بخــش هــای

آنالیــز حساســیت ابــزار خوبــی بــرای رســیدن بــه یــک

شــد ،ســاده ســازیها و فرضیــات لزومـاً صــورت میگیرنــد.

ارتبــاط بــا شــکاف دادههــا ،امــکان آزمایــش بــا افــزودن یــک

هــم صحیــح نیســتند وجــود دارد .در نتیجــه ،تعــدادی

شــکاف دادههــا جــدی هســت یــا نــه وجــود دارد .بــرای مثــال،

تفســیر ،یــک آنالیــز حساســیت بــرای ارزیابــی چگونگــی

اســتفاده کــرد.

دیگــر  LCAانجــام میشــود .همانطورکــه در بــاال گفتــه
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تأثیــر ایــن فرضیــات و انحرافــات بــر نتایــج مطالعــات LCA

ایــده از اهمیــت چنیــن فرضیاتــی بــرای نتایــج اســت .در

اجبــار بــه اســتفاده از دادههائــی کــه همیشــه بــه طــور کامــل

تقریــب بــر اســاس مــواد مشــابه بــه منظــور ارزیابــی اینکــه آیــا

انحــراف از یــک  LCAکام ـ ً
ا بــی عیــب وجــود دارد .در

میتــوان از روش تخصیــص دیگــری بــرای مشــاهده اثــر آن
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ارزیــــابی چرخه زندگی فــوالد

 .3 .5آنالیز عدم قطعیت

از تفســیر دانــش بــه دســت آمــد ،آنــگاه میتــوان طبــق

برآوردهــای زیســت محیطــی بــرای سیســتمهای بــزرگ

اهدافــی کــه بــرای مطالعــه تنظیــم شــده نتیجــه گیــری

بــه طــور معمــول بــا عــدم قطعیتهــای عمــدهای همــراه

خــوب بحــث در مــورد میــزان اطمینــان آنهــا ،بــر اســاس

میتــوان نتیجهگیریهــا را از طریــق آنالیــز حساســیت

مطالعــه اســت.

بــا فرآیندهــای پیچیــده و زنجیــره هــای تامیــن طویــل

کــرد .در ارتبــاط بــا گــزارش نتایــج و نتیجهگیــری ،ایــده

هســتند .محاســبه صرف ـاً غلــط اغلــب محتمــل نیســت؛ امــا،

تفســیر و بــر اســاس دانــش سیســتمهای جریــان مــورد

بــرای پارامترهــای مهــم و همچنیــن از طریــق محاســبه

نتایــج عــددی نشــان داد هانــد کــه پیــش شــر طهای

اینکــه ،تفــاوت عــددی در آنالیــز افتراقــی بایــد در ســطح

بــرای مثــال ،تفــاوت در انتشــار دی اکســید کربــن،

بــه عنــوان یــک قاعــده اســتفاده از مــواد خــام بــه خوبــی

(ذغــال ســنگ ،نفــت خــام ،گاز طبیعــی) باشــد .در

اندازهگیــری نمیشــود ،امــا از مصــرف حاملهــای کربــن

وجــود داشــته باشــد؛ مثــ ً
ا حاملهــای انــرژی فســیلی

ســناریوهای مختلــف آزمایــش کــرد .اهمیــت قابــل توجــه

فنــی بــه صــورت منطقــی بایــد در نظــر گرفتــه شــوند.

عــدم قطعیــت باشــد.

بایــد مطابــق بــا تفــاوت در انــرژی فســیلی مصرفــی

مســتند میشــود .انتشــار دی اکســید کربــن معمــوال

جائــی کــه چنیــن مــوردی نباشــد ،آنــگاه بایــد دلیلــی

هماننــد انرژیهــای فســیلی محاســبه میگــردد .ایــن روش

دچــار احتــراق نشــده انــد ،امــا بجــای آن بــه عنــوان

بــرای تولیــد فــوالد ،بزرگتریــن عــدم قطعیتهــا در

ســنگ در فــوالد ،نفــت خــام در پالســتیک هــا و مــواد

میشــود .چنیــن دادههــای پایــهای اغلــب گــردآوری شــده و

در جائــی کــه تمــام دســتههای اثــرات زیســت محیطــی

ارزیابــی را دشــوار کنــد اگــر دادههــا از نقطــه نظــر تکنولــوژی

مرتبــط هســتند؛ بــرای مثــال ،اگــر اثــر گلخانــهای،

اســتفاده میکننــد.

کمــی نشــان دهنــد کــه مــورد  Aبهتــر از مــورد

دقــت نســبتاً خوبــی ارائــه میدهــد.

مــواد در چرخــه زندگــی مصــرف مــی شــوند (ذغــال

دادههــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد عناصــر آلیــاژی یافــت

شــیمیایی).

شــامل کل زنجیــره از گهــواره تــا دروازه اســت .ایــن میتوانــد

یــک جهــت را نشــان مــی دهنــد نتیجهگیر یهــا اغلــب

نماینــده باشــند ،از دادههــای تولیــد بــرای تولیــد بــرق و غیــره

اســیدی شــدن و مصــرف منابــع انــرژی بــه صــورت

بــرای تجزیــه و تحلیــل کل چرخــه زندگــی یــک ســازه

B

اســت.

فــوالدی ،بزرگتریــن عــدم قطعیــت در ارزش اثــرات زیســت

امــا ،در بســیاری از مواقــع ،اجبــار بــه اهمیــت بیشــتر

بســتانکاری در بازیافــت ســازه بــه پایــان عمــر خــود رســیده

وجــود دارد .یــک مثــال ایــن رویکــرد در زیــر نشــان داده

در جائــی کــه تکنولــوژی فرآینــد جدیــد و قدیمــی

مــورد  Aداللــت بــر افزایــش مصــرف انــرژی هســتهای

محیطــی قراضــه فــوالد نهفتــه اســت کــه در ارتبــاط بــا

دادن بــه یــک اثــر زیســت محیطــی در برابــر دیگــری

بــروز میکنــد.

شــده اســت:

مقایســه میشــوند ،بزرگتریــن عــدم قطعیــت در تشــریح

در مقایســه بــا مــورد  Bدارد ،در حالــی کــه مــورد

دادههــا بــر اســاس آزمایشهــای آزمایشــگاهی باشــند

دهــد .امــا ،هیــچ روش علمــی ،بــرای ارزیابــی تاثیــر زبالــه

نباشــد.

اورانیــم از نظــر اثــر بــر تغییــرات آب و هوایــی وجــود

 .6نتایج و نتیجه گیری

ایــن ســوال ،بــر اســاس ارزیابــی چرخــه زندگــی وجــود

A

فرآینــد جدیــد نهفتــه اســت ،بــه ویــژه در جائــی کــه

اثــرات تغییــرات آب و هوایــی کمتــری را ارائــه مــی

و هیــچ دادهای از آزمایشهــای مقیــاس کامــل موجــود

هــای هســته ای و افزایــش اســتخراج منابــع محــدود یعنــی

هنگامــی کــه موجــودی نتایــج گــردآوری شــد ،ســهم

دســته اثــرات زیســت محیطــی انتخابــی بــرآورد گردیــد و
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نــدارد .در نتیجــه امــکان هیــچ اســتنتاج عینــی در مــورد

نــدارد .ایــن نــوع پیچیدگــی هــا بایــد در نتیجهگیــری
گــزارش شــود.
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت
فوالد هرمزگان جنوب
درایــن شــماره از مجلــه مصاحبـهای بــا مدیــر عامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان
جنــوب ،جنــاب آقــای مهنــدس فــرزاد ارزانــی انجــام شــده اســت کــه در
ادامــه میخوانیــد:

* در بــاره شــرکت فــوالد هرمــزگان و پیشــینه آن
بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد توضیحاتــی
بفرماییــد؟
شــرکت فــوالد هرمــزگان جنــوب (ســهامی عــام) در

تـــاريخ  1390/05/26تحــت شــمارة  12886بــه صــورت

يــک شــرکت ســهامي خــاص در اداره ثبــت شــرکتهاي
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* مهمتریــن دســتاوردهای فــوالد هرمــزگان در
ســال  95چــه بــوده اســت؟
از جملــه مهمتريــن دســتاوردهایي کــه در ســال  95محقــق

گرديــده اســت ،عبارتنــد از:
حوزه بهره برداری:

بندرعبــاس بــه ثبــت رســيد .شــرکت فــوالد هرمــزگان طــی

← تولیــد و طراحــی گریــد  DC04مــورد اســتفاده صنایــع

مالکیــت  100درصــد) خریــداری شــد و ایــن شــرکت هــم

← تولیــد و طراحــی گریــد  34CrMo4جهــت اســتفاده در

صنعــت فــوالد ایــران میباشــد ،پــس از آن بــر اســاس

← راه اندازی سیستم پساب صنعتی ریختهگری

شــرکت بــه ســهامي عــام تبديــل و ســهام شــرکت در همــان

اســفنجی ســوخته

برگــزاری مزایــده توســط فــوالد مبارکــه در ســال ( 90بــا

خــودرو ســازی

اکنــون بخشــی از هلدینــگ فــوالد مبارکــه بــه عنــوان غــول

مخــازن تحــت فشــار ()CNG

مصوبــات مجمــع فــوق العــاده مــورخ  1392/07/10نــوع

← بازیافــت و اســتفاده مجــدد از ضایعــات نرمــه و آهــن

ســال در بــازار فرابــورس ايــران پذيرفتــه شــد .ایــن شــرکت

←

نصــب و راه انــدازی ســامانه پایــش لحظــه ای غبــار

بــه عنــوان دومیــن کارخانــه بــزرگ تولیــد فــوالد بعــد از

بــرروی اســتک دیداســتینگ

بــه مســاحت  96هکتــار در  13کیلومتــری غــرب شــهر

← ثبــت رکــورد تولیــد  149, 846تــن آهــن اســفنجی در

فلــزی خلیــج فــارس واقــع شــده اســت کــه بــا وجــود ایــن

← افزایــش تولیــد آهــن اســفنجی بــا متالیزاســیون باالتــر

تبدیــل میگــردد .از ویژگیهــای ایــن شــرکت مجــاورت

← کاهــش متوســط زمــان  Tap to Tapاز  8.92دقیقــه در

آســان بــه آبهــای آزاد  ،نزدیکــی بــه مخــازن عظیــم گاز

← کاهــش متوســط درصــد عیــوب اســلب از  %7.26در

مجتمــع بنــدری اســکله شــهید رجایــی و حمــل و نقــل

← کاهــش متوســط تولیــد اســلب خــارج از رنــج آنالیــزی

انقــاب ،در کنــار خلیــج نیلگــون همیشــه فــارس در زمینــی

← ثبت رکورد تولید  120,085تن تختال در اسفند ماه 95

بندرعبــاس و در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و

مهــر مــاه 95

شــرکت اســتان هرمــزگان بــه قطــب ســوم فــوالد کشــور

از %92

بــا آبهــای نیلگــون خلیــج همیشــه فــارس جهــت دسترســی

ســال  94بــه  7.82دقیقــه در ســال 95

عســلویه ،مجــاورت بــا ذخایــر ســنگ آهــن گل گهــر،

ســال  94بــه  %3.26در ســال 95

جــاده ای و ریلــی میباشــد.

از  %2.78در ســال  94بــه  %1.02در ســال 95
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←

افزایــش متوســط تولیــد اســلب مطابــق بــا ســفارش از

←

افزایــش متوســط راندمــان ریختــه گــری از  %95.3در

←

کاهــش مصــرف نســوز از 11.28در ســال  94بــه میــزان

 %95.65در ســال  94بــه  %98.2در ســال 95
ســال  94بــه  %96.9در ســال 95

 8.49کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در ســال 95

← کاهــش میــزان مصــرف الکتــرود در کــوره هــای

قــوس الکتریکــی و پاتیلــی از  2.49در ســال  94بــه
میــزان  2.39کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در ســال 95

←

کاهــش زمــان توقفــات اضطــراری در واحــد احیــا

مســتقیم از  559ســاعت در ســال  94بــه  547ســاعت در
ســال 95

حوزه فروش:
اهم فعالیتهای واحد فروش در سال گذشته :
←

افزایــش ســهم بازارهــای صادراتــی بــا توســعه بازارهــا

در هنــد و آســیای جنــوب شــرقی و کشــف بازارهــای جدیــد

صادارتــی در اروپــا و آمریــکای جنوبــی
←

برگزیــده شــدن شــرکت فــوالد هرمــزگان بــه عنــوان

←

تهاتــر محصــول تختــال بــا شــرکتهای معدنــی بــه

برتریــن صادرکننــده اســتان هرمــزگان در دوســال متوالــی
منظــور تأمیــن بهینــه گندلــه

← کاهــش محصــوالت انبــاری بــه عنــوان یکــی از پرچالش

تریــن موضوعات شــرکت
←

تأمیــن حداکثــری صنایــع نــوردی داخــل کشــور بــا

در نظــر گرفتــن نیــاز ایــن صنایــع بــه تختالهــا بــا گریــد و
ابعــاد خــاص

بخشــی از افتخــارات شــرکت در چهــار ســال اخیر :
←

کســب مقــام برتــر در بیــن کمیتــه هــای حفاظــت فنــی و

←

کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران

بهداشــت کار اســتان هرمــزگان
←
←

کسب گواهینامه کفایت تخصصی آب

کســب مقــام دوم مســئول ایمنــی برتــر از

ســوی اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان

هرمــزگان

←

برگزیــده شــدن شــرکت فــوالد هرمــزگان بــه

عنــوان برتریــن صادرکننــده اســتان هرمــزگان در دوســال

متوالی(ســال هــای 1394و)1395
←

←
←

کسب گواهی تعهد به تعالی

کسب استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001

کســب اســتاندارد مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه هــا و

کالیبراســیون 17025 ISO

* بــه نظــر شــما چــه عواملــی طــی ســال هــا بــه
پیشــرفت شــرکت فــوالد هرمــزگان کمــک کــرده
اســت؟
از جملــه نقــاط قــوت فــوالد هرمــزگان کــه باعــث رشــد

و شــکوفایی فــوالد هرمــزگان گردیدهانــد عبارتنــد از:

 -1حضور در منطقه ویژه و استفاده از ظرفیتهای منطقه

 -2نزدیکــی بــه دریــا و اســکله شــهید رجایــی و تســهیل در
انجــام صــادرات محصــول و واردات

 -3نزدیکــی بــه دریــا ،تامیــن منابــع آبــی و امــکان تامیــن آب
مــورد نیــاز

 -4امــکان دسترســی و بهــره منــدی از اطالعــات ،دانــش و

تجربیــات و ظرفیــت هــای شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان
مالــک هولدینــگ

 -5دسترسی به شبکه ریلی

 -6کیفیــت مناســب و مطلــوب و در نتیجــه پاییــن بــودن عیــوب
ســطحی و متالوژیکــی تختــال هــای تولیــدی

 -7تولیــد تختــال بــا گریــد هــای خــاص و منحصــر بــه فــرد
( )API، CNG

 -8دامنه تولید تختال با عرض باال

 -9کیفیت باالی اسفنجی مورد انتظار

 -10پویایــی و انگیــزه رشــد بــاال از طریــق بکارگیــری

نیروهــای جــوان

 -11تنــوع در بکارگیــری روش هــای پرداخــت در
بازارهــای داخلــی و صادراتــی

 -12کامــل بــودن تجهیــزات تســت هــای مرتبــط بــا فــوالد
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در ســطح منطقــه

 -13پیشــرفته بــودن تجهیزات(پیشــرفته تریــن کارخانــه

فــوالدی کشــور)

* مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در حــوزه
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تأمیــن مــواد اولیــه شــرکت و در راســتای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی در فــوالد هرمــزگان را بــه
اختصــار توضیــح دهیــد؟
←

تأمیــن  100درصــدی گندلــه از منابــع داخلــی و

حــذف وابســتگی بــه مبــادی خارجــی و صرفــه جویــی
ارزی حــدود  8میلیــون دالر
←

برنامــه ریــزی و اجــرای مطلــوب طــرح اســتفاده از

عوامــل و شــرایطی میدانیــد؟
بطــور کلــی مهمتریــن راهکارهــای پیــش رو بــرای عبــور

از شــرایط بحرانــی و رســیدن بــه موفقیــت بــرای شــرکتهای

فــوالدی را میتــوان در مــوارد زیــر خالصــه نمــود:
←

←

مدیریت بازار بر محور توسعه صادرات.

توســعه پایــدار و حفــظ محیــط زیســت بــا توجــه بــه

ظرفیــت حمــل کامیونــی جهــت جــذب حداکثــری گندلــه

چرخــه مصــرف و بازیافــت.

قــوی

فوالدی.

داخلــی از طریــق شــرکتهای حمــل و نقــل و ترابــری
←

احیــای بخشــی از ســرمایه هــای فریــز شــده شــرکت

از طریــق فــروش اقــام مــازاد و ضایعاتــی بــه ارزش 199

میلیــارد ریــال

←

52

را در شــرایط بحرانــی فعلــی بــازار وابســته بــه چــه

بهبــود کلیــه شــاخصهای خریــدی شــامل زمــان

ســیکل تامیــن ،تــدارک و خوشــقولی جهــت مــواد اولیــه،

اقــام مصرفــی و قطعــات یدکــی
←

اســتفاده از ظرفیــت پیمانــکاری اســتان جهــت

قراردادهــای فــوالد هرمــزگان بــه شــکلی مطلــوب

* بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده موفقیــت خــود
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← اعمــال سیاســت کنترلــی بــر واردات فــوالد و محصوالت
←

حمایــت از بنگاههــای صادراتــی و تقویــت بنیــه مالــی و

رقابتــی ایشــان در عرصــه حضــور در بازارهــای جهانــی.

← تنظیــم بــازار داخلــی بــا بهرهگیــری از ابزارهــای حمایــت
از صنایــع داخلــی تعرفـهای و غیــر تعرفهای.

←

ســاماندهی و توســعه زیرســاختها از قبیــل احــداث

←

تقویــت بنیــه رقابتــی صادرکننــدگان در کاهــش قیمــت

←

همــکاری بخــش دولتــی در متناســب ســازی نیــروی

خطــوط ریلــی ،بنــادر و ...

تمــام شــده محصــوالت صادراتــی.

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان جنوب

انســانی در واحــد هــای فــوالدی کشــور

←

تقویت مشوقهای جذب سرمایه گذاری خارجی

* مهمتریــن مســائل و چالشهــای داخلــی و
خارجــی صنعــت فــوالد کــه از صنایــع کلیــدی
ایــران بــه حســاب میآیــد و بررســی و رفــع
مشــکالت آن تأثیــر بــه ســزایی در رشــد اقتصادی
و صنعتــی کشــور دارد چگونــه ارزیابــی
میکنیــد ؟
ســهم کشــورهای پیشــرفته در تولیــد فــوالد طــی دهــه

گذشــته کاهنــده بــوده و بــه کشــورهای خاورمیانــه ،آســیا و
ســایر اروپــا واگــذار شــده اســت .یکــی از مهــم تریــن دالیــل

کاهــش و افزایــش ســهمها ،اســتراتژی بلنــد مــدت کشــورهای
پیشــرفته مبنــی بــر انتقــال فنــاوری فــوالد بــه کشــورهای
دارای منابــع انــرژی اســت .از ایــن رو ،کشــورهای پیشــرفته
بــه ســمت ســرمایه گــذاری در بخشهایــی از صنعــت فــوالد

ماننــد فوالدهــای آلیــاژی ،کیفــی و محصــوالت نهایــی جدیــد

حرکــت کردهانــد کــه انــرژی بــری و آالیندگــی کمتــری
دارنــد و ارزش افــزوده بیشــتری تولیــد میکننــد .از ســوی

دیگــر ،بحــران مالــی جهــان و بحــران منطقــه یــورو نیــز بــر
شــدت ایــن کاهــش افــزوده اســت .صنعــت فــوالد هنــد ســعی

دارد تــا بــا افزایــش ظرفیــت موجــب رشــد اقتصــادی بیشــتری
بــرای کشــور شــود .امــا در چیــن ،ظرفیــت مــازاد فوالدســازیها

بــر ایــن صنعــت ســایه افکنــده اســت.

رونــد افزایشــی میــزان تولیــد فــوالد خــام در دنیــا ،پــس از

کاهــش در ســال  ،۲۰۰۹مجــدد رونــد صعــودی را تــا رســیدن
بــه باالتریــن مقــدار در ســال  ۲۰۱۴طــی نمــوده اســت .در بحران
مالــی /اقتصــادی جهــان در ســال  ۲۰۰۸ -۲۰۰۹فوالدســازان بــا

توســعهای و ...نیازمنــد منابــع مالــی فــراوان بــا نــرخ مناســب
اســت .افزایــش هزینــه فوالدســازان داخلــی در ایــن بخــش
میتوانــد از رقابــت پذیــری آنهــا در محیــط بیــن المللــی
کاســته و صــادرات را تحــت تأثیــر قــرار دهــد  .بــا توجــه بــه
مصــرف نیمــی از فــوالد تولیــدی در دنیــا و ایــران در بخــش
مســکن و ســاخت و ســاز ،کاهــش ایــن فعالیتهــا و رکــود
حاکــم بــر بخــش مســکن در ســنوات اخیــر ،تهدیدی در توســعه
ســرمایه گــذاری بــرای صنعــت فــوالد محســوب میشــود.
کاهــش قیمــت نفــت وکاهــش ســرمایه گــذاری و اعتبــارات
عمرانــی کــه ریشــه در بودجــه عمومــی دولــت دارد و
مصــرف فــوالد کشــور را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده
اســت .تحریمهــای بیــن المللــی دربخــش بانکــی ،یکــی از
موانــع تأمیــن مالــی پروژههــای بــزرگ بــوده اســت .بحــران
مــازاد ظرفیــت فــوالد در چیــن ،بــه عنــوان یکــی از عوامــل
اصلــی ســقوط قیمتهــای فــوالد در دنیــا و عامــل افــت
قیمــت و کاهــش ســرمایه گــذاری جدیــد در ایــن حــوزه
اســت .وضــع تعرفــه گمرکــی واردات فــوالد از طــرف
بســیاری از کشــورها از قبیــل آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،هنــد،
ویتنــام ،مصــر و ترکیــه و  ...بــه دلیــل دامپینــگ و بــا هــدف
حمایــت از تولیــد فــوالد داخلــی ،هــر چنــد ســبب تضعیــف
بــازار بیــن المللــی صنعــت فــوالد شــده اســت ولــی از طرفــی
باعــث رونــق و حمایــت از صنایــع داخــل فــوالد کشــورمان
گردیــده اســت.
از دیگــر مشــکالت صنعــت فــوالد میتــوان مــوارد
زیــر را بــر شــمرد:
←

لــزوم توجــه بیشــتر بــه مدیریــت اکتشــاف مــواد معدنــی

←

عــدم تــوازن در برنامــه ریــزی جهــت افزایــش ظرفیــت

کاهــش ناگهانــی تقاضــا و بــا چالــش جــدی مواجــه شــدند .بــا

بویــژه ســنگ آهــن و کشــف ذخایــر اکتشــافی جدیــد.

بــا عرضــه مــازاد فــوالد روبــرو شــدند.

بهــره بــرداری معــادن در تولیــد فــوالد خــام بــه ویــژه ســنگ

وضعیت صنعت فوالد در داخل

←

توجــه بــه ظرفیــت تولیــد بــاالی کارخانجــات ،بازارهــا ناگهــان

عمــده چالــش صنعــت فــوالد داخــل ،لــزوم حمایــت بانکها

آهــن.

عــدم تولیــد کافــی واحدهــای صنعتــی فــوالد بــا توجــه
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بــه ظرفیــت نصــب شــده آنهــا.

در تأمیــن نقدینگــی و هزینــه بــاالی بهرههــای بانکــی اســت.

←

صنعــت فــوالد ،بــرای تامیــن هزینههــای مالــی از جملــه فــروش

←

اعتبــاری و مــدت دار بــه مشــتریان و تأمیــن مالــی طرحهــای

نیــاز از جملــه فروآلیاژهــا

لزوم استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا

برنامــه ریــزی ناکافــی در تأمیــن مــواد کمکــی مــورد
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←

لــزوم توجــه بــه تولیــد فوالدهــای کیفــی و آلیــاژی

←

لــزوم رشــد مــورد نیــاز در تولیــد دانــش

دارای ارزش افــزوده بــاال

فنــی بــه روز وکاهــش وابســتگی بــه کشــورهای

خارجــی
←

←

باال بودن سهم سرمایه گذاری تجهیزات وارداتی.

ضعــف زیــر ســاختها از جنبــه ظرفیــت و قیمــت و

هزینههــای مربــوط بــه حمــل و نقــل ریلــی و حمــل و نقــل

جــادهای.
←

لــزوم اســتفاده هــر چــه بیشــتر از شــرایط ایجــاد شــده

←

افزایــش هزینههــای انــرژی بدلیــل اجــرای فازهــای

در پســابرجام.

هدفمنــدی یارانههــا و متعاقبــاً افزایــش بهــای حاملهــای

انــرژی در شــرکتها.
←

لــزوم اعمــال تعرفــه مناســب بــرای واردات آهــن آالت

در مقاطــع زمانــی مــورد نیــاز کــه در ایــن راســتا دولــت خــوب

عمــل کــرده اســت.
←

تأثیــر سیاســتهای خارجــی در ارتباطــات تجــاری

←

جلوگیــری از صــادرات بــی رویــه مــواد اولیــه از جملــه

بیــن المللــی.

ســنگ آهــن کــه ســبب کاهــش مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع

داخلــی شــده اســت.

← نداشــتن نظــارت در مــورد رعایت حداقل اســتانداردهای

کیفی بــر محصــوالت وارداتی.
←

وضعیت خشکسالی و کمبود منابع آبی.

←

تولیــد کنســانتره گلــوگاه صنعــت آهــن و فــوالد

←

لزوم افزایش بهرهوری نیروی انسانی و منابع مالی.

ایــران شــده اســت .طبــق آمارهــای متشــر شــده میــزان

تولیــد کنســانتره کمتــر از ظرفیــت واحدهــای گندلــه

ســازی کشــور بــوده و ایــن اختــاف تولیــد و مصــرف،

مشــکالت زیــادی بــرای صنایــع فــوالد کشــور ایجــاد

کــرده اســت.
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← ناپایــداری و اعمــال محدودیــت در تأمیــن گاز در

زمســتان و بــرق در فصــل تابســتان و خســارتهای ناشــی از آن.

* فــوالد هرمــزگان چــه ظرفیتهــا و فرصتهایــی
برای ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجی دارد؟
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الــف) در راســتای تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد در کشــور در

افــق  ،1404فــوالد هرمــزگان نیــز برنامــه ریــزی توســعه خــود
را طراحــی و در حــال پیگیــری جهــت اجــرای آن میباشــد.

وجــود طرحهــای توســعه بــه طــور حتــم ظرفیتهــا و

فرصتهــای بســیار مناســب ســرمایه گــذاری را ایجــاد خواهــد

کــرد:

افزایــش ظرفیــت تولیــد از  1/5میلیــون تــن اســلب در ســال

بــه  3میلیــون تــن اســلب در ســال از طریــق اصــاح و احــداث
واحدهای ذیل صورت خواهد پذیرفت:

-1کلیــه واحدهــای تأسیســاتی و زیربنایــی جهــت تولیــد 3
میلیــون محصــول نــورد شــده در ســال  ،ماننــد پســت بــرق 230

کیلوولــت  ،واحــد آب شــیرین کــن ،واحــد تولیــد گازهــای
صنعتــی  ،ایســتگاه گاز طبیعــی  ،کارخانــه تولیــد آهــک و ...

 Revamp -2کــوره هــای فعلــی و تجهیــزات جانبــی جهــت

افزایــش تولیــد مــذاب از  1/5تــا  1/8میلیــون تــن در ســال

 -3احــداث یــک واحــد ذوب جدیــد جهــت تولیــد 1/2

میلیــون تــن مــذاب شــامل :

 .aیــک واحــد کــوره قــوس الکتریــک EAFبــه ظرفیــت

 140تــن و ترانــس  MVA 140بصــورت شــارژ گــرم اســفنجی
 .bدو واحد کوره پاتیلی()LF
.c

یــک واحــد گاززدایــی ( )OB.VDجهــت تولیــد

گریدهــای خــاص از جملــه

API

 .dیــک واحــد ماشــین ریختــه گــری بــا دو خــط تولیــد

تختــال

 -4احــداث یــک واحــد مگامــدول جهــت تولیــد ســالیانه

 1/7میلیــون تــن آهــن اســفنجی گــرم و انتقــال آن از طریــق

بانــد آمونــد (انتقــال آهــن اســفنجی گــرم) بــه کــوره قــوس
الکتریکــی

 -5احــداث یــک واحــد آب شــیرین کــن دریــا بــه ظرفیــت 24

هــزار مترمکعــب در روز

 -6احداث یک واحد  ROجهت تولید آب دمین

 -7احــداث یــک واحــد اکســیژن بــه ظرفیــت  14500نرمــال
مترمکعــب در ســاعت

 -8احداث پست گاز جدید

 -9احداث پست برق  230کیلوولت جدید

 -10احــداث واحــد آهــک جدیــد بــا ظرفیــت  132000تــن
در ســال

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان جنوب

ب) عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده در بــاال فــوالد هرمــزگان بــا

حــدود  1000میلیــارد تومــان ســفارش خریــد در ســال ،بــازار
بســیار مناســبی بــرای تولیــد کننــدگان مــواد اولیــه ،ماشــین

آالت و مــواد مصرفــی بــه شــمار مــی رود.

ج) فــوالد هرمــزگان بــا توجــه بــه پتانســیلهای موجــود در
آن قابلیــت تبدیــل شــدن بــه قطــب صــادرات کشــور را دارا
میباشــد و از طرفــی وجــود منطقــه ویــژه اقتصــادی فرصــت

ســرمایه گــذاری جهــت تولیــد  10میلیــون تــن فــوالد در ســال
را در کشــور ایجــاد کــرده اســت.

حاکــم اســت .در ســالهای گذشــته بــه دلیــل افزایــش

قیمــت دالر و بــاال بــودن قیمتهــای جهانــی ســنگ آهــن،
تولیــد ایــن محصــول معدنــی در ایــران گســترش یافــت و

معــادن کوچــک فراوانــی توجیــه اقتصــادی پیــدا کردنــد،

معادنــی کــه بــه جــای تولیــد علمــی و بهینــه بــا روشهــای

ســنتی از مارجیــن بــاالی صــادرات اســتفاده کــرده و تولیــد
حداقلــی بــا بهــره وری پاییــن را انتخــاب کردهانــد ،امــا
بــا کاهــش قیمتهــای جهانــی و همچنیــن تثبیــت قیمــت
دالر در ایــران ایــن معــادن نیــز دچــار مشــکل شــدهاند

و افــت قیمــت حتــی معــادن بــزرگ را دچــار مشــکل

* بــا توجــه بــه تحوالتــی در بازارهــای مختلــف

نمــوده اســت ،تخصیــص اعتبــار بــه پــروژه هــای عمرانــی

فــوالد را متأثــر از ایــن تحــوالت چطــور ارزیابــی

ادغــام واحدهــای فــوالدی بــا ظرفیــت پاییــن در یکدیگــر

وضعیــت صنعــت فــوالد را میتــوان از دو منظــر بررســی

تمــام شــده از جملــه راهکارهایــی اســت کــه ســبب خواهــد

اقتصــادی ایــران و جهــان وضعیــت کنونــی بــازار

و همچنیــن جــذب ســرمایه گذاریهــای خارجــی و

میکنیــد؟

و تشــکیل هلدینگهــای فــوالدی جهــت کاهــش قیمــت

کــرد؛ یکــی وضعیــت آن در داخــل کشــور کــه بســتگی

زیــادی بــه رونــق ســاخت و ســاز دارد و دیگــری وضعیــت
جهانــی ایــن صنعــت اســت .در شــرایط کنونــی ،رکــود در

بخــش مســکن ســبب کاهــش تقاضــا در بــازار فــوالد شــده
اســت و راه عــاج تحریــک تقاضــا در بــازار مســکن اســت ،

از جملــه راهکارهــای دیگــر بــرای رونــق بیشــتر صنعــت فوالد

میتــوان بــه کاهــش هزینههــای تولیــد ،تخصیــص تســهیالت
بــه تولیدکننــدگان و  ...اشــاره نمــود .در همــه صنایــع بــه

ویــژه صنعــت فــوالد اگــر چرخــه کامــل وجــود داشــته باشــد
ســبب رونــق آن صنعــت مــی گــردد ،ایــن چرخــه از ســاخت

فــوالد آغــاز و بــا مصــرف آن در کشتیســازی ،خودروســازی
و صنایــع لولــه ســازی ادامــه پیــدا میکنــد و دســت آخــر

نیــز قراضههــای باقیمانــده بــا ذوب دوبــاره بــه چرخــه تولیــد

بازمیگردنــد.

بــر ایــن اســاس یکــی از بهتریــن راههــای تحریــک تقاضــا

در راســتای بــه چرخــه درآمــدن چــرخ تولیــد در صنعــت فــوالد

کشــور ،اختصــاص نقدینگــی بــه پروژههــای عمرانــی اســت.

بــه عــاوه اینکــه بــا واقعــی شــدن نــرخ ارز ســبب رونــق بــازار
صــادرات میگــردد و انگیزههــای صادراتــی صنایــع نیــز

افزایــش خواهــد یافــت ،البتــه اثــرات تورمــی آن نیــز بایســتی

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

از ســوی دیگــر ایــن وضــع در بــازار مــواد اولیــه نیــز

شــد هــدف تولیــد  55میلیــون تــن در افــق  1404محقــق

گــردد.

فــوالد یــک کاالی جهانــی اســت نمیتــوان بــدون

در نظــر گرفتــن شــرایط بازارهــای جهانــی بــرای آن برنامــه
ریــزی نمــود ،آن هــم در شــرایطی کــه اگــر مــا بــه تولیــد

 55میلیــون تــن در ســال برســیم حداقــل  15میلیــون تــن آن

را بایــد صــادر کنیــم ،چــرا کــه در بهتریــن شــرایط رونــق
هــم مــا مصرفــی بیــش از  30الــی  35میلیــون تــن فــوالد
در ســال نخواهیــم داشــت .بنابرایــن ،بررســی وضعیــت

فــوالد در جهــان خصوصـاً فــوالد چیــن کــه تولیــد نیمــی از

فــوالد جهــان را در اختیــار دارد ســبب خواهــد شــد همــگام

بــا تحــوالت بازارهــای جهانــی بــا تولیــد کمــی و کیفــی

مناســب بخــش مناســبی از بــازار را در اختیــار داشــته باشــیم.
* آیــا شــرکت شــما برنامــه ای جهــت اســتفاده و
بــه روز رســاندن آخریــن دســتاورد هــای فنــاوری
در تولیــد فــوالد در نظــر گرفتــه شــده اســت؟
در توسعـــه شــرکت فــوالد هرمــزگان از آخریــن

55

تکنولوژیهــای روز جهــان ماننــد واحــد گاز زدایــی در خــاء

( )VD-OBو شــارژ گــرم آهــن اســفنجی بــه کــوره قــوس

اســتفاده خواهــد گردیــد کــه مزایایــی از جملــه دســتیابی بــه

توانایــی تولیــد محصــوالت کیفــی و کاهــش مصــرف انــرژی
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و کاهــش گازهــای گلخانــه ای در بــر خواهــد داشــت.
* بــه نظــر شــما بــا چــه روشــی مــی تــوان در

* نقــش انجمــن علمــی آهــن و فــوالد ایــران را در
توســعه علمــی و ایجــاد ارتبــاط بــا صنایــع فــوالد را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

ایــران بــه جــای خریــد فنــاوری ،خــود در ایــران

انجمــن علمــی آهــن و فــوالد میتوانــد نقــش تعییــن کننــده بــه

←

ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن شــرکتهای دانــش

خصوصــی (بخــش صنعــت کشــور) و دانشــگاهها و پارکهــای

←

بــا تشــکیل تیمهــای کارشناســی نیــاز صنایــع شناســایی

انجمــن فــوق از طریــق ایجــاد واحدهــای پایلــوت کــه

پارکهــای علــم وفنــاوری نســبت بــه حــل آنهــا اقــدام گــردد.

پژوهشــی انجــام داد ،میتوانــد نســبت بــه جــذب و اعتمــاد

تولیــد کننــده فناوریهــای جدیــد شــویم؟
بنیــان و دانشــگاهها بــا شــرکتهای تولیــد کننــده فــوالد

و بــا تعریــف پروژههــای مشــترک بیــن صنعــت ،دانشــگاه و

عنــوان پارلمــان علمــی مــا بیــن شــرکتهای دولتــی و شــرکتهای

علمــی و فنــاوری و دیگــر مؤسســات علمــی داشــته باشــد.

بصــورت عملــی بتــوان در آنهــا کارهــای تحقیقاتــی و

←

جــذب و توســعه ســرمایه گــذاری و تأمیــن مالــی

صنعــت در راســتای حــل مشــکالت آن کمــک کنــد.

←

ایجــاد واحدهــای پایلــوت صنایــع جهــت پیشــبرد

و توســعه مشــابه خــود در دنیــا ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنــگ

←

به کارگیری فناوری و تکنولوژیهای روز دنیا

ایجــاد شــراکتهای برد-بــرد و منافــع مشــترک اقدامــات

خارجــی بــرای تحقیــق و توســعه
کاربــردی تحقیــق و توســعه

ضــروری اســت انجمــن بــا مؤسســات و مراکــز تحقیــق

داشــته و نســبت بــه اخــذ آخریــن دســتاوردهای آنهــا از طریــق

←

ارتقــای بهــره وری عوامــل تولید(نیــروی انســانی،

عملــی انجــام و پیگیریهــای الزم را بــه عمــل آورد ،از طرفــی

←

تقویــت بنگاههــای تولیــدی داخلــی یــرای تولیــد علــم

علمــی داشــته و از طریــق ســمینارها و همایشهایــی کــه نتایــج

←

ایجــاد شــرکتهای تجــاری مابیــن شــرکتهای ایرانــی

←

انتقــال دانــش فنــی و تجربیــات شــرکتهای موفــق

ماشــین آالت ،ســرمایه ،انــرژی و)...

وفنــاوری بواســطه حمایتهــای مالــی ،تعرف ـهای ،صادراتــی و ...
و خارجــی و ایجــاد منافــع مشــترک بیــن آنها

خارجــی بصــورت مؤثــر بــه شــرکتهای ایرانــی

56
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انجمــن نیــاز اســت نقــش کلیــدی در صنایــع داخلــی بصــورت
آن بــرای صنعــت کشــور مفیــد اســت خــود را مطــرح و قابلیــت

اعتمــاد را در آنهــا ایجــاد کــرده و نســبت بــه جذب کارشناســان
و مدیــران صنایــع اقــدام و پروژههــای مشــترک مــورد نیــاز

صنعــت مابیــن یکدیگــر تعریــف تــا نتایــج آن ســبب رشــد و
ارتقــاء صنعــت و همچنیــن تــوان علمــی کشــور گــردد.

برگزاری دوره های آموزشي انجمن آهن و فوالد ايران
کمیتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بیشــتر نیازهــا و اســتعدادهای واحدهــای صنعتــی و گســترش

امــر آمــوزش ،آمادگــی خــود را در برپایــی دوره هــای آموزشــی – کاربــردی در زمینههــای مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــی دارد.

لــذا از کلیــه مســئوالن و صاحبــان صنایــع کــه عالقمنــد بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و
یــا دورههــای آموزشــی خــاص دیگــری کــه مــورد نیــاز آن مؤسســه اســت ،تقاضــا میگــردد از طریــق تکمیــل فــرم زیــر ،ایــن انجمــن
را مطلــع فرماینــد .بدیهــی اســت دورههــای پیشــنهادی از طــرف متقاضیــان قابــل بررســی و اجراســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشي توسط انجمن آهن و فوالد ايران

بدینوسیله اینجانب  .............................................................................درخواست برگزاری □ دوره آموزشی یا □

سمینار در

زمینه  .......................................................................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی  ................................................................ :سمت  ................................. :نام مؤسسه.................................:
آدرس مؤسسه........................................................................................................................................................................ :
 ..................................................................................................تلفن ......................................... :نمابر ............................... :
امضاء و تاریخ

نام استاد

مدت

عنوان دوره

ردیف
1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

5

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

10

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

11

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

 1الی  2روزه
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نام استاد

مدت

ردیف
12

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

دکتر دهکردی

 3روزه

14

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری از آن

دکتر اشرفی

 2روزه

15

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

 2روزه

16

آشنایی با روش های آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

18

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

19

اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت

دکتر معلم

 3روز

20

دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

مهندس کیوانفرد

 4روز

21

سامانههای اتوماسیون

مهندس اتحاد توکل

 3روز

22

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس ادب آوازه

 5روزه

23

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

24

بازرسي جوش لوله

مهندس ادب آوازه

 3روزه

25

58

عنوان دوره

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و پیشرفتهای
اخیر در کاهش آن

دکتر منشی

 1روزه

26

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

دکتر علیزاده

 2روزه

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

 2روزه

28

ترمودینامیک و سینتیک پخت گندله های مگنتیتی

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی ()Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 2روزه

30

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

دکتر شمعانیان

 2روزه

31

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

32

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

 1روزه

33

متدولوژی تحقیق

دکتر سعیدی

 1روزه

34

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 3روزه

35

انتخاب مواد

دکتر رضائیان

 2روزه

36

آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی -حرارتی)

دکتر رضائیان

 2روزه

37

آشنایی با فوالد های پیشرفته (  IF، Twip، Tripو غیره)

دکتر رضائیان

 1الی  2روزه

38

تغییر شکل شدید فلزات ()SPD

دکتر رضائیان

 2روزه

39

دوره تخصصی فوالدهای HSLA

دکتر رضائیان

 2روزه
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ردیف

عنوان دوره

نام استاد

مدت

40

شــناخت و ارزيابي عيوب ناشــي از فرآيندهاي ســاخت بر طبق استانداردهاي بينالمللي

دکتر دهکردی

 2روزه

41

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

42

پوششدهي

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

43

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست ()Failure Analysis

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشنایی با استاندارد چرخدندهها و بررسی علل تخریب چرخندههای صنعتی

دکتر اشرفی

 1روزه

46

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

47

کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیراالسالمی

2 -3روزه

50

آزمون هاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجیصادقیان

 17روز

54

نرم افزار Digsilent

مهندس حسنی

 4روز

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

 3روز

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

59

تحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوه های ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

59

كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ايران
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لیست انتشارات
انجمن آهن و فوالد ایران
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