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سرمقاله
شــماره حاضــر مجلــه پیــام فــوالد کــه همزمــان بــا ســمپوزیوم
فــوالد  96در اختیــار شــما خواننــدگان عزیــز قــرار میگیــرد،

شــامل دو مقالــه علمــی -پژوهشــی و فنــی میباشــد .در
ابتــدا بــا توجــه بــه تقاضــای رو بــه رشــد بــرای فوالدهــای

پیشــرفته پراســتحکام ( ،)AHSSبــه ویــژه از طــرف بــازار

خــودرو ،مقالــهای تحــت عنــوان ” مدرنســازی داراییهــای

جــاری بــرای تأمیــن تقاضــای رو بــه رشــد بــرای فوالدهــای
پراســتحکام پیشــرفته“ ارائــه گردیــده اســت .در ادامــه بــا

توجــه بــه نقــش کک در کــوره بلنــد بــه بررســی روشهــای

جدیــد در تولیــد صنعتــی بریکــت از نرمههــای کک پرداختــه
شــده اســت کــه بخــش اول آن در شــماره قبلــی مجلــه بــرای
خواننــدگان ارائــه گردیــد .در دیگــر بخشهــای ایــن مجلــه

مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع فــوالد و
برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای داخلــی و بینالمللــی

گــزارش شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ارزیابــی چرخــه

حیاتــی ،بخــش دوم از " اثــر زیســت محیطــی فــوالد" نیــز
در ایــن شــماره بررســی گردیــده اســت .همچنیــن در ایــن

شــماره ســعی شــده اســت از حامیــان ســمپوزیوم فــوالد 96

مصاحبههــای اختصاصــی بعمــل آیــد .امیــدوارم حداقــل
بخشــی از مطالــب ایــن شــماره کــه حاصــل تــاش همــکاران
در دانشــگاه و صنعــت اســت مــورد توجــه شــما خواننــدگان

عزیــز قــرار گیــرد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد

مدرنسازی داراییهای جاری
برای
تأمین تقاضای رو به رشد
ݓٮرای
1
فوالدهای پراستحݡݡکام پیشرفته

الݣ ݢت
مقـاݣ ݥݥݢݣ ݢ

ترجمه:
مهندس محمدحسین نشاطی

خالصه

بــا توجــه بــه تقاضــای رو بــه رشــد بــرای فوالدهــای

پیشــرفته پراســتحکام ( ،)AHSSبــه ویــژه از طــرف بــازار

خــودرو ،تولیدکننــدگان فــوالد بــا چالــش دشــواری روبــرو
هســتند .بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری زیــاد مــورد نیــاز

بــرای اجــرای پروژههــای زمیــن بکــر (ســبز) ،بــه جــای آن

بســیاری بــه طــرف مدرنســازی داراییهــای جــاری خــود

روی میآورنــد .ایــن مقالــه نگاهــی میانــدازد بــه تقاضــا
بــرای فوالدهــای  AHSSوپیامدهــای مدرنســازی داراییهــای

موجــود بــه جــای شــروع پروژههــای ســاخت و ســاز جدیــد.

بــا توجــه بــه تقاضــای رو بــه رشــد بــرای فوالدهــای

پراســتحکام پیشــرفته ( ،)AHSSبــه ویــژه از طــرف بــازار

خــودرو ،تولیدکننــدگان فــوالد بــا چالــش منحصــر بــه فــرد
و جالبــی در تولیــد مــوادی مواجهانــد کــه موجــب توقــع یــا

بــاال بــردن قابلیتهــای تجهیــزات موجــود طراحــی شــده
بــرای تولیــد ورق کــم کربــن میشــوند .چــون پروژههــای
زمیــن بکــر (ســبز) نیــاز بــه ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی

دارنــد ،بســیاری از تولیدکننــدگان بــه جــای آن بــه مدرنســازی

داراییهــای جــاری خــود روی میآورنــد .در حالــی کــه
تولیدکننــدگان فوالدهــای تخصصــی دهههاســت بــا چگونگــی

فــرآوری فوالدهــای پراســتحکام آشــنا هســتند ،ایــن تجهیــزات
[قدیمــی] معمــوالً بهرهدهــی مــورد نظــر بــازار را ارائــه
نمیدهنــد ،نــوآوری در مهندســی مجــدد تجهیــزات موجــود
بــرای تأمیــن خواســتههای بــازار اقتصادیتــر از ســاخت

4

و ســازهای جدیــد اســت .در مــورد نــورد ســرد ،ایــن کار

میتوانــد از طریــق هندســه متغیــر غلتــک و مدیریــت نــورد
پیوســته توســط بــه روزتریــن زیرســاختهای اتوماســیون

انجــام شــود.

ﻓﻮﻻد
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پیش بینی آینده مصرف فوالد
از آنجــا کــه الزامــات «ميانگيــن كل صرفــه جوئــي ســوخت»
( )CAFEبــرای نــاوگان خودروهــای ســبک بــرای ســال 2025
بــه مقــدار 54.5مایــل بــه ازای هــر گالــن ( )mpgبــرای کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای از اگــزوز خــودرو تعییــن شــده
اســت ،خودروســازان در حــال تغییــر بــه ســمت اســتفاده از
مــواد پیچیدهتــر هماننــد  AHSSو آلومینیــوم هســتند .کاهــش
قابــل توجــه وزن خــودرو یــک روش مفیــد بهبــود اقتصــاد
ســوخت اســت .ســبک کــردن یــک خــودرو ســود بیشــتری
حاصــل میکنــد ،زیــرا خــودروی ســبکتر نیــاز بــه قــدرت
کمتــر و ترمــز کوچکتــری دارد و انــرژی تصــادف کمتــری تــا
محــو شــدن ایجــاد میکنــد .اســتفاده از مــواد ســبک وزن در
وســایل نقلیــه گــران قیمــت مــورد جدیــدی نیســت ،زیــرا بــرای
وســایل نقلیــه پــر ســود ،مــواد عجیــب و غریــب بــرای افزایــش
عملکــرد؛ کاهــش ســر و صــدا ،ارتعــاش و خشــن بــودن؛ و
جبــران افــزودن مــواد دیگــر مطلــوب هســتند .امــا ،قیمــت
مــواد بــه یــک تعییــن کننــده مهــم بــرای تولیدکننــدگان انــواع
دیگــر وســایل نقلیــه طالــب کاهــش وزن تبدیــل میشــود ،کــه
حــدود  12درصــد در کل نــاوگان تــا ســال  ،2025بــرای تأمیــن
الزامــات دولتــی بــرآورد میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،پیشبینــی
میشــود کل وزن  AHSSدر وســایل نقلیــه ســبک نزدیــک
بــه دو برابــر شــده بــه  ،220 kgهمــراه بــا افزایــش مشــابهی در
 -1این متن ترجمه مقاله زیر است:
Modernization of Existing Assets to Meet the Growing
& Demand for Advanced High-Strength Steels, IRON
STEEL TECHNOLOGY, FEB 2017.

شکل .1سازه بدنه کادیالک ATS

آلومینیــوم برســد .همچنیــن ،بایــد توجــه داشــت کــه معرفــی

عیـــن حـــال تغییـــر نســـبت اســـتحکام تســـلیم بـــه اســـتحکام

فوالدهــای  AHSSیــک تغییــر جایگزینــی اســت ،بــه ایــن معنــی

کششـــی بـــه منظـــور بهبـــود نرمـــی (داکتیلیتـــی) اســـت.

کــه افــزودن آن بــه هزینــه فوالدهــای معمولــی و کاهــش کل

ایـــن کار بـــا ســـرمایه گـــذاری بـــر روی ماهیـــت چنـــد

جــرم مــورد نیــاز میباشــد .امــا AHSS ،محصولــی بــا ســود

ش ــکلی (آلوتروپی ــک) ف ــوالد ب ــرای ایج ــاد آلیاژه ــای ب ــا

بیشــتر اســت ،در عیــن حالــی کــه هنــوز بــه طــور قابــل توجهــی

ریزســـاختار پیچیـــده ،بـــا اســـتفاده از فازهـــای ســـخت تـــر

ارزان تــر از مــواد بالقــوه رقیــب هماننــد آلومینیــوم ،منیزیــم و

همچ ــون بینی ــت ،مارتنزی ــت و آس ــتنیت انج ــام م ــی ش ــود.

فیبــر کربــن اســت.

ویژگـــی هـــای مشـــترک فوالدهـــای  AHSSدر شـــکل 2و

برتــری فــوالد در وســایل نقلیــه ســبک بــه دلیــل هزینههــای

جـــدول 1نشـــان داده شـــده اســـت.

آن ،ســهولت اســتفاده بــا روشهــای تولیــد موجــود و خــواص

فــوالد ،کــه یــک فلز اســت ،دارای ســاختار کریســتالی اســت

مکانیکــی برتــر ادامــه خواهــد داشــت .روندها در خودروســازی

کــه اتمهــا در طــی انجمــاد در یــک شــبکه منظــم ســه بعــدی از

شــامل اســتفاده از طیــف گســتردهای از مــواد ،هــر یــک انتخاب

طریــق پیوندهــای فلــزی تشــکیل دادهانــد .امــا ،در طــی انجمــاد،

شــده بــرای یــک نیــاز جزئــی خــاص اســت ،کــه بــرای ایجــاد

شــبکههای کریســتالی متعــدد بــه طــور همزمــان در جهتهــای

یــک خــودرو کامــل بــه هــم متصــل میشــوند ،همانطورکــه

تصادفــی هــر جوانــه تشــکیل میگردنــد .بــا تقاطــع شــبکههای

در شــکل 1نشــان داده شــده اســت .ایــن بــه معنــی آن اســت

مجــاور ،جهــت متفــاوت بــه آنهــا اجــازه ترکیــب را نمیدهــد

کــه خودروهــا در حــال حاضــر و تــداوم آن در آینــده از انــواع

و مــرز دانــه از تعــداد کمــی از اتمهــای بــا چیدمــان تصادفــی

بیشــتری از گریدهــا در مقادیــر کوچکتــر تولیــد میشــوند.

ایجــاد مــی شــود .ایــن مــرز دانههــا از گســترش نابجائــی هــای

فوالدهای پراستحکام پیشرفته

شــبکه جلوگیــری مــی کننــد ،اســتحکام مــواد را بــاال مــی برنــد
چــون تغییــر شــکل ناشــی از حرکــت نابجائــی هــای اتــم هــا در

بـــه طـــور کلـــی ،فوالدهـــای  AHSSبـــه فوالدهـــای چنـــد

شــبکه کریســتالی اســت .عــاوه بــر ایــن ،کاهــش انــدازه دانــه

ف ــازی ب ــا ریزس ــاختار پیچی ــده ک ــه ب ــه اس ــتحکام تس ــلیم ()σy

ســبب مســاحت بزرگتــر مــرز دانــه هــا مــی شــود ،از حرکــت

باالت ــر از  550 MPaو اس ــتحکام کشش ــی نهای ــی ( )σuبیش ــتر از
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نابجائــی هابیشــتر ممانعــت میکننــد .انــدازه دانــه اساســاً

 780 MPaمــی رســند اطــاق میگــردد .هدف اصلی اســتفاده از

بــا نــرخ انجمادارتبــاط دارد ،زیــرا فــوالدی کــه بــا ســرعت

 AHSSنس ــبت ب ــه آلیاژه ــای پراس ــتحکام معمول ــی کاه ــش

بیشــتری ســرد میشــود ،تعــداد جوانــه بیشــتری دارد کــه بــه

وزن خ ــودرو ب ــه دلی ــل افزای ــش اس ــتحکام کشش ــی نهای ــی در

طــور همزمــان تشــکیل شــده و رشــد میکننــد ،و بــه جامــد

ﻓﻮﻻد
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جدول  .1گریدهای معمول فوالد خودرو
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مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

شکل .2گریدهای رایج فوالدهای خودرو

بــا دانههــای ریزتــر منتــج میگردنــد .بــه عــاوه ،روشهــای
مرســوم اســتحکامدهی فــوالد ،کرنــش ســختی از طریــق کار
مکانیکــی یــا نــوردکاری و اســتحکامدهی محلــول جامد اســت.
نــوردکاری یــا کار مکانیکــی ســبب تغییــر شــکل ســاختار دانــه
میشــود ،کــه بــه افزایــش تراکــم نابجائیهــا منتــج میگــردد،
از ایــن رو توانایــی اتمهــا بــرای جابجائــی بیشــتر را بــه دلیــل
نابجائیهــای مجــاور کاهــش میدهــد .اســتحکامدهی محلــول
جامــد عناصــر مختلــف را در آلیــاژ بــه صــورت اتمهــای
جایگزیــن یــا بیــن نشــین پخــش میکنــد .اتمهــای حــل شــده
جایگزیــن اتمهــای حــال در شــبکه میشــوند ،در حالــی کــه

اتمهــای بیــن نشــین بیــن اتمهــای شــبکه پراکنــده مــی گردنــد .ایــن
ناخالصیهــا شــبکه را تحــت کرنــش بیشــتری قــرار مــی دهنــد ،مانــع
از حرکــت نابجائــی میشــوند .امــا ،ایــن حــاالت اســتحکامدهی
میتوانــد بــه هزینــه از دســت دادن نرمــی انجــام شــود.
بــه منظــور کمک بــه حفظ نرمــی ،فوالدهــای  AHSSبیشــتر
بــر رســوب ســختی و اســتحکامدهی تغییر فــازی ،که بــه فازهای
متعــدد در ریزســاختار فــوالد منتــج میشــوند تکیــه میکننــد.

مثـ ً
ا ،هرچــه ســرعت ســرد کــردن افزایــش یابــد ،دمــای تغییــر
فــاز آســتنیت کاهــش پیــدا میکنــد ،امــکان تشــکیل ترکیبــات
بســیار محکــم ماننــد مارتنزیــت و بینیــت را میدهــد .ســرعت
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شکل .3نمودار دما ،زمان و تغییر فاز [نمودار ]TTT
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ســرد کــردن  50°Cبــر ثانیــه امــکان تبدیــل تقریبــا کامــل

قــوی باشــد تــا امــکان ســازگاری رو بــه جلــوی کافــی فراهــم

از آســتنیت بــه مارتنزیــت را خواهــد داد .از کنتــرل دقیــق

شــود .قابلیــت مکانیکــی نــوردکاری یــک خــط نــورد معیــن

ســرعت ســرد کــردن همــراه بــا تنظیــم دقیــق درصــد عناصر

اساســا توســط مــوارد زیــر تعییــن میشــود:

آلیــاژی مــی تــوان بــرای تولیــد فوالدهــای بــا خصوصیــات

٭ قدرت موتور اصلی.

مــورد نظــر اســتفاده کــرد .شــکل 3یــک نمــودار دمــا،

٭ نیروی قابل دسترس جدا کننده غلتک.

زمــان و تغییــر فــاز [نمــودار  ]TTTرا نشــان میدهــد کــه

٭ سفتی 3قفسه نورد.

دیدگاهــی را در مــورد چگونگــی تولیــد گریدهــای

٭ قطر غلتک کاری.

مختلــف ارائــه میکنــد .بــا عبــور نــوار ورق 1از دمــای

٭ بازدهــی روانــکاری بــرای مــواد ،غلتکهــا ،ســرعت ،و

یوتکتویــد ،ســرد کــردن بســیار ســریع امــکان تولیــد فــوالد

غیــره.

مارتنزیتــی را میدهــد ،در حالــی کــه ســرعتهای ســرد

بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه PLTCM ،هــای مــدرن

کــردن آهســته ،همــراه بــا نگهــداری همدمــا (ایزوترمــال)

بــه یــک خــط فــرآوری بــا آکوموالتورهائــی (انبارههائــی)

در دماهــای باالتــر ،امــکان اصــاح گریدهــا را فراهــم

کــه بــه میــزان زیــادی بهــره دهــی را از طریــق عملیــات

میکنــد .ایــن مــوارد را میتــوان بازهــم توســط عناصــر

پیوســته افزایــش میدهنــد متصــل میشــوند .قفســههای
نــورد معمــوالً دارای قــدرت قابــل دســترس ف 5-مــگاوات

شــدهاند اصــاح کــرد.

میباشــند ،کــه از طریــق یــک سیســتم محــرک دوقلــو بــرای

میکروآلیــاژی ،کــه در نمــودار بــا رنــگ ســبز نشــان داده

الزامــات مشــترک بــرای قابلیــت نــورد ردیفــی
فوالدهای AHSS
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تطبیــق بــا مقادیــر گشــتاور بــاالی مــورد نیــاز ســختترین
گریدهــا بــه غلتکهــای محــرک متصــل شــده انــد .عــاوه
بــر ایــن ،بســیاری از دســتگاههای نــورد سیســتمهای کنتــرل

اکثریــت کلــی فوالدهــای  AHSSاز نــوع نــورد ســرد

شــکاف هیدرولیکــی پیچیــده را ارائــه میکنندکــه نیــروی

شــده بــا اســتفاده تــوام از خــط اســید شــوئی و نــورد ســرد

نــورد تــا  MN35را در چیدمــان  4یــا -6غلطکــی طراحــی

ردیفــی ( )PLTCMیــا نــورد ســرد ردیفــی پیوســته ()TCM

شــده بــرای ســفتی زیــاد دســتگاه نــورد بــرای حفــظ تلرانــس

میباشــند .از آغــاز اســتفاده از فوالدهــای پراســتحکام ،نــورد

ضخامــت فراهــم میکننــد .در عیــن حالــی کــه دســتگاههای

ســرد ردیفــی شــاهد بهبــود مــداوم طراحــی بــرای لحــاظ

نــورد -4غلطکــی نــوار ورق بــا ســاختار ســفتتری را

کــردن فــرآوری مــواد بســیار ســخت تــر ،هماننــد فوالدهــای

ارائــه میکننــد ،کــه بــه نفــع تلرانــس ضخامــت اســت،

 ،AHSSضــد زنــگ و قلــع ،همــراه بــا فوالدهــای کربنــی

خمــش غلتــک کاری و پشــتیبان در سرتاســر نــوار ورق

معمولــی موجــود بــوده اســت .در عیــن حالــی کــه فــرآوری

در نیروهــای نــورد بســیار بــاال باعــث فشــار اضافــی غلتــک

مــواد ســخت ضــروری اســت ،کیفیــت محصــول از نظــر

در لبــه هــای نــوار ورق شــده ،بــه مشــکالت صافــی منجــر

ضخامــت ،صافــی و ســطح هنــوز هــم از درجــه اول اهمیــت

میشــود .در نتیجــه ،دســتگاههای نــورد -6غلطکــی ترجیــح

بــرای مشــتری برخــوردار اســت ،و تلرانــس هــا بــرای ایــن

داده میشــوند زیــرا آنهــا ســفتی مناســب بــرای تلرانــس

معیارهــا بــه طــور پیوســته در حــال بســته تــر شــدن هســتند ،بــه

ضخامــت را تأمیــن میکننــد .در عیــن حالــی کــه افــزودن

خصــوص چــون هــدف ضخامــت تحویــل بــه زیــر0.2 mm

خمــش غلتــک میانــی و انتقــال محرکهــا میتوانــد بــه

م ـیرود .بــه حداکثــر رســاندن بهــره دهــی بایــد بــا اســتفاده

میــزان قابــل توجهــی کنتــرل صافــی فراگیــر در کل گســتره

موثــر از مــواد مصرفــی فرآینــد صــورت پذیــرد .الزامــات بــر
طراحــی مکانیکــی ،الکتریکــی و فرآینــدی خــط نــورد تاثیــر

strip

1

مــی گذارنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا پیشــرفت ســریع گریدهــای

tandem mill

2

جدیــد فوالدهــای  ،AHSSطراحــی بایــد بــه انــدازه کافــی

stiffness

3
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مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

تولیــد را افزایــش دهــد .انتخــاب -6غلطکــی همچنیــن امــکان

وضعیــت معکــوس میشــود .ایــن باعــث لغــزش میشــود،

میدهــد غلتکهــای کاری انــدازه کوچکتــری بــرای

و ســطح تمــاس اصطکاکــی بیــن غلتــک و نــوار ورق بــرای

انطبــاق بهتــر بــا مــواد نــازک و ســخت بــه دلیــل کاهــش

اســتفاده از تنشهــای دو محــوره بــرای رســیدن بــه کاهــش

تخــت شــدن غلتــک داشــته باشــند.

ســطح مقطــع دارای اهمیــت بحرانــی اســت .ایــن در شــکل

در شــرایط عــادی نــوردکاری ،بــا ورود نــوار ورق بــه
گیــرش غلتــک ،دورهای از فشــار االســتیک را کــه از رابطه
تنش-کرنــش پیــروی میکنــد تجربــه مینمایــد .هنگامــی

 4aنشــان داده شــده اســت.
امــا ،چــون ســختی مــواد نــورد شــده افزایــش مییابــد

یــا ،متناظــراً ،ضخامــت نــوار بــا توجــه بــه قطــر غلتــک

کــه اســتحکام تســلیم توســط اعمــال تنــش کششــی ورودی

کاری کاهــش مییابــد ،تخــت شــدگی غلتــک کاری

زیــاد گــردد ،مــواد وارد یــک دوره تغییــر شــکل پالســتیک

در ســطح نــوار ورق بــه یــک قــوس غیــر دایــره ای تبدیــل

منتــج بــه کاهــش ضخامــت میشــوند .ایــن موضــوع در

میشــود ،چنانکــه توســط فلــک و جانســون ،تشــریح شــده

شــکل  4در قســمت نارنجــی رنــگ در نمــودار فشــار

اســت .در ایــن مــورد ،فشــار االســتیک و شــرایط بازیابــی

غلتــک نشــان داده شــده ،و ســخت شــدن مــواد بــا رنــگ

هماننــد در قــوس دایــرهای نــوردکاری وجــود دارنــد،

ســبز مشــخص گردیــده اســت .ایــن بــا دورهای از بازیابــی

امــا دوره تغییــر شــکل پالســتیک توســط دوره حــاوی

االســتیک دنبــال میشــود .بــه دلیــل نیــروی جداکننــده

جریــان پالســتیک قطــع میشــود .ایــن دوره حــاوی

غلتکهــا ،غلتــک کاری در ســطح نــوار ورق و ســطح

جریــان پالســتیک فرآینــد نــوردکاری را بــه دو روش مهــم

غلتــک پشــتیبان بــه صــورت االســتیک تخــت میشــود،

تغییــر میدهــد .برعکــس تخــت شــدگی کــم ،کــه در آن

و بــرای نــوردکاری فــوالد معمولــی ایــن تخــت شــدگی

صفحــه خنثــی یــک رویــداد آنــی اســت ،نیــروی غلتــک

اساســاً تغییــر شــکل تشــریح شــده توســط مــدل قــوس

در طــی ایــن مــدت طوالنــی بــه مــوازات نــوار ورق اســت،

دایــرهای هیچــکاک را تشــبیه میکنــد .در ایــن مــورد،

و ســرعت نــوار ورق بــا ســرعت غلتــک برابــر اســت .در

تنشهــای دو محــوری توســط ورود و خــروج تنشهــا

نتیجــه ،هیــچ کاهــش ســطح مقطعــی ناشــی از اتــاف ســهم

و نیــروی جداکننــده غلتکهــا اعمــال میشــود .صفحــه

تنــش معیــار کرنــش دو محــوری رخ نمیدهــد ،بــه ایــن

خنثــی نقطــه تمــاس غلتــک کــه در آن ســرعت نــوار ورق

معنــی کــه فشــار غلتــک بــرای ایــن دوره فقــط در حفــظ

و ســرعت غلتــک برابراســت نشــان میدهــد .قبــل از نقطــه

فشــار تمــاس مصــرف میشــود .ایــن موضــوع در شــکل4b

خنثــی ،ســرعت غلتــک ســریعتر از نــوار اســت .پــس از آن

نشــان داده شــده اســت.

9
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چگونگی حل این مشکل
در حالــی کــه کاهــش ســطح مقطــع در شــرایط نشــان داده
شــده در شــکل 4bمیتوانــد از طریــق افزایــش نیــروی غلتــک و
تنــش افزایــش داده شــود ،این کاهش برگشــت را ارائــه میدهد
چــون غلتکهــا بــه تخــت شــدگی بیشــتر ادامــه خواهنــد داد.
امــکان اعمــال مجــدد قــدرت بــه دســتگاه نــورد بــا موتورهــای
بزرگتــر و جایگزینــی ســیلندرهای هیدرولیــک بــا ســیلندرهائی
بموجــود از پــس نیــروی جداکننــده غلتکها ،در برخــی موارد،
دو برابــر بــر میآیــد؟ آیــا غلتکهــا برای تأمین ســایش مناســب
بــه انــدازه کافــی ســخت هســتند در عیــن حالــی کــه در شــرایط
نــوردکاری روی ســطح (ســطح تمــاس غلتــک بــه غلتــک) قرار
نگیرنــد؟ آیــا سیســتم تأمیــن تــوان موتــور فعلــی قــادر بــه ارائــه
خدمــات بــه تــوان قابــل توجــه بیشــتر هســت؟ در عیــن حالــی
کــه ایــن پیشــنهاد ممکــن اســت کســری از هزینــه یــک خــط
نــورد ردیفــی جدیــد را داشــته باشــد ،هنــوز هــم گــران اســت.
امــا ،یــک امــکان عملــی بــرای کاهــش تخــت شــدگی غلتــک
اســتفاده از یــک غلتــک کاری بــا قطــر کوچکتــر اســت .در
حالــی کــه ضخامــت و ســختی توســط مشــتری مشــخص مــی
شــود ،همانطورکــه قبــا ذکــر شــد ،تخــت شــدگی غلتــک
نیــز تابعــی از نســبت بیــن قطــر غلتــک کاری و ضخامــت نــوار
ورق اســت .هنگامــی کــه قطــر غلتــک کاهــش مــی یابــد ،ایــن
نســبت نیــز متناســبا کاهــش مــی یابــد ،بــه فشــار غلتــک مــورد
نیــاز کمتــر بــرای یــک کاهــش ســطح مقطــع ثابــت ناشــی از
ســه عامــل منتــج مــی شــود:
٭ کاهــش قطــر غلتــک تلفــات ناشــی از تخــت شــدگی
غلتــک را کاهــش میدهــد.
٭ کاهــش طــول قــوس تمــاس تلفــات اصطکاکــی را کاهــش
میدهــد.
٭ شــروع کارســختی بــا توجــه بــه نقطــه خنثــی بــه تأخیــر
میافتــد.
عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه یکــی از اهــداف اســتفاده
از  AHSSکاهــش ضخامــت اســت ،اســتفاده از غلتــک کاری
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کوچکتــر ضــروری خواهــد بــود .همانطورکــه توســط اســتون
در معادلــه 1مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،حداقــل ضخامــت قابــل
دســترس متناســب بــا قطــر غلتــک کاری اســت ،بــه ایــن معنــی
کــه تقاضــا بــرای مــواد نازکتــر ،ســختتر مســتلزم غلتــک
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کاری کوچکتــر اســت.
(معادله)1
که در آن
 = hminحداقل ضخامت قابل دسترس نوار ورق،
 = Aضریب بین  7و ،8

 = µضریب اصطکاک،

 = Rشعاع غلتک کاری،
 = Ewrمدول االستیک (مدول یانگ) غلتک کاری،
 = vwrنسبت پواسون غلتک کاری،
 = σyاستحکام تسلیم نوار ورق و
 = Taمتوسط تنش نوار ورق.
تولیدکننــدگان فوالدهــای تخصصــی از نــورد هــای خوشــه
ای ،از نــوع ( Sendzimirیــک تکــه یــا منوبلــوک) یــا طــرح
تقســیم پوســته ،بــرای تولیــد مــواد بســیار نــازک و ســخت،
هماننــد فــوالد ضــد زنــگ و تیتانیــوم ،بــا موفقیــت زیــاد از دهــه
 1930اســتفاده میکردهانــد .ایــن دســتگاههای نــورد ،کــه
معمــوالً معکــوس دســتگاههای نــورد دســتهای هســتند ،از یــک
خوشــه  20غلتکــی در یــک محفظــه بســیار کوچــک ،غلتــک
کاری بــدون چــوک ( )50-125 mmبــرای رســیدن بــه فشــار
ویــژه غلتــک بســیار بــاال بــرای مــواد بســیار نــازک اســتفاده
میکننــد .ایــن فشــار ویــژه بــاال بــه فشــار کل کمتــر بــرای
رســیدن بــه همــان کاهــش ســطح مقطــع منتــج میشــود ،چــون
نیــرو متمرکــز شــدهتر اســت .بــه همیــن دلیــل یــک چاقــوی
تیــز یــک شــی را بســیار آســانتر از یــک چاقــوی کنــد میبــرد.
عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه انتقــال نیــرو از غلتکهــای میانــی
بــه غلتــک کاری در همــان صفحــه ســطح تمــاس غلتــک
کاری بــا نــوار ورق نیســت ،تخــت شــدگی کاهــش مــی یابــد،
چنانکــه توســط فلــش هــای قرمــز رنــگ در شــکل 5نشــان داده
شــده اســت .دســتگاههای نــورد خوش ـهای محرکهــای چنــد
بعــدی بــرای کنتــرل تخــت شــدگی در کاهــش ســطح مقطــع
زیــاد نیــز ارائــه داده و کشــیده شــدن یکنواختتــری را در کل
پهنــا عرضــه میکننــد.
دســتگاههای نــورد خوشـهای با وجود قابلیتهــای قابل توجه
خــود ،محدودیتهائــی هــم دارنــد ،کــه معمــوالً مشــاهده شــده
تمرکــز اســتفاده از آنهــا مــواد خــاص بــا دســته تولیــد کوچــک

مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

ایــن معادلــه را میتــوان بــا فــرض ثابــت بــودن ضریــب
اصطــکاک بازنویســی کــرد:
(معادله)3
که در آن
 = µminحداقل ضریب اصطکاک،
 = dکاهش سطح مقطع،
 =µضریب ثابت اصطکاک و
 = Dقطر غلتک کاری.
بســته بــه عواملــی همانند خــواص مــواد ،اصطکاک در شــکاف
شکل .5خوشه غلتک Sendzimi

بــوده اســت .بارزتریــن آنهــا محدودیــت ســرعت نــورد اســت.

یــا تنــش ،غلتــک بــه ســادگی شــروع بــه لغــزش قابــل توجــه در
ســمت ورودی شــکاف خواهــد کــرد ،باعــث از دســت دادن
بیشــتر توانایــی بــرای دســتیابی بــه کاهــش ســطح مقطــع خواهــد

غلتــک کاری  75 mmدارای ســرعت چرخشــی تقریب ـاً 5100

گردیــد .بــه صــورت محاطان ـهای Duprez ،بیــان میکنــد کــه

دور در دقیقــه در  1200متــر بــر دقیقــه اســت ،کــه فرســایش

محدودیتهــا بــرای کاهــش ســطح مقطــع و ضخامــت ورودی

غلتــک و احتمــال لغــزش در ســطح تمــاس ناشــی از عــدم

در نــوردکاری ســرد بــه ترتیــب حــدود  2درصــد و  8درصــد از

محــرک بــودن غلتــک کاری را افزایــش میدهــد .عــاوه

قطــر غلتــک کاری مــی باشــند .

بــر ایــن ،از آنجــا کــه غلتــک کاری تنهــا از طریــق جایگیــری
خوشــه بارگــذاری شــده در موقعیــت خــود نگهــداری
میشــود ،عبــور دادن ســر نــوار ورق نیــز مشــکلتر اســت ،و بــه

مالحظــات مدرنســازی دارائیهــای جــاری
چیســت؟

طــور معمــول بــا برداشــتن غلتــک کاری بــاال انجــام میشــود.

مدرنســازی داراییهــای جــاری مزایــای فراتــر از قیمــت

در حالــی کــه کاهــش قطــر غلتــک کاری تخــت شــدگی را

آشــکار ســرمایه گــذاری پیــش رو دارد ،کــه بــرای یــک

کاهــش داده و فشــار غلتــک را متمرکــز میکنــد ،کاهــش

خــط نــورد ســرد ردیفــی پیوســته جدیــد ،هنگامــی کــه تمــام

ســطح مقطــع دســت یافتنــی برای هــر پــاس و ضخامــت ورودی

هزینههــا در نظــر گرفتــه شــوند میتوانــد از  100میلیــون

اولیــه را نیــز محــدود میکنــد .هرچــه قطــر غلتــک در مقایســه

دالر بیشــتر شــود .بســیاری از تولیدکننــدگان از قبــل مالــک

بــا ضخامــت هــای ورودی یــا کاهــش ســطح مقطــع کــم شــود،

داراییهــای موجــود خــود بــا قابلیــت محــدود شــده تنهــا

توانایــی غلتــک بــرای تغذیــه بــدون لغــزش مــواد بــه شــیوهای

توســط طراحــی قدیمــی هســتند ،و مدرنســازی تجهیــزات

شــبیه بــه مــورد تــاش تایــر خــودرو بــرای بــاال رفتــن از یــک

نــورد بــرای افزایــش بهــره وری دیگــر مفهــوم جدیــدی نیســت.

مانــع بــزرگ کاهــش مییابــد .ســازندگان دســتگاههای نــورد

بســته بــه مســیر مدرنســازی ،هزینــه پیــش رو میتوانــد کمتــر از

حداکثــر کاهــش ســطح مقطــع را بــا اســتفاده از تابــع تعریــف

ســاخت وســاز ماشــین آالت جدیــد بــر روی زمیــن بکــر باشــد.

شــده توســط  Brunو  Blanchardبــرای تعییــن حداقــل ضریب

توجــه دقیــق بــه الزامــات ســفارش مشــتریان پاییــن دســتی در

اصطــکاک در معادلــه 2بــرآورد میکننــد:

انتخــاب مناســبترین مســیر مدرنســازی مهــم اســت.
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عــاوه بــر ایــن ،سفارشــات  AHSS+/VHSSدر آینــده وجــود

از رایجتریــن انــواع موجــود قفســه نــورد را نشــان میدهــد.

دارد ،کــه در بخــش هــای بعــدی در مــورد آنهــا بحــث خواهــد

ایــن یــک طــرح ســاده ،قابــل اعتمــاد اســت کــه بــرای دهههــا

شــد.

در صنعــت بــه خوبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت  -تــا

کاهــش قطــر غلتــک کاری :غلتکهــای کوچکتــر تلفــات

زمانــی کــه الزامــات بــرای نــوار ورقهــای بســیار ســخت

انــرژی در گیــرش غلتــک را کــه در غیــر ایــن صــورت نیــاز

و نــازک فراگیــر شــد .از نظــر مدرنســازی ،دو نــوع قفســه

بــه نیــروی نــورد اضافــی بــرای رســیدن بــه ضخامــت مــورد

نــورد در شــکل  6cو شــکل  6dجالبتریــن هســتند ،زیــرا

نظــر دارنــد کاهــش میدهنــد .رونــد اخیــر در تولیــد نــورد

آنهــا عملکــرد صافــی (تخــت بــودن) مطلــوب تکنولــوژی

و مدرنســازی کاهــش قابــل توجــه قطــر غلتــک کاری بــوده

-6غلتکــی را بــا کاهــش ناگزیــر در قطــر غلتــک کاری را

اســت .ایــن کار بــدون چالــش انجــام نمیشــود .هرچــه قطــر

ترکیــب میکننــد .در حالــی کــه ارتقــای -4غلتکــی بــه

غلتکهــا کاهــش یابــد ،تنشهــای هرتــزی در ســطح تمــاس

-6غلتکــی معمولــی عملکــرد را بهبــود میبخشــد ،انتخــاب

غلتــک بــه غلتــک میتواننــد ســایش را افزایــش دهنــد ،نیــاز

محصولــی همچــون دســتگاه نــورد بــا تحــدب فرا-یونیورســال

بــه غلتکهــای ســخت شــده دارنــد .گشــتاورهای بــزرگ

( )UCMقطــر غلتــک کاری را بیــش از  30درصــد کاهــش

هنــوز هــم بایــد از طریــق اســپیندلها منتقــل شــوند ،نــه تنهــا

میدهــد کــه قابــل مالحظــه اســت و بهبــود قابــل توجهــی را

بــرای کاهــش ســطح مقطــع مــواد ،بلکــه بــرای چرخانــدن

در تولیــد فوالدهــای  AHSSنــازک ارائــه میکنــد .از آنجــا

غلتکهــای دیگــر در خوشــه .ســرعتهای ســرد کــردن بیشــتر

کــه دســتگاه نــورد بــا تحــدب فرا-یونیورســال ( )UCMبــه

بــرای تثبیــت حرارتــی غلتــک ناشــی از جــرم کمتــر و فراهــم

عنــوان یــک قفســه نــورد اســتاندارد عمــل میکنــد ،نیــاز بــه

آوردن امــکان روانــکاری کافــی مــورد نیــاز اســت ،و ســرعت

تغییــر گســترده فرآیندهــای نــورد نیســت .اســتفاده از دســتگاه

نــورد نهایــی ممکــن اســت کاهــش یابــد .بســیاری طرحهــای

نــورد -6غلتکــی یــک کنتــرل صافــی گســترده ناشــی از خمــش

موفــق بــرای کاهــش قطــر غلتکهــا هــم در خطــوط نــورد

غلتــک کاری و میانــی همــراه بــا تغییر مکان غلتــک را در بر می

جدیــد و هــم بــرای مدرنســازی وجــود دارد .طرحهــای اصلــی

گیــرد ،کــه میتوانــد یا از نــوع تحدب پیوســته متغیــر ( )CVCیا

نــورد در شــکل 6نشــان دادهانــد.

نــوع غلتکهــای میانــی شــیب دار بــرای آزادســازی تنشهــای

نــورد -4غلتکــی معمولــی ارائــه شــده در شــکل 6aیکــی

اضافــی در لبــه هــا باشــد .در واقــع ،کاهــش کل نیــروی غلتــک
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مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

معمــوال بهبــود در صافــی نــوار ورق بــه دلیــل تغییــر شــکل

هزینــه بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از جایگزینــی کامــل

کمتــر قفســه و غلتکهــا ارائــه میدهــد.

یــا بــازکاری گســترده اســت .دوم ،چــون  Flex-Hiاز همــان

دســتگاه نــورد خوشــه ای قفســه نــوع  ،Zاختــراع ثبــت

بلوکهــای نــورد و غلتــک پشــتیبان بــه عنــوان غلتــک کاری

شــده توســط  ،Sendzimirبــرای ارائــه انــدازه غلتکهــای

اصلــی اســتفاده میکنــد ،آنهــا قابــل تعویــض هســتند .ایــن

کاری یــک خوشــه نــورد بــا چیدمــان انعطــاف پذیــر و اثــرات

بــه قفســههای موجــود در نــورد -4غلتکــی امــکان تبدیــل

کوچکــی از قفســه -4غلتکــی طراحــی شــده اســت .یــک

بــه یــک خوشــه بــرای محصــوالت  AHSSو ســپس برگشــت

کاربــرد معمــول بــرای قفســه نــورد نــوع  Zیــا قفســه نــورد

بــه چیدمــان -4غلتکــی بــرای فوالدهــای نــرم را میدهــد،

 X-Hiاســتفاده از آن در خطــوط نــورد بــا آنیــل و اسیدشــوئی

همانطورکــه در شــکل 7نشــان داده شــده اســت.

مســتقیم ( ،)DRAPLبــرای فــوالد ضــد زنــگ مــی باشــد .ایــن

بــه صــورت ایــده آل ،خوشــه هــای  Flex-Hiرا مــی تــوان

یــک چیدمــان -18غلتکــی بــا غلتکهــای کاری کوچــک،

بــرای هــر قفســه بــه جــز اولیــن و آخریــن اجــرا کــرد ،کــه بــه

بــی چــوک بــا دو کاســت ســه غلتکــی پشــتیبان بــرای هــر

قفســه  TCMموجــود امــکان بیشــترین انعطــاف پذیــری کلــی

غلتــک کاری اســت .غلتــک وســطی حرکــت میکنــد و

در حــدود  20درصــد هزینــه یــک دارایــی جدیــد را میدهــد.

طــرح شــیبدار دارد تــا امــکان آزادســازی نیــروی اضافــی

بــا خــروج از قفســه اول بــرای اعمــال کاهــش ســطح مقطــع

غلتــک در لبههــای نــوار ورق را فراهــم ســازد .غلتــک کاری

ســنگین بــر روی مــواد ورودی و آخریــن قفســه بــرای ســرعت

کوچــک نــرخ ســایش ســریعتری دارد ،و ســرعت آن بــا توجــه

هــای باالتــر نــورد ،انتقــال بافــت و خنــک کنندگــی انتخابــی،

بــه انــدازه غلتــک و انتقــال گشــتاور محــدود اســت .ایــن یــک

حــال قفســه هــای میانــی قــادر بــه انجــام کاهــش ســطح مقطــع

جــرم حرارتــی بــزرگ هماننــد یــک غلتــک کاری معمولــی

مــواد نــازک ،ســخت در صــورت لــزوم مــی باشــند .در ایــن

نیســت ،بنابرایــن خنــک کاری انتخابــی موثــر نیســت .بــا توجــه

چیدمــان TCM ،موجــود توانایــی فــرآوری فوالدهــای بــا تنــش

بــه قــوس تمــاس بــه طــور قابــل توجــه کوچکتــر و نرخ ســایش،

تســلیم تــا  2گیــگا پاســکال و کاهــش مقطــع تــا ضخامــت

ایــن بــرای انتقــال بافــت ســطح نیــز مؤثــر نیســت.

 0.1 mmبــا تقریبــا نیمــی از نیــروی نــورد اعمــال شــده و

یکــی از جالبتریــن تحــوالت در مــورد مدرنســازی دســتگاه

کمتــر از یــک ســوم قــدرت موتــور را بــه دســت مــی آورد.

نــورد ردیفــی ،قفســه  Flex-Hiاســت .قفســه  Flex-Hiچیدمانی

از آنجــا کــه خوشــه  Flex-Hiرا مــی تــوان بــه همــان شــیوه

از طــرح قفســه نــورد  X-Hiمیباشــد کــه اجــازه میدهــد تــا

غلتــک کاری معمولــی -4غلتکــی تعویــض کــرد ،دســتگاه

خوشــه غلتــک بــه همــان انــدازه طراحــی بــا چــوک و ارتفاعــی

نــورد را مــی توان بــه حالت -4غلتکــی برای فرآوری با ســرعت

همچــون غلتــک کاری -4غلتکــی اولیــه را اشــغال کنــد .ایــن

بــاال بــرای فوالدهــای نــرم تبدیــل کــرد ،کــه امــکان تامیــن

طــرح دو ویژگــی مطلــوب ارائــه میدهــد :اول ،از آنجــا کــه

تقاضــای ســفارش جــاری را در عیــن حــال آمــاده شــدن بــرای

اصالحــات در پوســته موجــود قفســه نــورد حداقــل میباشــد،

تقاضــای آتــی  AHSSرا میدهــد.
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عــاوه بــر ایــن ،سیســتمهای فرعــی نیــز ممکــن اســت نیــاز

تبدیــل از دســتگاه نــورد دســته ای بــه عملیــات پیوســته از نظــر

بــه توجــه داشــته باشــند .بــرای مثــال ،تمیــزی محلــول هــای

مالــی یــا عملیاتــی ســفارش کوچکــی نیســت؛ بــا ایــن حــال

نــوردکاری بــرای یاتاقانهــای پشــتیبان ،خنــک کاری پاششــی

بازگشــت ســرمایه ( )ROIناشــی از بهبــود بهــره دهــی ،حتــی

نــوار ورق و غلتــک ممکــن اســت نیــاز بــه افــزودن سیســتمهای

بــه صــورت ارتقــای یــک قفســه بــه تنهائــی قابــل توجــه اســت.

تصفیــه داشــته باشــند .پیچهــای تنظیــم الکترومکانیکــی قدیمــی

شــکل 8نشــان میدهــد چگونــه یــک دســتگاه نــورد ردیفــی

بــا واکنــش شــدید اضافــی و تنظیمــات خــط عبــور موجــود

دســته ای را میتــوان بــه یــک دســتگاه نــورد ردیفــی پیوســته

نمیتواننــد بــا دقــت کافــی غلتکهــای کاری کوچکتــر،

تبدیــل کــرد.

بــی چــوک را جــای دهنــد .بــا ایــن حــال هیچیــک از آنهــا
دشــواری ویــژه ای بــرای ارتقــاء نیســتند.

نــورد دســتهای اولیــه یــک چیدمــان عــادی نــورد اســت
کــه در آن هــر کالف فــرآوری شــده بــه صــورت جداگانــه

امــا ،انعطــاف پذیــری بــرای تغییــر دارایــی موجــود بــه

از یــک قرقــره خروجــی یــا جعبــه کالف بــدون کشــش از

دارایــی بــا قابلیــت اعمــال کاهــش ســطح مقطــع مــواد

طریــق قفس ـههای نــورد تــا قرقــره کشــش عبــور داده میشــود.
ایــن کار معمــوالً در ســرعتهای پاییــن و یــا در موقعیــت بــاز

گرفتــن تقاضــای گریدهــای آینــده بســیار ارزشــمند اســت.

یــا شــکاف بــرای عبــوردادن ســر نــوار ورق انجــام میشــود.

در عیــن حالــی کــه خوشــه  Flex-Hiمیتوانــد بهــره دهــی

مراقبــت بــرای اطمینــان از هــم محوری مناســب در کل قفسـهها

را کاهــش دهــد ،تولیــد گریدهائــی را کــه توســط بســیاری از

الزم اســت .معایــب زیــادی بــرای آن وجــود دارد .اول ،ســر

داراییهــای موجــود قابــل تصــور نیســت تســهیل میکنــد.

نــوار ورق کــه بــه طــور معمــول بــرای شــروع عبــور دادن نــوار

پراســتجکام در یــک تغییــر غلتــک کاری معمولــی بــا در نظر

همانطورکــه قبـ ً
ا بیــان شــد ،ایــده فوالدهــای  AHSSاســتفاده

ورق از دســتگاه نــورد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد بهــره

از مــواد کمتــر در خــودرو اســت ،امــا ایــن بــا ســود باالتــر

دهــی را تلــف میکنــد زیــرا فاصلــه بیــن غلتکهــا بــاز اســت

فوالدهــای  AHSSجبــران خواهــد شــد.

یــا کنتــرل ضخامــت خــودکار ( ،)AGCکنتــرل تنــش بیــن

عملیــات پیوســته :عملیــات پیوســته یــک  TCMطیــف

قفسـهای ( )ITCیــا کنتــرل صافــی خــودکار ( )AFCبــه صورت

گســتردهای از مزایــا نســبت بــه فــرآوری دســتهای را حتــی

پویــا فعــال نیســت ،چــون عبــور دادن موفــق ســر نــوار ورق

بــرای دســتگاههای نــورد بــدون شــکل هندســی پیشــرفته

ســنگین در سرتاســر خــط نــورد مهمتــر از کیفیــت محصــول

غلتــک ارائــه میدهــد .ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه حتــی در

اســت .ایــن موضــوع بــه از دســت دادن بهــره دهــی احتمــاال

یــک حالــت نــورد معمولــی یــا بــا فوالدهــای معمولــی ،بهــره

در طــول  TCMمنجــر مــی شــود .هنگامــی کــه نــوار ورق بــر

دهــی دســتگاه نــورد میتوانــد بــه میــزان زیــادی افزایــش یابــد.

روی قرقــره کشــش پیچانــده میشــود خــط نــورد در ســرعت
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مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

پاییــن شــروع میشــود کــه در آن نیــروی جداکننــده غلتکهــا

اصلــی آکوموالتــور امــکان دادن بــه  TCMبــرای عملیــات در

بــه دلیــل تلفــات اصطکاکــی از یــک الیــه روان کننــده نازکتــر

ســرعت پیوســته اســت ،در حالــی کــه کالف هــا در قرقــره

در فاصلــه بیــن غلتکهــا زیــاد اســت ،کــه آن هــم یــک مانــع

خروجــی بــه یکدیگــر جــوش داده میشــوند .هــرگاه کالف

بــرای تلرانسهــای ضخامــت و صافــی اســت .تلرانسهــای

بعــدی بارگــذاری و جوشــکاری شــود ،آکوموالتــور مقــدار

کیفیــت در انتهــای کالف نیــز میتوانــد از شــرایط نــورد در

ورق را بــرای فراهــم ســازی عملیــات پیوســته  TCMکاهــش

ســرعت کــم دچــار آســیب شــود.

میدهــد .در پایــان خــروج از خــط نــورد ،یــک قیچــی بــرای

عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از دســتگاههای نــورد دســته ای

تقســیم کالف در طــی نــوردکاری نصــب میشــود در واقــع،

موجــود یــک قرقــره خروجــی بــا گشــتاور ناکافــی یــا یــک

ورودی نیــز بــرای حــذف ســر و تــه هــای بــد ورودی یــک

جعبــه کالف دارنــد ،کــه هیچ کششــی بــرای نــوار ورق ورودی

قیچــی خواهــد داشــت) .یــک قرقــره کاروســل (نشــان داده

بــه قفســه اول ایجــاد نمیکنــد ،قابلیــت کاهــش ســطح مقطــع

شــده) یــا حلقــه کشــش جداگانــه دوم اجــازه میدهــد تــا

کلــی خــط نــورد را تقلیــل میدهــد .کشــش ورودی ســهم

کالفهــای قبلــی از خــط حــذف شــوند در حالــی کــه کالف

زیــادی در کاهــش ســطح مقطــع در فاصلــه بیــن غلتکهــا

فعلــی نیــز پیچیــده میشــود .خــط اسیدشــوئی نیــز ممکــن

ناشــی از تنــش تســلیم کمتــر در فاصلــه بیــن غلتکهــای

اســت بیــن آکوموالتــور و  TCMبــرای بهبــود بیشــتر در

ورودی دارد و نبــود آن ظرفیــت کاهــش ســطح مقطــع را بــه

فــرآوری کلــی کارخانــه نصــب شــود.

طــور قابــل توجهــی تقلیــل میدهــد زیــرا کشــش خروجــی بــه

ایــن چیدمــان امــکان میدهــد  TCMبــه طــور پیوســته در

خاطــر تلفــات ناشــی از تغییــر نقطــه خنثــی بــه ســمت ورودی،

شــرایط نــوردکاری بهینــه تولیــد کنــد .توقــف بــرای عبــور

اصطــکاک ،کرنــش ســختی ،و قــوس تمــاس طویلتــر ،کارآمــد

دادن ســر نــوار ورق کالف بعــدی یــا مدتهــای طوالنــی

نیســت.

افزایــش ســرعت یــا کاهــش ســرعت از ســرعت نــورد دیگــر

شــکل 8نشــان میدهــد کــه چگونــه یــک  TCMدســتهای

مــورد نیــاز نیســت .چــون عملیــات حالــت پایــدار یــک TCM

بــه یــک  TCMپیوســته بــا افــزودن یــک آکوموالتــور چنــد

بهتریــن تلرانسهــای ضخامــت و صافــی را تضمیــن میکنــد،

رشــتهای،

مزایــای ایــن چیدمــان روشــن اســت .تلفــات بهرهدهــی ســر

کــم کشــش از طریــق یــک کنتــرل کننــده کشــش تبدیــل

و تــه تنهــا بــه یکــی دو متــر از نــوار ورق ،و تنهــا در تغییــر

میشــود .آکوموالتــور از پاسهــای متعــدد نــوار ورق بــا

سفارشــات کاهــش مییابــد.

کاســت بــا قابلیــت حرکــت ،کــه اجــازه مقادیــر متغیــر نــوار

کنتــرل کننــده (بریــدل) بیــن  TCMو آکوموالتــور همچنیــن

ورق در آکوموالتــور را میدهــد ســاخته شــده اســت .هــدف

احتمــال افزایــش در کاهــش ســطح مقطع از طریق دســتگاه نورد
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در عیــن حــال بهبــود تلرانــس ضخامت را نیــز مطــرح میکند .با

مدرنســازی  TCMتطبیــق نیــروی عضالنــی نوظهــور بــا مقــدار

ابــزار مناســب و کنتــرل ســرعت پویا و دقیــق برای کنتــرل کننده

مناســب مغزافــزار اســت .در حالــی کــه بــاال بــردن قابلیــت

ورودی و قفســه  ،1میتوانــد یــک جریان جرم پیشــرفته ()AMF

مکانیکــی دســتگاه نــورد مهــم اســت ،بــدون اتوماســیون بــرای

وارد شــود کــه بــه میــزان زیــادی تلرانــس ضخامــت را بــا اجــازه

تنظیــم دقیــق کارخانــه ،ماشــین بــه قابلیــت کامــل خــود دســت

دادن بــه جبــران اختــاالت پویــا بهبــود مــی بخشــد .بــا ،AMF

پیــدا نخواهــد کــرد .حتــی بــدون مدرنســازی مکانیکــی،

کنتــرل کننــده ورودی در حالــت کنتــرل ســرعت بــا اصالحــات

ارتقــاء یــک سیســتم اتوماســیون قدیمــی میتوانــد برگشــت

از انحــراف ضخامتهــای ورودی ،و همچنیــن پیــش بینــی

ســرمایه ( )ROIبســیار خوبــی از طریــق انــواع مزایــا ارائــه

انحرافــات خروجــی قفســه از اصــل جریــان جــرم تــوام بــا

دهــد .اول ،بارزتریــن مزیــت به دســت آوردن سیســتمی اســت

اصــاح فاصلــه بیــن غلتکهــای قفســه  1مــورد اســتفاده قــرار

کــه میتوانــد بــرای الزامــات مکانیکــی بــه راحتــی دســتکاری

میگیــرد.

شــود .بســیاری از سیســتمهای قدیمــی بــه نقطــه ای از قدمــت

عــاوه بــر ایــن ،تنــش بیــن کنتــرل کننــده و قفســه  1توســط

رســیدهاند کــه دیگــر بــه طــور رســمی پشــتیبانی نمیشــوند،

کنتــرل فاصلــه بیــن غلتکهــای قفســه  ،1کــه پویاتــر از کنتــرل

بــا انــدک شــدن و دوری فاصلــه کارشناســان بــرای اســتفاده

ســرعت اســت اصــاح میشــود .در نتیجــه ،انحرافــات کشــش

از آنهــا .و همچنیــن سیســتم هــای قدیمــی ممکــن اســت

ناشــی از آشــفتگیهائی ،هماننــد تغییــرات ســختی و مــدول

ســطوح تمــاس انعطــاف ناپذیــری داشــته باشــند و بــه هیــچ

قفســه یــا تغییــرات پســماند (هیســترزیس) ،بــه طــور خــودکار

وجــه بــه جهــان مــدرن بیرونــی متصــل نشــوند .بــه عــاوه،

اصــاح میشــوند.

آنهــا ممکــن اســت فاقــد عملکــرد پایــه یــا قابلیــت مطابقــت بــا

یکــی از اولیــن پرســشها بــرای تبدیــل یــک دســتگاه
نــورد دســتهای بــه یــک دســتگاه نــورد پیوســته ایــن اســت
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نیازمندیهــای یــک دســتگاه نــورد مــدرن بــا عملکــرد بــاال
باشــند.

کــه« :جــای همــه ایــن تجهیــزات اضافــی کجاســت؟» در

بــرای  TCMمــدرن ،داشــتن یــک سیســتم اتوماســیون

حالــی کــه درســت اســت کــه آکوموالتــور بــه مقــداری فضــا

کــه بتوانــد یــک کنتــرل کننــده هیدرولیکــی فاصلــه بیــن

نیــاز دارد ،بــا مهندســی دقیــق امکانــات بســیاری بــرای انطبــاق

غلتکهــا را بــا فرکانــس پاســخ  30تــا  50هرتــز تنظیــم

اثــرات مــورد نیــاز بــرای عملیــات پیوســته وجــود دارد .بــرای

کنــد ،بــه ایــن معنــی کــه کنتــرل کننــده بایــد قــادر بــه داشــتن

مثــال ،قرقــره کاروســل منطقــه کوچکتــری از قرقــره کشــش

زمــان اســکن  2میلــی ثانیــه ( 500هرتــز) یــا کمتــر باشــد مهــم

هــای دوقلــو اشــغال کــرده و طــول یکنواخــت از خروجــی

اســت .در حالــی کــه نصــب  AGC، ITCو کنتــرل محــرک

قفســه تــا قرقــره را تضمیــن مینمایــد .اگــر ارتفــاع ســاختمان

الزم نیســت بــه همیــن مقــدار تنــد و ســریع باشــد ،آنهــا هنــوز

اجــازه دهــد ،آکوموالتــور میتوانــد عمــودی بــر خــاف

هــم بایــد قــادر بــه دســتیابی بــه ورودی هــا و ســطح تمــاس

حالــت افقــی باشــد ،و اجــزای آن مــی تواننــد انباشــته یــا

بــا کنتــرل کننــده هــای فرعــی در فرکانســی بــه انــدازه کافــی

مســتقر در زیرزمیــن باشــند .بــه عــاوه ،جهــت آکوموالتــور

بــاال بــرای تامیــن موثــر تلرانــس هــای نــورد ،بــه طــور کلــی در

و خــط فــرآوری میتوانــد عمــود بــر خــط نــورد ردیفــی

 100تــا  200هرتــز باشــند .بــه صــورت ایــده آل ،ابــزار دقیــق

موجــود باشــد ،بــرای مثــال ،جایــی کــه از قبــل یــک قســمت

بایــد بــرای سیســتم هــای کنتــرل پیشــرفتهای هماننــد بــرآورد

بلنــد وجــود دارد .نــوار ورق یــا بــا اســتفاده از بــرج هــای

نــا هــم محــوری غلتــک و جبــران عــدم هــم محــوری کالف

چرخــان یــا توســط دســتگاه فشــرده چرخانــدن مارپیــچ نــوار

و جریــان جــرم پیشــرفته امــکان بهبــود تلرانسهــای ضخامــت

ورق چرخانــده مــی شــود ،همانطورکــه در شــکل 9نشــان داده

را فراهــم ســازند .ایــن ویژگیهــا  ROIمحسوســی را در مــورد

شــده اســت.

داراییهــای جــاری بــا ترکیــب تولیــد فعلــی ارائــه میدهنــد.

اتوماســیون :مالحظــه نهایــی و مهــم بــرای جذابتــر کــردن

ﻓﻮﻻد
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گذشــته از بهبــود کیفیــت محصــول نهایــی ،سیســتمهای

مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

اتوماســیون جدیــد همچنیــن ابــزاری را وارد کار میکنندکــه

ضخامــت نهایــی نیــاز بــه توجــه بــه هــر دو مــدل قــوس دایــره

میتوانــد بــه تعمیــر و نگهــداری ،عیــب یابــی و کاهــش زمــان

ای و غیــر دایــره ای دارد .در مــورد دســتگاههای نــورد پیوســته،

توقــف ،و همچنیــن گــزارش دهــی کیفیــت و ســطح تمــاس

راه انــدازی هــر قفســه بایــد بــا ردیابــی دقیــق جــوش انجــام

بــا سیســتمهای تولیــد کارخانــه کمــک کننــد .سیســتمهای
مــدرن ســطح تمــاس انسان-ماشــین میتواننــد ارتبــاط
نزدیکــی بــا کنتــرل کنندههــای منطقــی قابــل برنامــه ریــزی
( )PLCیــا سیســتمهای اتوماســیون اروپائــی ورســا مــاژول

شــود بــه طــوری کــه وظیفــه جــدا کــردن بیــن سفارشــات بــه
درســتی اجــرا شــود .بــا مراقبــت مناســب در طراحــی ،سیســتم
اتوماســیون کلیــد بــاز کــردن قفــل قابلیــت در مدرنســازی
مکانیکــی اســت.

برقــرار کننــد تــا امــکان خــود تشــخیصی و عیــب یابــی
دســتگاه در زمــان واقعــی فراهــم شــود بــه طــوری کــه عملیات
یــا تعمیــر و نگهــداری بتوانــد ســریعتر مســائل عملیاتــی را حــل
و فصــل کنــد .عیــوب مــواد را میتــوان در سرتاســر تولیــد
بــا اقدامــات خــودکار بــرای جلوگیــری از وقفــه پرهزینــه
نــوار ورق و یــا آســیب غلتــک ردیابــی کــرد .اتصــال سیســتم
کنتــرل فرآینــد بــا سیســتم تولید/برنامــه ریــزی کارخانــه و
گــزارش دهــی کیفیــت امــکان میدهــد تــا  TCMبــه طــور
خــودکار داده هــای کالف و غلتــک بــرای بهینــه ســازی تولید
و ردیابــی مــواد را دریافــت کنــد .آخریــن تحقیقــات بــر روی
مــدل هــای فاصلــه بیــن غلتکهــا ،حرارتــی ،گشــتاور و تــوان

نتیجه گیری
در تأمیــن الزامــات محصــوالت  ،AHSSتولیدکننــدگان
فــوالد بــا چالــش دشــواری در دوران ســخت اقتصــادی،
همــراه بــا تقاضــای قابــل توجــه بــرای فوالدهــای فعلــی،
معمولــی مواجــه انــد .کارخانــه هــا مــی تواننــد ایــن چالــش
را بــه خصــوص از طریــق مدرنســازی دســتگاههای نــورد
موجــود ،کــه از قبــل دارنــد ،از آنهــا اســتفاده کــرده و
کارکنــان آنــرا دارنــد ،بــه خوبــی حــل کننــد .بــا تعریــف

در سیســتم کنتــرل فرآینــد همــراه بــا توابــع یادگیــری انطباقــی

مناســب الزامــات تولیــد ،مدرنســازی میتوانــد بــا هزینــه

بــرای بهتریــن بهینــه ســازی راه انــدازی و عملیــات خــط نــورد

قابــل توجــه کمتــر از ســاخت کارخانــه بــر روی زمیــن

در سراســر طیــف گســترده و در حــال رشــد محصــول در حال

بکــر انجــام شــود ،در عیــن حالــی کــه عملکــرد مشــابهی را

اجراســت کــه یــک منحنــی راه انــدازی شــیب دار و انعطــاف
پذیــری طوالنــی مــدت در افــزودن محصــوالت جدیــد
فراهــم میکنــد.
ایــن انعطــاف پذیــری در هنــگام ارتقــای مکانیکــی از

-4غلطکــی بــه -6غلطکــی یــا طــرح خوشــه ای کامــ ً
ا

مــورد نیــاز اســت .کنترلهــای دســتگاه نــورد الزامــات
محــرک هــا و نــوردکاری را گســترش میدهــد .در مــورد
محــرک خوشــه میانــی غلتکهــا ،سیســتم اتوماســیون بایــد
معکــوس کــردن برخــی از موتورهــا را مدیریــت کنــد.
در مــورد چیدمــان  ،Flex-Hiسیســتم اتوماســیون بایــد بــه
ســرعت از -4غلطکــی بــه  Flex-Hiســازگار شــود .تطبیــق
پذیــری مــدل دســتگاه نــورد در هنــگام عملیــات بــر روی
طیــف گســترهای از محصــوالت حیاتــی اســت .تفــاوت
قطــر غلتکهــای کاری در طیفــی از اســتحکام تســلیم و

در بهــره دهــی و کیفیــت ارائــه میدهــد .توســعه هــا بــرای
لحــاظ کــردن نــورد پیوســته میتوانــد بــه میــزان زیــادی
بهــره دهــی و کیفیــت محصــول را بهبــود بخشــد ،در عیــن
حالــی کــه اصــاح هندســه غلتــک امــکان قابلیتهــای
آینــده بــرای نــوار ورق بســیار ســخت تــر و نــازک تــر مورد
تقاضــای بــازار را فراهــم میکنــد .سیســتمهای اتوماســیون
پیشــرفته مــورد نیازنــد تــا بــه سیســتم هــای مکانیکــی امــکان
دهنــد تــا توانایــی هــای بالقــوه خــود را بــروز دهنــد و
همچنیــن مزایــای برنامــه ریــزی ،عیــب یابــی تولیــد و
تعمیــر و نگهــداری را ارائــه مــی دهنــد .هــر یــک از ســه
ایــده ســهم خــاص خــود در کمــک بــه بهبــود عملکــرد و
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گســترش قابلیــت را دارنــد ،امــا زمانــی کــه باهــم جفــت و
جــور شــوند بــه دســتگاههای نــورد موجــود قابلیــت انجــام
عملیــات در ســطح کارخانــه هــای جدیــد بــا کســری از
قیمــت را میدهنــد.
ﻓﻮﻻد
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بررســی ݑٮو ݥلید
صنعتــی ݓٮریݡکــت
از ݐں رمههــای کک ݥ
(بخش دوم)

تأثیر انواع کاتالیست استفاده شده
در تولید رزول بر استحکام کششی بریکتهای تولید شده
گردآوری و ترجمه
مهندس مرتضی صالحی

خالصه
بــه منظــور توســعه یــک روش جدیــد و مؤثــر بــا قیمــت
مناســب بــرای تولیــد بریکــت از نرمههــای کک کــه نیازمنــد
دماهــای زیــاد بــرای مرحلــه کربونیزاســیون نباشــد ،نرمههــای
کک بصــورت بریکــت بوســیله بایندرهــای رزول و بــا تغییــر
در اســتحکام کششــی بریکتهــا بوســیلهی تغییــر مقــدار
و نــوع هیدروکســیدهای قلیایــی فلــز ،اکســیدهای فلــزات
قلیایــی خاکــی ،کربنــات آنهــا و کاتالیزورهــای آمیــن
بررســی شــد.
مشــخص شــد کــه بایندرهــای رزولــی تولیــد شــده بــا
کربنــات قلیایــی یــا کربانــات فلــزات قلیایــی خاکــی تأثیــر
بســزایی در افزایــش اســتحکام کششــی بریکتهــای
تولیــدی در مقایســه بــا بایندرهــای رزولــی تولیــد شــده از
هیدروکســید یــا اکســیدهای ایــن فلــزات دارنــد .متوســط
اســتحکام کششــی بریکتهــای تولیــدی بــا رزول
کاتالیزشــده بــا کربنــات (حــدود  45مــگا پاســکال) در
مقایســه بــا بریکتهــای تولیــدی از رزول هــای کاتالیزشــده
بــا هیدروکســید ســدیم (حــدود  33مــگا پاســکال) عــدد
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باالتــری را نشــان داد.اگرچــه رزول کاتالیــز شــده بــا تــری
اتالــول آمیــن اســتحکام کششــی حــدود  54مگاپاســگال را
نتیجــه داد ولــی در ایــن تحقیــق بــه دلیــل اشــتعال پذیــری
تــری اتانــول آمیــن  ،بــرای اهــداف تحقیــق نامناســب
تشــخیص داده شــد.

ﻓﻮﻻد
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مقدمه
تولیــد بریکــت کک از نرمههــای کک بــا اســتفاده
ازچس ـبهای فنولیکــی از قبیــل رزول ،نــواالک و ترکیبــی از
آنهــا در بخــش قبلــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
از تراکــم فنــول 1و فرمالدهیــد 2رزینهــای فنولیکــی
ترموســخت بدســت میآیــد .برمبنــای اینکــه در تراکــم
نســبت آلدهیــد بــه فنــول باالتــر از  1بــوده ( )F/P<1و
کاتالیــزور مــورد اســتفاده بــازی باشــد ،محصــول رزول

3

نامیــده میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه درحضــور
کاتالیــزور اســیدی و کاهــش مقــدار آلدهیــد(،)F/P>1
نــواالک 4ایجــاد میشــود .مشــخصه رزولهــای جامــد و مایــع
عبارتســت از :قابلیــت پخــت بــرای ایجــاد یــک پیونــد عرضــی،
ایجــاد محصــول نفوذپذیــر بــدون نیــاز بــه یــک عامــل دیگــر
بــرای ایجــاد پیونــد عرضــی و ایجادگرمــای الزم.
نتایــج قبلــی نشــان داد کــه بریکتهــای کک تولید شــده تنها
در صورتــی در دماهــای بــاال اســتحکام خــود را حفــظ میکننــد
و از هــم پاشــیده نمیشــوند کــه از ترکیــب رزول کاتالیــز
شــده بــا هیدروکســید ســدیم و بــا نســبت  F/P=2و نــواالک
Phenol

1

Formaldehyde

2

Resol

3

Novalac

4

کاتالیــز شــده بــا اســید کلریدریــک بــا نســبتF/P=0/5

چســب مــورد اســتفاده یــک مقــدار بهین ـهای دارد کــه کمتــر

اســتفاده شــود کــه نســبت نهایــی  F/Pبایــد حــدودا ً 1/3

و یــا بیشــتراز آن مقــدار ســبب افــت در اســتحکام کششــی

باشــد .نتایــج آنهــا همچنیــن حاکــی از آن بــود کــه

بریکــت میشــود .از آنجایــی کــه چســب مــورد اســتفاده

بریکتهــای کک بــا اســتحکام کششــی بــاال تنهــا زمانــی

بــرای پوشــاندن ســطح ذرات بــزرگ در مقایســه بــا ذرات

بدســت میآینــد کــه نســبت  F/Pبایندرهــای رزولــی بیــن

کوچــک بیشــتر اســت ،بنابرایــن چســب بیشــتراز حــد بهینــه

 1/5تــا  2و وزمانیکــه نســبت کاتالیســت بــه فنــول بیــن 0/1

ســبب کاهــش اســتحکام بریکــت تولیــد شــده میشــود.

تــا  0/5باشــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن توضیحــات  ،قصــد

بنابرایــن عملیــات خردایــش 1بــرای یکدســت کــردن ذرات

داریــم در ادامــه تأثیــر انــواع کاتالیسـتها را بــر اســتحکام

الزم اســت .بــرای تعییــن مقــدار بهینــه چســب ،بریکتهایــی

کششــی بریکتهــای تولیــدی از بایندرهــای رزولــی را

تولیــد شــده و پختــه شــده در دمــای  200درجــه ســانتیگراد

بررســی کنیــم.

بــا درصدهــای مختلــف چســب مــورد آزمایــش اســتحکام
کششــی قــرار گرفــت .بعــداز تســت اولیــه بــرروی بریکتهــا

روش آزمایش

مقــدار بهینــه بــرای چســب  12/5درصــد نرمههــای کک بــود.

بــا احتســاب ایــن موضــوع کــه از بریکتهــای تولیــد شــده

بنابرایــن بــا ثابــت نگهداشــتن ایــن نســبت انــواع مختلــف از

بــا چس ـبهای رزولــی بــا نســبت F/P= 1/5, 2و بــا کاتالیســت

چســبها مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه

در محــدوده  0/1تــا  0/5اســتحکام قابــل قبولــی بدســت آمــد،

نتایــج آنهــا بررســی میشــود.

بــا در نظــر گرفتــن نســبت F/P= 1/5, 2تأثیــر کاتالیســتهای
دیگــررا بررســی میکنیــم .نمــای کلــی فرآینــد در شــکل 1
آمــده اســت.

نتایج
بــرای تعییــن تأثیرنــوع کاتالیســت برســاختار رزول و
اســتحکام کششــی بریکــت پختــه شــده ،هیدروکســیدهای
فلــزی قلیایــی ،اکســیدهای فلــزی قلیایــی خاکــی ،کربنــات
آنهــا و کاتالیســتهای آمینــی در آمــاده کــردن رزول بــا
نســبت F/P=1/5 ,2بــه کارگرفتــه شــد .کربنــات ســدیم و
کربنــات باریــم بــه عنــوان کاتالیســت در محــدوده  0/1تــا 0/3
بــه نســبت مــوالر فنــول انتخــاب گردیــد .نتایــج حاصــل ازایــن
کاتالیســت کربنــات ســدیم در مقایســه بــا هیدروکســید ســدیم
در شــکل  2و 3آمــده اســت.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود اســتحکام کششــی بریکتهــای
آمــاده شــده بــا رزول حــاوی کاتالیســت کربنــات ســدیم در مقایســه
بــا هیدروکســید ســدیم ،بیشــتر اســت .در نتایــج حاصــل کامــ ً
ا

مشــخص اســت کــه در رزول بــا F/P=1/5در نســبت کربنــات
ســدیم بــه فنــول برابربــا( ،0/1)Na/P=0/1اســتحکام کششــی
بیشــترین مقــدار یعنــی 45/5 MPaرا داراســت ،درصورتــی کــه
در حضــور هیدروکســید ســدیم بــا نســبت  N/P =0/2اســتحکام
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کششــی برابــر  34/75 MPaبدســت میآیــد.
شکل  .1شمای کلی فرآیند تولید بریکت

Grinding

1

ﻓﻮﻻد
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شــکل  .2مقایســه اســتحکام کششــی بریکتهای ســنتز شــده با چســب رزولی ( )F/P=1/5به همراه کاتالیزورهای کربنات و هیدروکســید سدیم
( :Pفنول :N ،هیدروکسید سدیم :F ،فرمالدهید :Na ،کربنات سدیم ،که مقدار مول خود را در چسب نشان میدهند)

20
شکل  .3مقایسه استحکام کششی بریکتهای سنتز شده با چسب رزولی ( )F/P=2به همراه کاتالیزورهای کربنات و
هیدروکسید سدیم
( :Pفنول :N ،هیدروکسید سدیم :F ،فرمالدهید :Na ،کربنات سدیم ،که مقدار مول خود را در چسب نشان میدهند)
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بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمههای کک

افزایــش بیشــتر در مقــدار کاتالیســت در  F/P=1/5ســبب

بــا توجــه بــه اینکــه وزن مولکولــی بیشــتر رزیــن ســبب میشــود

کاهــش در مقــدار اســتحکام کششــی میشــود .هنگامــی

کــه درهنــگام پخــت پیوندهــای عرضــی بیشــتری تشــکیل

کــه مقــدار  F/P= 2بیشــترین اســتحکام کششــی بــا افزایــش

شــود ،انتظــار میرفــت ماکزیمــم اســتحکام کششــی در حالــت

کربنــات ســدیم از  0/1بــه  0/2بــه دســت میآیــد .ایــن

رزیــن F/P=2بیشــتر باشــد .ایــن اختــاف در نتایج ازآنجا ناشــی

ممکــن اســت بــه ایــن دلیلباشــد کــه مقــداری از کربنــات

میشــود کــه بــا حضــور وزن بیشــتررزین ،شــاخههای رزیــن

ســدیم بــرای خنثــی کــردن اســید فرمیــک موجــود

بســیار زیــاد میشــودکه ایــن ســبب افزایــش شــاخههای پیونــد

در فرمالدهیــد مصــرف میشــود .در هــردو رزیــن بــه

عرضــی در هنــگام پخــت بریکــت میشــود .رزیــن پختــه شــده

کاربــرده شــده در بــاال ،اســتحکام کششــی نمونههــا در

بــا شــاخههای زیــاد از رزیــن خطــی شــکنندهتر اســت کــه

حضورکاتالیســت کربنــات ســدیم از هیدروکســید ســدیم

نهایت ـاً ســبب کاهــش اســتحکام نهایــی بریکــت میشــود.

بیشــتر اســت .نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه نتایــج حاصــل

لــی و همکارانــش تأثیــر اوره بــرروی رزیــن فرمالدهیــد

از بررســی اســتحکام کششــی بریکتهــا دررزیــن بــا

فنولــی را بررســی کردهانــد .مطالعــات آنهــا نشــان داد کــه

 F/P= 1/5در مقایســه بــا  ،F/P =2هــردو در حضــور

اوره بصــورت موقــت بــا تأمیــن منابــع فرمالدهیــد هزینههــا را

کاتالیســت کربنــات ســدیم ،حاکــی از ایــن امراســت

کاهــش میدهــد.

کــه بیشــترین اســتحکام کششــی بــرای مــورد اول حــدود

آنهــا بــا اضافــه ســازی  %10اوره حیــن ســاخت ایــن رزیــن،

 45/40 MPaامــا بــرای دومــی  41/54 MPaاســت.

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بعــد ازپخــت ،اســتحکام بــه شــدت

شکل .4مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P= 1.5آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم و
اکسیدهای فلزی قلیایی خاکی( :Nهیدروکسید سدیم :Mg ،اکسید منیزیم :Ca ،اکسید کلسیم :Sr ،اکسید استرانسیم)

Lee
Benk

1
2
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شکل .5مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P=2آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم و
اکسیدهای فلزی قلیایی خاکی ( :Nهیدروکسید سدیم :Mg،اکسید منیزیم :Ca ،اکسید کلسیم :Sr ،اکسید استرانسیم)

کاهــش نمییابــد و اوره بــه دلیــل واکنــش کمــی کــه بــا فنــول

مشــخص و همچنیــن رزیــن فرمالدهیــد اوره ( )UFبــرای

دارد نقــش یــک رقیــق کننــده را بــازی میکنــد .امــا بنــک

بریکــت ســازی نرمههــای کک نامناســب تشــخیص داده شــد.

تأثیراضافــه ســازی اوره بــه رزیــن رزول فنولیکــی را مــورد

درشــکل  4و  ،5مقایســهای بیــن اســتحکام کششــی

مطالعــه قراردادنــد و بــا جایگزینــی  %25و  %50اوره بــه جــای

بریکتهــای ســنتز شــده بــا کاتالیســت هیدروکســید ســدیم

فنــول بــه نتایــج جالبــی دســت یافتنــد .بــا اضافــه ســازی ایــن

ودیگــر اکســیدهای فلــزی قلیایــی خاکــی آورده شــده

مقــدار اوره اســتحکام بریکتهــا بشــدت کاهــش پیــدا کــرد.

اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ماکزیمــم اســتحکام

بطــوری کــه بــرای ترکیــب  F/P=2و  N/P=0/3اســتحکام

کششــی حاصــل از بریکتهــای ســنتز شــده بــا  F/P=2و

کششــی بریکتهــا بــدون اوره  33/99 MPaحاصــل گردیــد

22

کاتالیســتهای  SrO ،MgO ،CaOتقریبــاً مشــابه بــوده کــه

ولــی بــا جایگزینــی  25و  50درصــد فنول بــا اوره این اســتحکام

بــه ترتیــب22/96 ،23/16و  22/24 MPaبدســت آمــده اســت.

بــه ترتیــب بــه  23/18 MPaو  20/43 MPaکاهــش پیــدا کــرد.

ماکزیمــم اســتحکام کششــی حاصــل از بریکتهــای ســنتز

زمانــی کــه اوره بــه تنهایــی بــا فرمالدهیــد بــا نســبت F/U=2بــه

شــده بــا  F/P=2و کاتالیسـتهای  ،SrO ،MgO ،CaOبــا کمــی

عنــوان چســب بــه کار رفــت ایــن اســتحکام بــه 9/46 MPa

افزایــش و یــا کاهــش همــراه بــود ،بــه طــوری کــه بــرای CaO

نــزول یافــت و هنگامــی کــه ایــن بریکتهــا تــا دمــای 470

اســتحکام کششــی از  23/96بــه  27/97 MPaو بــرای MgO

درجــه ســانتیگراد کربــن ســازی گردیدنــد ،بــه دلیــل ازهــم

از 22/96بــه  24/49 MPaافزایــش و بــرای  SrOاز 22/24بــه

پاشــیدن رزیــن فرمالدهیــد اوره اســتحکام کششــی قابــل

 17/01 MPaکاهــش نشــان داد .کربنــات باریــم بــه عنــوان

اندازهگیــری نبــود.

یــک کاتالیــزور دیگــر انتخــاب گردیــد تــا تأثیــر کربنــات بــر

بنابرایــن اضافــه ســازی اوره بــه رزیــن فنولیکــی باالتــر از حد
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روی رزول بررســی شــود.

بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمههای کک

شکل  .6مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P =1/5آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم
و کربنات باریم ( :Nهیدروکسید سدیم :Ba ،کربنات باریم)

23
شکل  .7مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P =2آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم و
کربنات باریم ( :Nهیدروکسید سدیم :Ba ،کربنات باریم)
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شکل  .8مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P=1/5آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم،
آمونیاک و تری اتانول آمین ( :Nهیدروکسید سدیم :A ،آمونیاک :TEA ،تری اتانول آمین)

24
شکل  .9مقایسه بین استحکام کششی بریکتهای سنتز شده از رزول با  F/P=2آماده شده با کاتالیزهای هیدروکسید سدیم،
آمونیاک و تری اتانول آمین ( :Nهیدروکسید سدیم :A ،آمونیاک :TEA ،تری اتانول آمین)
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بررسی تولید صنعتی بریکت از نرمههای کک

نتایج این بررسیها در شکل  6و  7آمده است.
همانطــور کــه از نتایــج مشــخص اســت ،رزینهــای
کاتالیزشــده بــا کربنــات باریــم اســتحکام کششــی باالتــری
را نســبت بــه دیگــر کاتالیزهــای اکســید فلــزی قلیایــی
خاکــی ســبب میشــوند .بــرای مقایســه ،نتایــج رزینهــای
کاتالیزشــده بــا هیدروکسیدســدیم درشــکلها آمــده اســت.
اگراثــر قطراتمــی درنظرگرفتــه شــود ،ماکزیمــم اســتحکام
کششــی بریکتهــای تولیــد شــده بــا رزیــن کاتالیــزوری
باریــم بایــد عــددی بیــن اســتحکام بدســت آمــده از
کلســیم و استرانســیم باشــد .ازآنجایــی کــه باریــم بصــورت
کربنــات باریــم بــه کاربــرده شــده اســت ،بــه دلیــل اثــر اصــاح
ســازی کربنــات ،اســتحکام بریکتهــای ســنتز شــده بیشــترین
مقــدار را در میــان کاتالیســت هــای فلــزی خاکــی ازخــود
نشــان میدهــد .همچنیــن همانطــور کــه از شــکل 6و  7نمایــان
اســت بــا افزایــش مقــدار کربنــات باریــم ،اســتحکام افزایــش
مییابــد .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بــه دلیــل انحــال

پذیــری کمترکربنــات باریــم ،یونهــای¯ OHکافــی بــرای

نتیجهگیری
همانطــور کــه در نتایــج آمــده اســت بــا اضافــه ســازی
 TEAاســتحکام کششــی افزایــش و بــا اضافــه کــردن
آمونیــاک اســتحکام کاهــش یافتــه اســت .نتایــج
مقایســه شــده در بــاال نشــان میدهــد کــه بریکتهــای
ســنتز شــده بــا کاتالیســت  TEAاســتحکام باالتــری
نســبت بــه کاتالیســت  NaOHدارنــد  .برایــن اســاس بــه
نظــر میرســد کاتالیســت  ،TEAمناســبترین کاتالیســت
در تولیــد بریکتهــا باشــد  .امــا  TEAیــک مشــکل
اساســی دارد و آن اشــتعال پذیــری شــدید آن اســت.
در تســت اشــتعال پذیــری کــه بیــن  NaOH، NH3و TEA

انجــام شــد ،ورقــه رزیــن کاتالیســتی  TEAدوبرابــر
ســریعتر از رزیــن کاتالیســتی آمونیــاک ســوخته شــد و
رزیــن کاتالیســتی  NaOHدو برابــر آهســتهتر از رزیــن
کاتالیســتی آمونیــاک ســوخت.

کاتالیــز کامــل فنــول و فرمالدهیــد در میکســر وجــود نــدارد.
اگــر یونهــای¯ OHکافــی در مرحلــه آمــاده ســازی رزیــن
وجــود داشــت ،اســتحکام باالتــری از بریکتهــای ســنتز شــده

مراجع

بــا کربنــات باریــم نســبت بــه مقادیــر موجــود در شــکل  6و 7

[1] A. Benk, M. Talu, A. Coban, Phenolic resin binder

بدســت آورده میشــد.

for the production of metallurgical quality briquettes

ایــن نتایــج ،نتایــج حاصــل از کاتالیســت کربنــات ســدیم

from coke breeze: part I, Fuel Processing Technology

را تأییــد میکنــد کــه اکســیدهای فلــزی قلیایــی یــا

89 (2007) 28–37.

قلیایــی خاکــی وقتــی در قالــب کربناتهــا در رزینهــا
اســتفاده میشــوند بــا تبدیــل ســاختار بــه پیونــد عرضــی
خطــی 1در مقایســه بــا ســاختار پیونــد عرضــی شــاخهدار

2

در حیــن پخــت تأثیــر مشــخصی در بهبــود کیفیــت
رزول دارنــد .ایــن نکتــه قابــل ذکراســت کــه پیوندهــای
شــاخهدار پختــه شــده بســیار شــکننده بــوده و بــرای همیــن
استحکام را کاهش میدهند.
در شــکل  8و  9مقایسـهای بیــن اســتحکام کششــی بریکتهــای
ســنتز شــده بــا رزول هــای حــاوی کاتالیســت هیدروکســید
ســدیم و کاتالیس ـتهای آمینــی ( آمونیــاک 3و تــری اتانــول
آمیــن ) 4نشــان داده شــده اســت.

[2] Ayse Benk, Muzaffer Talu, Abdullah Coban, "Phenolic resin binder for the production of metallurgical
quality briquettes from coke breeze: Part II the effect
of the type of the basic catalyst used in the resol production on the tensile strength of the formed coke briquettes" Fuel Processing Technology, 89(2008), 38-46.
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اخبار داخلی

اخبار

▪ اقدامات برگزاري سمپوزيوم فوالد 96
بیســتمین ســمپوزیوم فــوالد كشــور تحــت عنــوان "توســعه

صنعــت فــوالد بــا حفــظ محیــط زیســت و بازیافــت
پســماندها" قــرار اســت در تاریخهــای  8و  9اســفند ســال
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
نمایشــگاههای بیــن المللــی کیــش برگــزار خواهــد شــد ،کــه
ایــن نمایشــگاه از ســوی صاحبــان صنایــع فــوالد و صنایــع
و معــادن مرتبــط بــا آن مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد.
برگــزاری ســاالنه ایــن همایــش همزمــان بــا نمایشــگاه
بیــن المللــی فــوالد ،ایــن فضــا را بــرای شــرکت کننــدگان
فراهــم مــیآورد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی
و تحقیقــات علمــی در زمینــه آهــن و فــوالد آشــنا شــوند.
بعــاوه ایــن فضــا مــكان مناســبي جهــت طــرح مشــكالت و
چالشهــاي فــرآروي صنعــت فــوالد و تبــادل نظــر حضــوري
بيــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم میکنــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه ســمپوزيوم  96توســط انجمــن آهــن و فــوالد
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ايــران و بــا حمايــت مالــي شــركتهایی از جملــه فــوالد
مباركــه اصفهــان ،فــوالد خوزســتان ،فــوالد آليــاژي ايــران،
تهيــه و توليــد مــواد معدنــي ايــران و فرانســوز يــزد برگــزار
خواهــد شــد .در خصــوص برگــزاری هرچــه بهتــر و
مطلوبتــر ســمپوزیوم فــوالد ،تاکنــون جلســات متعــددی بــا
حضــور رئیــس محتــرم هیئــت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران ،جنــاب آقــای دکتــر نجفــی زاده و مســئولین انجمــن
تشــکیل شــده کــه در ایــن جلســات کلیــه جنبههــای مربــوط
بــه امــور اجرایــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفتــه
اســت.

▪ برگــزاری جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم
فوالد 96
جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد  96در مــورخ
 96/10/20در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا
حضــور  60نفــر از اســاتيد دانشــگاهها ،كارشناســان و
متخصصــان صنعــت فــوالد برگــزار گرديــد .بــا توجــه بــه
اینکــه بيــش از  290مقالــه در زمينههــاي مرتبــط بــا صنعــت

آهــن و فــوالد و در راســتای تحقــق شــعار ســمپوزیوم
امســال بــه دبيرخانــه انجمــن ارســال گردیــده بــود ،در
ايــن جلســه داوران بــر اســاس موضوعــات مختلــف مطابــق
بــا تخصــص خــود اقــدام بــه داوري مقــاالت نمودنــد .هــر
مقالــه توســط  3نفــر متخصــص تحــت داوري قــرار گرفــت
و مقــاالت برگزیــده در دو بخــش ارائــه حضــوری و پوســتر
پذیرفتــه شــدند .جهــت تقویــت فعالیتهــای کارشناســان در
صنعــت فــوالد بخشــی از مقــاالت تحــت عنــوان گــزارش
فنــی در مجموعــه مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد  96بــه چــاپ
رســیده اســت.

▪ جلســه هيــأت مديــره انجمــن آهــن و فــوالد
ا ير ا ن
جلســه هيــأت مديــره در مــورخ  96/10/27در دفتــر
مديريــت انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا حضــور
اكثريــت آرا تشــكيل شــد .در ايــن جلســه ضمــن قرائــت
صورتجلســه قبلــي ،آقــاي دكتــر نجفــي زاده (رئيــس
هيــأت مديــره انجمــن) گزارشــي از عملكــرد انجمــن در
فاصلــه زمانــي فروردیــن تــا دی مــاه ســال جــاری ارائــه
نمودنــد.

ســپس اعضــاي هيــأت مديــره در خصــوص مســائل و
ادامــه رونــد فعاليتهــاي انجمــن و اقداماتــي كــه تاكنــون
در مــورد برگــزاري ســمپوزيوم فــوالد  96انجــام شــده
اســت ،بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد .بــا توجــه بــه تصمیــم
هیئــت مدیــره انجمــن قــرار شــد آقــاي مهنــدس اعــزازي
در ارتبــاط بــا مــکان برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد 97
بــا شــركت فــوالد خراســان مذاکــره نماینــد .همچنیــن
مقــرر شــد در مــورد خريــد يــك واحــد آپارتمــان
در تهــران بــا توجــه بــه تــوان محــدود مالــي انجمــن
ارزیابیهــای الزم انجــام شــود .در انتهــا کاندیدهــای
برجســتگان فــوالد  96پــس از بحــث و بررســی فــراوان
انتخــاب و ســپس بــا رأی مخفــی چهــار نفــر بــا اکثریــت
آراء برگزیــده شــدند.
▪

ارســال رزومــه برخــی از اعضــای هیئــت

مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه
شــورای انجمنهــای علمــی ایــران
پیــرو درخواســت کتبــی شــورای انجمنهــای علمــی
ایــران ،در رابطــه بــا شناســائی و جمــع آوری اطالعــات
اعضــاء هیئــت مؤســس و بازرســان انجمنهــای علمــی
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کــه در ســنین باالتــر از  60ســال و دارای ســوابق ارزشــمند

نمــود .ایــن دوره توســط آقــای دکتــر فخرالدیــن اشــرفی

کاری هســتند ،در ایــن خصــوص رزومــه برخــی از

زاده در شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان در کرمــان ارائــه

اعضــاء هیئــت مدیــره انجمــن کــه مشــمول ایــن موضــوع

گردیــد.

میشــدند بــه شــورای انجمنهــای علمــی ایــران بــرای
درج در مجموعــه بانــک اطالعــات فرهیختــگان ارســال
گردیــد .اســامی ایــن نفــرات بدیــن شــرح میباشــد-1 :
آقــای دکتــر عبــاس نجفــیزاده -2 ،آقــای دکتــر ســید

▪ حمایــت معنــوی انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران از یازدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی
مدیریــت اســتراتژیک

احمــد جنابعلــی جهرمــی -3 ،آقــای دکتــر محمدرضــا

ایــن کنفرانــس در تاریخهــای  15و  16اســفند 96

ســلطانی -4 ،آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزاده،

در مرکــز همایشهــای بیــن المللــی کتابخانــه ملــی

 -5آقــای مهنــدس ســیروس مؤتمــن -6 ،آقــای مهنــدس

ایــران توســط انجمــن مدیریــت راهبــردی ایــران برگــزار

احمــد شــریفی.

میگــردد .انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ضمــن حمایــت

▪

جلســه بررســی ظرفیتهــای همــکاری

معنــوی از ایــن کنفرانــس ،آقــای مهنــدس عبدالــه
اعــزازی ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ،را نیــز جهــت

ایــران و اروپــا در حــوزه محصــوالت فلــزی

حضــور در کمیتههــای ایــن کنفرانــس معرفــی کردهانــد.

جلســه هماندیشــی بــا موضــوع بررســی ظرفیتهــای

حمایــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران

و معدنــی
همــکاری ایــران و اروپــا در حــوزه محصــوالت فلــزی

▪

از چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی متافو

و معدنــی در مــورخ  96/10/2در محــل نمایشــگاههای

چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی متافــو در تاری ـخ

تهــران توســط ســازمان توســعه و تجــارت ایــران برگــزار

 96/9/13الــی  96/9/16بــه مــدت چهــار روز در محــل

گردیــد .آقــای مهنــدس اعــزازی عضــو هیئــت مدیــره

دائمــی نمایشــگاههای تهــران توســط شــرکت نمانگــر

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در ایــن جلســه حضــور

برگــزار گردیــد ،کــه انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه

یافتنــد.

عنــوان حامــی معنــوی در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت

▪

برگــزاری دوره آموزشــی بــا عنــوان

و مجلــه پیــام فــوالد شــماره  68بیــن غرفــه داران توزیــع
"

تخریــب قطعــات در صنعــت و تحلیــل شکســت"

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران اقــدام بــه برگــزاری دوره
آموزشــی بــا عنــوان "تخریــب قطعــات در صنعــت و

تحلیــل شکســت" در تاریخهــای  22و  23آذر مــاه

گردیــد.
▪ حمایــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از
چهاردهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن
علمــی انــرژی ایــران
چهاردهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن علمــی
انــرژی ایــران بــا عنــوان فنــاوری و مدیریــت انــرژی بــا
رویکــرد انــرژی ،ایمنــی و محیــط زیســت در تاریخهــای
 10و  11بهمــن مــاه ســال جــاری توســط انجمــن انــرژی
ایــران و بــا همــکاری دانشــگاه شــهید بهشــتی در مرکــز
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اخبار داخلی

▪ کســب رتبــه  Aانجمــن آهــن و فــوالد ایران
در بیــن انجمنهــای علمــی در گروههــای
تخصصــی

علمــی گروههــای تخصصــی بــه عنــوان انجمــن علمــی
برتــر شــناخته شــد.

طــی نامــهای از ســوی دبیــر کمیســیون انجمنهــای

▪ تقدیــر رئیــس پژوهشــکده فــوالد دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان

از فعالیتهــای ارزشــمند انجمــن آهــن و فــوالد ایــران

رئیــس پژوهشــکده فــوالد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان،

علمــی ایــران ،جنــاب آقــای دکتــر غالمحســین لیاقــت،
در خصــوص تکمیــل و ارســال اظهارنامــه عملکــرد و
گــزارش فعالیتهــای ســال  ،1395تقدیــر بعمــل آمــد.
شــایان ذکــر اســت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران با کســب
رتبــه  Aبــرای هفتمیــن ســال پیاپــی در بیــن انجمنهــای

ضمــن تقدیــم لــوح سپاســی ،از تالشهــای گســترده
جنــاب آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزاده از
اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران
تقدیــر بعمــل آورد.

آقاي مهندس مرتضی محمدی

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل فوالد آلیاژی ایران تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون حضرتعالی را از
درگاه ایزد منان خواستارم.

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

29

آقاي مهندس سیروس مؤتمن

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل مجتمع صنایع قائم الرضا تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رشــد  ۲۷۰درصــدی تولیــد در شــرکت فــوالد
سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری در  ۹مــاه
ســال ۹۶
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،مدیــر
عملیــات شــرکت فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری از
رشــد  ۲۷۰درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل و تولیــد
بیــش از  ۳۰۰هــزار تــن محصــول آهــن اســفنجی در واحــد احیــا
مســتقیم ایــن شــرکت خبــر داد.

صعــود کند.عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه در دو محــور از
محورهــای هشــتگانه ارزیابــی MAKEبســیار موفــق ارزیابــی
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در محورهــای «تســهیم دانــش» و
«فرهنــگ دانــش محــور ســازمانی» بــه ترتیــب رتبــۀ اول و دوم
آســیا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
افزایش  78درصدی تولید طال در موته
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

راهیابــی شــرکت فــوالد مبارکــه بــه جایــزۀ
جهانــی تعالــی ســازمانی

پایــان مهــر 301 ،کیلوگــرم شــمش طــا تولیــد کــرد .ایــن

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،در

رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 169 ،کیلوگــرم بــود.

نخســتین دورۀ ارزیابــی بنیــاد کیفیــت اروپــا ( )EFQMدر ایــران

همچنیــن میــزان تولیــد مجتمــع مذکــور نســبت بــه برنامــه (158

کــه در ســالن همایشهــای صداوســیما و بــا حـــــضور دکتــر

کیلوگــرم) 91 ،درصــد افزایــش یافــت .مجتمــع طــای موتــه

توســنت رئیــس بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپــا و دکتــر ســعید

در مــاه مهــر  70کیلوگــرم شــمش تولیــد کــرد کــه نســبت بــه

ســهرابپور ،رئیــس نمایندگــی ( )EFQMدر ایــران برگــزار

تولیــد مــدت مشــابه ســال گذشــته ( 26کیلوگــرم) 169 ،درصــد

شــد ،شــرکت فــوالد مبارکــه بــا کســب باالتریــن امتیــاز و

رشــد نشــان میدهــد.

دریافــت تقدیرنامــه  ۵ســتاره ،بــه عنــوان شــرکت ســرآمد ملــی
بــه ارزیابــی جهانــی تعالــی ســازمانی راه یافــت.

30

دانشــی برتــر قارۀآســیا ،در ســال  ۲۰۱۷بــه جایــگاه یازدهــم

معدنــی ایــران مجتمــع طــای موتــه از ابتــدای فروردیــن تــا

تولید بیش از  2هزار تن پتاس در یک ماه
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

صعــود شــرکت فــوالد مبارکــه بــه جایــگاه
یازدهــم ســازمانهای دانشــی برتــر قــاره آســیا

ســال جــاری موفــق بــه تولیــد  2025تــن پتــاس شــد کــه ایــن

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان بنــا بــه

رقــم باالتریــن رکــورد ماهانــه تولیــد ،از ابتــدای راهانــدازی

اعــام دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان نماینــدۀ ســازمان

کارخانــه محســوب میشــود .مجتمــع پتــاس خــور و بیابانــک

جهانــی MAKEدر ایــران ،شــرکت فــوالد مبارکــه موفــق شــد

اولیــن تولیــد کننــده پتــاس در ایــران و دارای یکــی از بزرگترین

از بیــن  ۲۰۱شــرکت حاضــر در ارزیابــی جایــزۀ ســازمانهای

معــادن پتــاس شــورابهای در خاورمیانــه میباشــد.

ﻓﻮﻻد

زمستان / 96شماره 69

معدنــی ایــران ،مجتمــع پتــاس خــور و بیابانــک طــی آذرمــاه

فوالد آلیاژی ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

دریافــت نشــان ملــی مشــتری مــداری شــرکت
فــوالد آلیــاژی ایــران

صــادرات محصــوالت ذوب آهــن بــرای اولیــن
بــار بــه انگلســتان

بنــا بــه گفتــه روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران ،در

بــه گــزارش روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان ،بــه گفتــه مدیــر

دومیــن همایــش ملــی برندهــای برتــر کشــور کــه در روز یــک
شــنبه مــورخ  ۱۹آذرمــاه  ۹۶در محــل کتابخانــه ملــی نهــاد
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد ،شــرکت فــوالد آلیــازی ایــران
موفــق بــه دریافــت تندیــس ملــی مشــتری مــداری از منظــر
مشــتریان و از جامعــه آمــاری  30هــزار نفــری گردیــد.

افتتــاح کارخانــه فــرآوری ضایعــات فلــزی
(شــریدر)

عامــل ایــن شــرکت ،رونــد مثبــت شــرایط اقتصــادی ذوب آهــن اصفهــان
و کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت بــه گونــهای بــوده کــه امــکان
صــادرات گســترده فراهــم شــده اســت و لــذا امســال بــه رقــم یــک
میلیــون و  100هزارتــن صــادرات خواهــد رســید .ایــن شــرکت بــا توجــه
بــه دریافــت گواهینامــه کــرز جهــت صــادرات میلگــرد بــرای اولیــن بــار
موفــق بــه صــادرات محصــوالت بــه کشــور انگلســتان شــده اســت.

افزایــش میــزان و تنــوع تولیــد در  9ماهــه اول

بنابــر گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران،

ســال جــاری نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته

خــط تولیــد کارخانــه فــرآوری ضایعــات فلــزی در

بنابــر گــزارش روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان ،ایــن

شــرکت فوالدآلیــاژی ایــران روز ســه شــنبه مــورخ  14آذر
مــاه ســال جــاری بــــه بهــره بــرداری رســید .ایــن کارخانــه
بــا ظرفیــت  300هــزار تــن در ســال کــه قابلیــت افزایــش
تــا 400هــزار تــن را نیــز دارد ،تنهــا کارخانــه فــرآوری
آهــن قراضــه در مرکــز و جنــوب کشــور بــوده کــه شــروع
بــه فعالیــت نمــوده اســت .ایــن کارخانــه بــا همــکاری
کارشناســان شــرکت  comesآلمــان و نیروهــای داخلــی
کارخانــه و بــا اســتفاده از فنــاوری روز زیســت محیطــی
اروپــا راه انــدازی شــد.

فوالد خوزستان
رکورد شکنی صادرات فوالد خوزستان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان
از ابتــدای امســال یــک میلیــون و  926هــزار تــن صــادرات از
ایــن شــرکت انجــام شــده اســت کــه بــا توجــه بــه صــادرات
یــک میلیــون و  900هــزار تنــی در ســال گذشــته ،ایــن رکــود
شکســته شــد .شــرکت فــوالد خوزســتان ســال گذشــته ســه
میلیــون و  600هــزار تــن شــمش و اســلب (قطعــات مســتطیل
شــکل فــوالد) تولیــد کــرده و هــدف گــذاری امســال آن تولیــد
 3میلیــون و  700هــزار تــن از ایــن محصــوالت اســت.

شــرکت در نــه ماهــه ســال جــاري رونــد افزايــش توليــد در
بخشهــاي مختلــف نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته
اســت .بــه ايــن ترتيــب كــه مقــدار توليــد نــه ماهــه در واحــد
توليــدات كك و مــواد شــيميايي  889هــزار و  491تــن بــوده
کــه حــدود  28درصــد افزايــش توليــد نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل داشــته اســت  .در واحــد آگلومراســيون مقــدار توليــد
آگلومــره  2میلیــون و  289هــزار و  964تــن بــوده كــه حــدود
 13درصــد افزايــش را نشــان ميدهــد .توليــد در واحــد كــوره
بلندهــا بــه ميــزان یــک میلیــون و  753هــزار و  412تــن چــدن
مــذاب بــوده كــه حــدود  4درصــد افزايــش داشــته اســت .در
واحــد فوالدســازي یــک میلیــون و  698هــزار و 483تــن شــمش
آمــاده توليــد شــده اســت كــه حــدود  3درصــد افزايــش و جمع
کل محصــول نهایــی بــه ميــزان 1میلیــون و  634هــزار و 620
تــن بــوده کــه حــدود  6درصــد افزايــش را نشــان میدهــد .در
 9ماهــه ســال جــاري بــه منظــور پاســخ بــه نيازهــاي روز افــزون
بــازار و بــه منظــور توســعه ســبد محصــوالت ،پروفيلهــاي زيــر
در شــركت ذوب آهــن اصفهــان طراحــي و توليــد گرديــد:
 -ناوداني بال شيبدار سبك سايز .20

31

 كالفهاي صادراتي با مارك فوالد سري .SAE گرد فوالدي سايز  250ميليمتر. -بيم بالنك
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اخبار بین المللݔى

1

▪ هند در تکاپو برای تولید گریدهای جدید فوالدی

باکتریــال ،مقاومــت خوردگــی را نیــز بهبــود میبخشــند .ایــن

یــک شــرکت مشــاوره و مهندســی دولتــی در هنــد(،)Mecon Ltd

روش پیشتــر از ایــن نیــز در ایجــاد ایــن ســطوح بــه کار

قــراردادی را بــا شــرکت ایتالیایــی()CSM: Centro Sviluppo Materiali

گرفتــه شــده بــود ولــی بســیاری از الیههــای ایجــاد شــده از

در زمینــه ی تولیــد فوالدهــای کاربــردی در صنایــع الکتریکــی

روی ســطح جــدا مــی شــدند .ولــی در ایــن روش چــون اصــاح

وخــودرو بــه امضــا رســانیده اســت .هنــد قصــد دارد تقریبــاً

بــرروی خــود فــوالد صــورت میگیــرد ،تغییــر دائمــی در ایــن

ظرفیــت تولیــد فــوالد خــود را تــا ســه دهــه آینــده ســه برابــر کنــد

مــواد صــورت میگیــرد .بــرای مطالعــه بیشــتر میتوانیــد بــه

و فنــاوری بــرای تولیــد محصــوالت بــا ارزش باالتــر از جملــه

مقالــه زیــر مراجعــه فرماییــد:

فوالدهــای صنعتــی را بدســت آورد .قــرار اســت ایــن شــرکت

Inhibition of Bacterial Adhesion on Nanotextured Stainless Steel 316L

ایتالیایــی تکنولــوژی تولیدفوالدهــای گریــد جدیــد کاربــردی در

by Electrochemical Etching, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00544.

صنایــع انتقــال نفــت و گاز را نیــز بــه ایــن شــرکت هنــدی انتقــال
دهــد .اگرچــه هنــد یکــی از تولیدکننــدگان اصلــی فــوالد اســت،

▪

استفاده از گاز طبیعی مایع در شرکت SSAB

امــا بــه شــدت بــه واردات آلیاژهــای گــران قیمــت کاربــردی در

شــرکت  SSABشــروع بــه اســتفاده از گاز طبیعــی مایــع  LNGدر

صنایــع فوالدســازی و تجهیــزات الکتریکــی از کشــورهای ژاپــن،

کارخانــه تولیــد فــوالد کــرده اســت ،کــه ایــن گاز جایگزیــن گاز نفتــی

کــره جنوبــی و روســیه وابســته اســت.

مایــع  LPGدر کورههــای گام بــردار()Walking Beam Furnace
در کارخانههــای تولیــد تســمه شــده اســت .اســتفاده از LNG

▪

روشــی بــرای تولیــد فوالدهــای زنــگ نــزن بــا

خاصیــت ضدباکتریــال

محققــان موسســه جرجیــا آمریــکا ادعــا میکننــد کــه بــا

شــرکت  SSABرا قــادر خواهــد ســاخت تــا بــا جایگزینــی
ســوختهای نفتــی ،ســطح کنونــی نیتــروژن ،اکســید گوگــرد
و دی اکســید کربــن را کاهــش دهــد.

اســتفاده از یــک فرآینــد اچ الکتروشــیمیایی روشــی بــرای
نفــوذ خــواص آنتــی باکتریــال بــه فوالدهــای زنــگ نــزن
یافتهانــد .ایــن محققــان در یــک آلیــاژ فــوالد زنــگ نــزن

www.sciencedaily.com

معمولــی ،ســطوح ایجــاد کردهانــد کــه باکتریهــا را از بیــن

www.sciencealert.com

میبــرد .اگــر تحقیقــات بیشــتر نتایــج اولیــه را پشــتیبانی کنــد،

32

 -1منابع:

ممکــن اســت ایــن فرآینــد بــرای از بیــن بــردن آلودگیهــای
میکروبــی بــر روی دســتگاههای پزشــکی و تجهیــزات

www.worldsteel.org
www.aist.org
www.ifnaa.ir
www.issuu.com

مربــوط بــه مــواد غذایــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در

www.me-metals.ir

ایــن روش ســطوح ایجــاد شــده عــاوه بــر خاصیــت آنتــی

www.fooladnews.com
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▪

ساخت هوا-ژل رسانا و بسیار سبک نانوسیم نقره

َهــواِ -ژل یــک مــاده تولیــدی اســت کــه کمتریــن چگالــی

را در میــان مــواد جامــد دارد« .در ابتــدا فــرض بــر منفــی بــودن

تأثیــر چشــمگیر گذاشــت .میــزان صــادرات فــوالد ایــن کشــور
نســبت بــه ســال  2016افــت  30/9درصــدی داشــته بــه 75/32
میلیــون تــن رســید .بیشــترین صــادرات فــوالد چیــن بــه ترتیــب بــه

وزن ایــن مــاده بــود ولــی بــا تحقیــق متوجــه وزن بســیار ناچیــز

کشــورهای کــره جنوبــی ،ویتنــام ،فیلیپیــن و هنــد بــوده اســت.

آن قســمت مایــع ژل بــا گاز جایگزیــن میشــود .نتیجــه ایــن

▪ وضعیت زغال سنگ در سال گذشته میالدی

آن شــدند» ایــن مــا ّده از یــک ژل بــه دســت میآیــد کــه در
فراینــد مــادهای جامــد بــا چگالــی بســیار کــم و در عیــن حــال،

ویژگــی قابلتوجــه در زمینــه عایــق گرمایــی اســت .هــواژل در
فرهنــگ عامــه مــردم تحــت نامهــای دیگــری همچــون دود
منجمــد ،دود جامــد ،هــوای جامــد یــا دود آبــی نیــز شــناخته
میشــود کــه ایــن نامگذاریهــا بــه دلیــل ظاهــر شــفاف و نیــز
نحــوه پخــش نــور در ایــن مــاده اســت .در پژوهشــی کــه توســط
محققیــن مرکــز آزمایشــگاهی الرنــس ليورمــور در آمریــکا
در مجلــه  Nano lettersمنتشــر شــده اســت ،روش جدیــدی

قیمــت انــواع ســوخت از جملــه زغــال ســنگ ،گاز طبیعــی
و نفــت در ســال  2017حــدود  28درصــد رشــد داشــت .قیمــت
انــواع فلــزات نیــز بــه طــور میانگیــن رشــد ســاالنه  22درصــدی
داشــته ولــی ســنگ آهــن بــا تصحیــح قیمــت روبــرو شــد .رشــد
تقاضــا و محدودیــت عرضــه فــوری ،ســبب شــد ســنگ آهــن
در دو مــاه نخســت  2017رونــدی رو بــه بــاال داشــته باشــد و
از حــدود  80دالر درهــر تــن از ژانویــه بــه  90دالر در هــر
تــن تــا اواســط فوریــه برســد .ولــی تــا ژوئــن تصحیــح قیمــت

بــرای ســاخت الیافهــای هــوا-ژل رســانا و بســیار ســبک نقــره

زیــادی مشــاهده شــد و بــه  50تــا  60دالر در هــر تــن رســید

میتــوان چگالــی آنهــا را پیــش بینــی کــرد .هوا-ژلهــای نقــره

دالر در هــر تــن رســید .دوبــاره اواخــر آگوســت افــت قیمــت

پیشــنهاد شــده اســت کــه بــا توجــه بــه ســاختار نانوســیمهای نقــره

ایــن درحالــی اســت کــه مجــددا ً تــا اواســط آگوســت بــه 77

دارای ســاختارهای میکرومتخلخــل نامتقــارن خاصــی هســتند کــه

مشــاهده شــد چــرا کــه موجــودی انبارهــا بــه شــدت بــاال رفــت.

 4/8میلــی گــرم در ســانتی متــر مکعــب کنتــرل کــرده و رســانایی

بــه پایــان بــرد .ســال  2017فلــزات پایـهای چــون ســرب ،نیــکل

میتــوان از طریــق غلظــت نانوســیم ،چگالــی آنهــا را بــا دقــت تــا
الکتریکــی را نیــز تــا حــدود  51000 S/mتنظیــم کــرد .مطالعــات

نهایتـاً ســنگ آهــن ســال  2017را در  60تــا  70دالر در هــر تــن
و روی بــه لطــف افزایــش تولیــد باطــری بــرای خودروهــای

بــر روی خــواص مکانیکــی نشــان میدهنــد کــه هوا-ژلهــای

برقــی مــورد توجــه و عالقــه ســرمایه گذارهــا بــود.

و مــدول یانــگ آن هــا مــی توانــد تــا  16800پاســکال باشــد .بــرای

▪ برترین معدنکاران جهان در سال 2017

نانوســیم نقــره ،رفتــار ســفت شــدگی االســتیک را نشــان مــی دهند
مطالعــه بیشــتر میتوانیــد بــه مقالــه زیــر مراجعــه فرماییــد:

در آســتانه ســال  ،2018فهرســت  50شــرکت برتــر معدنــکار

Ultralight Conductive Silver Nanowire Aerogels, DOI: 10.1021/

جهــان منتشــر شــد .طبــق فهرســتی کــه وب ســایت ماینینــگ

acs.nanolett.7b02790

منتشــر کــرده اســت ،در صــدر لیســت بهتریــن عملکــرد رشــد

▪ رونــد کاهشــی صــادرات فــوالد چیــن تــا پایــان ســال
2017

ســال گذشــته کشــور چیــن بــرای آنکــه پاســخگوی میــزان
تقاضــای داخلــی فــوالد بخصــوص در بخــش ســاخت و ســاز باشــد،
صــادرات فــوالد را محــدود کــرد .از طرفــی دولــت چیــن نیــز تولیــد
فــوالد را محــدود کــرده بــود .البتــه برخــی کشــورها بــرای حمایــت
از بــازار داخلیشــان واردات از چیــن را نیــز محــدود کــرده بودنــد.
در نتیجــه ایــن عوامــل بــر صــادرات فــوالد چیــن در ســال 2017

شــرکتهای معدنــکاری دنیــا شــرکت چینی”چاینــا مولیبــدن“ بــا
رشــد  151درصــدی قــرار گرفتــه و پــس از آن ” ســنگ آهــن
کومبــا“ آفریقــای جنوبــی بــا رشــد  127درصــدی ایســتاده اســت.
جایــگاه ســوم هــم بــه شــرکت”کاز مینــرال“ قزاقســتان بــا افزایــش
 119درصــدی رســید .از ســوی دیگــر بدتریــن عملکــرد رشــد هــم
بــه روسهــا رســید بــه طــوری کــه ”اورال“ کالــی بــا رشــد منفــی
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 24/6درصــد” ،آلرســا“ بــا منفــی  24درصــد و ”فورتــس کیــو
متــال“ اســترالیا بــا منفــی  16/8درصــد در جایــگاه اول تــا ســوم
بدتریــن عملکــرد رشــد جــای گرفتنــد.
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معرفی کتاب:
اغلــب مطالعــات انجــام شــده در زمینــه کامپوزیتهــای زمینــه فلــزی ،مربــوط بــه ارزیابــی خــواص کامپوزیتهــا بــوده و تعــداد
کمــی بــه فرایندهــای ســاخت پرداختهانــد .از ســوی دیگــر ،در میــان کتابهــای بــه چــاپ رســیده در زمینــه مــواد نویــن مهندســی،
کتابهــای اندکــی بــا موضــوع کامپوزیتهــای زمینــه فلــزی بــه زبــان فارســی منتشــر شــدهاند .ایــن کتــاب نــه تنهــا شــامل فراینــد
و نحــوه ســاخت ،بلکــه دربردارنــده خــواص کامپوزیتهــا اســت و بــه صــورت مقدمــهای بــر کامپوزیتهــای زمینــه فلــزی ،بــرای
خوانندگانــی کــه میخواهنــد اطالعــات بیشــتری در خصــوص ایــن موضــوع بــه دســت آورنــد ،بــه نــگارش درآمــده اســت .ارتقــاء
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ســطح دانــش فنــی و علمــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و کارشناســی و همچنیــن ،کمــک بــه محققیــن و مهندســین فعــال در ایــن
زمینــه جهــت بهبــود شــرایط ســاخت و مشــخصهیابی کامپوزیتهــای زمینــه فلــزی و کاربــرد هــر چــه بیشــتر آنهــا در صنایــع زیربنایــی
کشــور ،از جملــه دیگــر اهــداف ایــن کتــاب اســت.
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عنوان کتاب :مرجع فوالد
تألیف :مهندس محمد حسن جوالزاده
انتشارات  :انجمن آهن و فوالد ایران

درکتابهــای مرجــع فــوالد ســعی شــده اســت اطالعــات آمــاری و شــاخصهاي مهــم صنايــع فــوالدی دنیــا جهــت اســتفاده در
زمينههــاي كاري ،بــا بــه كارگيــري تجــارب و منابــع مختلــف ارائــه گــردد .اطــاع از آمــار و شــاخصهای مهــم شــرکتهای مختلــف
جهــان در جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود .در ایــن راســتا انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه عنــوان انجمــن علمــي
برتــر كشــور بــر خــود وظيفــه دانســته اســت كتــاب مرجــع فــوالد را همــه ســاله بــا اطالعــات و آمارهــاي بــه روز شــده و جديــد بــه
چــاپ برســاند .ایــن کتــاب شــامل اطالعــات مربــوط بــه شــاخصهای تولیــد ،مصــرف ،تجــارت ،مصــارف انــرژی ،آب ،نســوز ،مــواد
خــام و قراضــه ،انتشــار گازهــای گلخان ـهای ،بهــرهوری نیــروی انســانی ،هزینههــای تحقیــق و توســعه ،آمــوزش ،تولیــد و اســتفاده از
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محصــوالت فرعــی ،اســتقرار مدیریــت ، HSEراههــای حمــلو نقــل مــواد خــام و محصــوالت نهایــی و فرعــی و ســایر عوامــل تأثیــر
گــذار دیگــر میباشــد.

ﻓﻮﻻد

زمستان  / 96شماره 69

سمینارهای بین المللی

سمینارها
38
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سمینارهای داخلی

39

ﻓﻮﻻد

زمستان  / 96شماره 69

ارزیابی زیست محیطی فوالد
و سازههاݢ ݢی فوالدی

1

ترجمه:
مهندس محمدحسین نشاطی

دانستنی ها

خالصه
ایــن متــن ارزیابــی زیســت محیطــی یــک ســازه فــوالدی را
تشــریح کــرده و اصــول و روش کار بــرای تعییــن مقــدار اثــرات
زیســت محیطــی گریدهــای مختلــف فــوالد در کاربردهــای
فــوالد را توضیــح میدهــد.
چالــش بــرای توســعه دهنــدگان امــروزی محصــول توســعه
گریدهــای جدیــد فــوالد و ســاخت محصوالتــی از آنهاســت بــه

طــوری کــه ترکیــب شــیمیایی ،تولیــد فــوالد ،اســتفاده از فــوالد در
ســازه هــا ،بازیافــت و رفتــار بــا محصــوالت باقیمانــده همــه از دیــدگاه
چرخــه ســازگار بــا محیــط زیســت بهینــه ســازی شــوند.
بــرای ارزیابــی عملکــرد زیســت محیطــی ســازه فــوالدی در طــی
کل چرخــه زندگــی آن ،بهتریــن کار تقســیم تجزیــه و تحلیــل بــه چنــد
مرحلــه فرعــی اســت .ایــن مراحــل مختلــف در شــکل 1نشــان داده
شــده و در ایــن فصــل بــا جزئیــات بیشــتری توضیــح داده مــی شــوند.

شکل  .1مراحل مهم در ارزیابی چرخه زندگی یک سازه فوالدی
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 -1این متن ترجمه بخشی از گزارش زیر است:
Environmental Evaluation of steel and steel structures, The Swedish Steel Producers' Association, 2013.
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 .1 .1توسعه فوالد
مرحلــه توســعه فــوالد بــه طــور معمــول در ارزیابــی زیســت
محیطــی یــک ســازه خــاص لحــاظ نمیشــود .امــا ،از نقطــه
نظــر زیســت محیطــی ،ممکــن اســت از اهمیــت تعییــن
کننــدهای بــرای لحــاظ کــردن بعــد زیســت محیطــی از قبــل
در مرحلــه توســعه محصــول برخــوردار باشــد .بــرای توســعه
فــوالد بــرای محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت ،اثــرات
زیســت محیطــی مــواد خــام و عناصــر آلیــاژی بایــد از نظــر
زیســت محیطــی از قبــل در مرحلــه توســعه محصــول ،همــراه بــا
مزایائــی کــه فــوالد پیشــرفته پراســتحکام ،فــوالد ضــد زنــگ و
فــوالد ســخت ،بــرای مثــال ،بــه محصــول نهایــی ارائــه میدهــد
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
از طریــق اســتفاده از گریدهــای فوالدهــای پیشــرفته میتــوان
نشــان داد کــه آلیاژهائــی کــه ،در مرحلــه تولیــد تأثیــر زیســت
محیطــی بیشــتری دارنــد ،در واقــع در هنگامــی کــه از منظــر
کل چرخــه زندگــی محصــول بــه آنهــا نگریســته شــود مزایــای
زیســت محیطــی قابــل توجهــی ارائــه میدهنــد .بنابرایــن ،در
توســعه گریدهــای جدیــد فــوالد (فــوالد پراســتحکام ،فــوالد
ضــد زنــگ) ،خــام ،روش تولیــد و حیطــه اســتفاده از آن

کمتریــن اثــرات از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت "ترکیــب"

فــوالد همــراه بــا مــواد زیســت محیطــی ممکــن از دیــدگاه
چرخــه زندگــی ،در ارتبــاط بــا ویژگیهــای در نظــر گرفتــه
شــده محصــول و کارکــرد محصــول ارائــه دهنــد .بــرای مثــال،
فرآیندهــای خنــک کاری تســریع شــده در طــی نــورد فــوالد
میتوانــد یــک جایگزیــن بــرای افــزودن عناصــر آلیــاژی
باشــد.
در هنــگام آلیاژســازی فــوالد ،بــه طــور کلــی یــک ایــده
خــوب انتخــاب رویکــرد آلیاژســازی بــا کمتریــن اثــرات
زیســت محیطــی اســت .امــا ،بایــد پذیرفــت محتــوای
آلیــاژ باالتــر توســط توانایــی ســاخت ســازهای ســبکتر و بــا
فــوالدی بــا مصــرف مــواد کمتــر و/یــا مقاومتــر در برابــر
خوردگی/ســایش جبــران میشــود ،در نتیجــه اثــرات
زیســت محیطــی کمتــری را از دیــدگاه چرخــه زندگــی
ارائــه میدهــد.
یــک مثــال انتخــاب فــوالد ضــد زنــگ دوپلکــس بــه جــای
فــوالد ضــد زنــگ آســتنیتی پــر آلیــاژ اســت؛ فــوالد دوپلکــس
اســتحکام باالتــر را بــا ترکیــب آلیــاژی کــه اثــرات زیســت
محیطــی کمتــر را تضمیــن میکنــد تــوام مینمایــد.
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 .2 .1ترکیب آلیاژی
آلیاژهــا تأثیــر مهمــی بــر مقــدار اثــرات زیســت محیطــی
فــوالد دارنــد .نمــودار شــکل 2راهنمائــی در انتخــاب عناصــر
آلیــاژی بــرای اطمینــان از کمتریــن ســطح ممکــن اثــرات
زیســت محیطــی ارائــه میدهــد .بــا کمــک چنیــن دادههائــی،
مفهــوم آلیاژســازی فــوالد میتوانــد از نظــر زیســت محیطــی
ارزیابــی شــود و تنظیــم بــرای رســیدن بــه خــواص مــورد نظــر
و طیــف کاربردهــا انجــام شــود .نمــودار انتشــار گازهــای
گلخانــهای بــرای عناصــر آلیــاژی مختلــف را نشــان میدهــد.
گاز گلخان ـهای یــک ســنجش از اثــرات بالقــوهای اســت کــه
گاز بــر قابلیــت گرمایــش جهانــی ( ،)GWPبــه اصطــاح اثــر
گلخانــهای ،دارد.

گازهــای گلخانــهای بــه صــورت معــادل  )CO2e( CO2بیــان

میشــوند .ایــن مقــدار عمدتـاً شــامل دی اکســید کربــن اســت،
امــا انتشــار آالیندههائــی همچــون متــان و اکســید نیتــرو (گاز
خنــده آور) را نیــز در بــر میگیــرد.

 .3 .1روش تولید
روش تولیــدی کــه کمتریــن مقــدار ممکــن اثــرات زیســت
محیطــی را ارائــه دهــد بایــد انتخــاب شــود .فرآیندهــا بــرای
رســیدن بــه بهتریــن بهــره دهــی مــواد توســعه یافتــه یــا اصــاح
میشــوند .در اینجــا نیــز انتخــاب عناصــر آلیــاژی نقــش ایفــا
میکنــد.
بهبــود بهــره دهــی در تولیــد فــوالد از نظــر زیســت محیطــی
تأثیــر بســیار مثبتــی دارد ،زیــرا نــرخ بهــره دهــی بــاال بــه معنــی
مقــدار کمتــر فــوالد مــورد نیــاز بــرای تولیــد در مراحــل قبلــی
فرآینــد اســت .درســت اســت کــه قراضــه فــوالد بــه عنــوان
یــک مــاده خــام بــرای تولیــد فــوالد جدیــد بازیافــت میشــود،
امــا بســتانکاری زیســت محیطــی کــه ارائــه میدهــد بــه طــور
معمــول کمتــر از منفعــت زیســت محیطــی ناشــی از افزایــش
بهــره دهــی در فرآینــد تولیــد فــوالد اســت.
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 .2تولید فوالد
 .1 .2تعریف گریدهای فوالد
ارزیابــی زیســت محیطــی بــا انتخــاب گریدهــای فــوالد
و محــدوده ضخامــت کــه بایــد در ســازه بــکار رود آغــاز
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میشــود .ضخامــت از ایــن نظــر مهــم اســت کــه ضخامتهــای
مختلــف ممکــن اســت نیــاز بــه میــزان مختلــف عناصــر آلیــاژی
بــه منظــور رســیدن بــه اســتحکامی خــاص داشــته باشــند.
ســپس فرآینــد تولیــد بــرای گریدهــای فــوالد مربوطــه تعیین
میشــود .نمونههــای ممکــن :کارخانــه ذوب فــوالد ،ریختــه
گــری پیوســته ،نــورد گــرم شــامل امکانــات ســخت کاری و
تمپــر ،اسیدشــوئی ،نــورد ســرد ،آنیــل ،پوشــش دهــی و غیــره.
فرآیندهــای فرعــی بــرای قســمت هائــی از فرآینــد کــه در آن
دسترســی بــه دادههــای مربوطــه وجــود دارد شناســائی مــی
شــوند .گــردآوری دادههــا بــرای تمــام فرآیندهــای فرعــی
همیشــه الزم نیســت امــا میتــوان فرآیندهــای فرعــی در
ســطوح مناســب را ترکیــب نمــوده و دادههــا بــرای ایــن ســطح
را گــردآوری کــرد .ایــن ســطح تجمــع در متدولــوژی ارزیابــی
چرخــه زندگــی ( )LCAنامیــده میشــود.

 .2 .2گــردآوری دادههــا بــرای مراحــل
فرآینــد سیســتم LCA
فرآیندهای فرعی خاص کارخانه
در شــروع ،دادههــای فرآیندهــای فرعــی خــاص ،بــه طــور
معمــول اغلــب اساسـیترین مراحــل تولیــد در فرآینــد تولیــد
گــردآوری میشــوند .دادههــا مربــوط بــه مقــدار تولیــد شــده
محصــول در فرآینــد فرعــی مربوطــه ،بــرای مثــال یــک تــن
اســلب ریختــه گــری شــده پیوســته اســت .بــه منظــور نماینــده
بــودن دادههــا ،بایــد دوره طوالنیتــری ،بــرای مثــال یــک یــا
دو ســال را در بــر گیــرد .مــدت زمــان انتخــاب شــده نبایــد
شــامل رویدادهــای اســتثنایی باشــد.
دادههای زیر برای هر فرآیند فرعی گردآوری میشود:
٭ مصــرف مــواد خــام هماننــد ســنگ آهــن ،ذغــال
ســنگ ،کک ،عناصــر آلیــاژی و مــواد شــیمیائی .شناســایی
درصــد ســهم ترکیــب شــیمیائی آلیــاژ مربوطــه بــرای محاســبه
مقــدار اثــرات زیســت محیطــی مهــم اســت ،حتــی در جایــی
کــه دسترســی بــه چنیــن دادههائــی ممکــن اســت دشــوار
باشــد.
٭ مصــرف قراضــه فــوالدی بــه قراضــه داخلــی و بیرونــی
و نیــز بــه فــوالد ضــد زنــگ و فــوالد کربنــی تقســیم میشــود.
درصــد آنالیــز بــرای جریــان ورودی قراضــه مربوطــه در

ارزیابی زیست محیطی فوالد و سازههای فوالدی

رابطــه بــا مهمتریــن عناصــر آلیــاژی ،بــرای مثــال نیــکل (،)Ni
کــروم ( ،)Crمولیبــدن ( ،)Moمنگنــز ( ،)Mnتیتانیــوم (،)Ti
مــس ( )Cuو غیــره را مشــخص نمائیــد .متوســط ترکیــب
درصدهــای بســیار متفــاوت قراضــه را بــرای دوره زمانــی
مربوطــه از جریــان ورودی قراضــه در عملیــات محاســبه
کنیــد.
٭ مصــرف مــواد اولیــه انــرژی (بــرق و ســوخت) ،بــرای
مثــال ذغــال ســنگ ،فروسیلیســیم ( ،)FeSiمــواد نفتــی ،گاز
طبیعــی LPG ،و بیوســوختها .توجــه داشــته باشــید کــه
بخــار آب یــا هــوای فشــرده مــاده خــام انــرژی محســوب
نمیشــوند .بــه جــای آن مشــخص کنیــد چــه مقــدار ســوخت
یــا بــرق بــه منظــور تولیــد آن ســیال مصــرف میشــود.

٭ محصــوالت باقیمانــده و انــرژی باقیمانــده .اگــر جریان
در ارتبــاط بــا انتخــاب گریــد فــوالد تغییــر کنــد ،مقــدار آن
باید مشخص شود و پیامدهای آن تجزیه و تحلیل شود.
٭ فرآیندهــای فرعــی پــس از کارخانــه ذوب فــوالد،
یعنــی فــرآوری بعــدی فــوالد تــا محصــول مــورد نظــر.
بهــره دهــی مــواد بــرای گریــد فــوالد مربوطــه را در هــر
فرآینــد فرعــی تعییــن کنیــد و تلفــات بهــره دهــی ،بــرای
مثــال قراضــه فــوالدی داخلــی ،ســرباره ،پوســته اکســیدی،
و غیــره را در جریانهــای خروجــی مربوطــه وارد نمائیــد.
بهــره دهــی بــا تقســیم جریــان خروجــی "فــوالد" بــر
جریــان ورودی "فــوالد" بــر حســب فــوالد نــورد گــرم
شــده (تــن) بــه ازای هــر تــن اســلب ریختــه گــری شــده

٭ انتشــار آالینــده هــا بــه هــوا و آب .آالیندههائــی کــه

محاســبه میشــود.

گاز و غیــره نشــأت میگیرنــد بــه طــور معمــول بــا کمــک

تولید مواد خام و انرژی

از فرآیندهــای پشــتیبان بــه صورت هــوای فشــرده ،بخار آب،
پایــگاه هــای دادههــای عمومــی یــا دادههــای کارخانــه
تقریــب زده میشــوند .بــرای مثــال ،دادههــا بــرای احتــراق
ســوختها و بازیافــت ممکــن منبــع بایــد لحــاظ شــوند.

ایــن شــامل گــردآوری دادههــای بــرای مثــال مربــوط بــه
ســنگ آهــن ،عناصــر آلیــاژی ( ،FeV، FeCr، FeSiاکســید
کلســیم) ،LPG ،مــواد نفتــی و بــرق ،مــی باشــد .بــرای مــواد
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شکل  .3مثالی از یک سیستم اصلی برای تولید فوالد کربنی (راست) و یک سیستم فرعی برای فرآیند ( LDچپ) ،هر دو برای یک گرید فوالد خاص
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خــام ،هماننــد عناصــر آلیــاژی و مــواد شــیمیایی ،اغلــب
دادههــای زیســت محیطــی ترکیبــی (کلــی) (تولیــد از مــاده
خــام تــا خروجــی کارخانــه) بــرای تولیــد آنهــا وجــود دارد.
بــه طــور معمــول ،از دادههــای بانــک هــای اطالعــات LCA

مختلــف موجــود اســتفاده میشــود .پیوســت  - 2منابــع دادههــا
بــرای ارزیابــی زیســت محیطــی -را مشــاهده نمائیــد.
حمل مواد خام

در جائــی کــه دادههــا بــرای ســفرهای حمــل مــواد خــام،
مــواد شــیمیایی و ســایر کاالهــای ورودی مــورد اســتفاده در

ایــن بــدان معنــی اســت کــه دادههــای حمــل بــرای ســفرهای
حمــل کامیــون (کــه در آن  Mnدر فرمــول بــاال حمــل بــا
کامیــون اســت) میبایســتی مطابــق بــا ضریــب بــار 90-100
درصــد باشــد .در صورتــی کــه کامیــون بخشــی از مســافت را
خالــی طــی کنــد ،آنــگاه ضریــب بــار متناســب بــا ســفر خالــی
کاهــش مییابــد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه ،بــرای مثــال،
اگــر کامیــون همیشــه ســفر بازگشــت را خالــی طــی کنــد
آنــگاه ضریــب بــار  50درصــد اســت.
در ایــن مــورد ،از دادههــای حمــل بــرای مثــال از پایــگاه

تولیــد فــوالد مربــوط میشــود ،حمــل کننــده بــار مربوطــه

دادههــای  NTMیــا  GaBiاســتفاده میشــود.

حداکثــر ظرفیــت بــار و ســوخت مشــخص میشــود .در

 .3 .2مــدل ســازی سیســتم  LCAاز مــواد خــام تــا

بــرای مثــال ،کامیــون ،کشــتی یــا قطــار و همچنیــن وزن کل،
تجزیــه و تحلیــل ،فاصلــه بــرای حمــل مــواد خــام بــه کارخانــه
فــوالد و نیــز حمــل احتمالــی محصــوالت نیمــه تمــام فــوالد
(اســلب و  ،)...کــه در آن نــورد در یــک محــل جغرافیایــی
انجــام میشــود لحــاظ میگــردد.
اثــرات زیســت محیطــی بــرای حمــل مــواد خــام خــاص
از طریــق تجمیــع حاصلضــرب هــای مقــدار اثــرات زیســت
محیطــی ،مقــدار مــواد خــام و فاصلــه حمــل را بــرای هــر حمــل
کننــده بــار ،طبــق معادلــه 1بــرآورد نمائیــد.
[]1
MTrp Raw material, x
= Ʃ (Mn*QuantityRaw material, x*Distance Raw material, x) n
 = MTrp Raw material, xمقــدار اثــرات زیســت محیطــی بــرای
حمــل مــواد خــام مربوطــه [بــر هــر تــن محصــول در فرآینــد
فرعــی مربوطــه]
 = Mnمقــدار اثــرات زیســت محیطــی بــرای حالــت حمــل ""n

[درهــر تــن کیلومتــر]
 = Quantity Raw material, xمقدار مواد خام [ xکیلوگرم بر هرتن
محصول در فرآیند فرعی مربوطه]
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میتــوان بــر روی ضریــب بــار  90-100درصــد حســاب کــرد.

 = Distance Raw material, xفاصله حمل ب رای م واد خام [ xکیلومت ر]
 = nتعداد حالت های حمل
بــرای حمــل کننــده بــار ،دانســتن اینکــه آیــا حمــل مــورد
نظــر وزن محــدود یــا حجــم محــدود مــی باشــد مهــم اســت.
حمــل مــواد خــام اغلــب وزن محــدود اســت و در آن مــورد،
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خروجــی کارخانــه
مراحــل تولیــد از مــواد خــام تــا خروجــی کارخانــه،
یعنــی از مــواد خــام تــا محصــول فــوالد قابــل فــروش،
بــا هــم جمــع مــی شــوند تــا مــدل را بســازند .ایــن
کار تســهیل میشــود اگــر از یــک نــرم افــزار
 LCAبــا کاربــری آســان اســتفاده شــود .مــدل تکمیــل شــده
شــامل فرآیندهــای فرعــی عمــده و همچنین ماژولهــای کامل
بــرای مــواد خــام ،انــرژی و حمــل مــی باشــد .شــکل 3مثالــی
از نمــودار جریــان بــرای یــک سیســتم اصلــی و سیســتمهای
فرعــی بــرای یــک گریــد فــوالد خــاص تولیــد شــده در یــک
مجتمــع یکپارچــه فــوالد را ارائــه میدهــد.
بــه عنــوان یــک واحــد مرجــع بــرای مــدل ،واحــد عملکردی
(پایــه بــرآورد) از یــک تــن محصــول فــوالد نهائــی از سیســتم
اســتفاده میکنــد.

 .4 .2تعیین اولین نتایج موجودی
اولیــن نتایــج موجــودی بــرای خالصــه تولیــد از مــواد خــام تــا
خروجــی کارخانــه ،مصــرف منابــع طبیعــی ،انتشــار آالینــده هــا
بــه محیــط اطــراف و محصــوالت باقیمانــده را نشــان میدهنــد.
نتایــج موجــودی ممکــن اســت ،بــرای مثــال ،بــه صــورت
جــدول 1ظاهــر شــود .نتایــج بــه ازای هر واحــد عملکــردی (،)FU
مثــا بــه ازای هــر تــن فــوالد قابــل فــروش محاســبه میشــوند.
یــک رویکــرد مناســب ممکــن اســت انجــام تجزیــه و
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تحلیــل اولیــه نتایــج برای نمونــه ،دی اکســید کربــن ( )CO2eو
ســوختهای فســیلی ،بــه منظــور مشــاهده بخشهائــی از
فرآینــد کــه بزرگتریــن اثــر را بــر نتیجــه نهایــی دارنــد باشــد.
نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیل همچنین ممکن اســت نشــانه
ای از نیــاز بــه تکمیــل گــردآوری دادههــا را ارائــه دهنــد .اگــر
یــک فرضیــه ســاخته شــده دارای اثــر بزرگــی باشــد ،آنــگاه

یــک بــرآورد جدیــد بــه منظــور تولیــد دادههــای بهتــر انجــام
میشــود .در ایــن شــرایط ممکــن اســت نیــاز بــه انجــام آنالیــز
حساســیت بــرای شــکاف دادههــای متفــاوت نیــز وجــود داشــته
باشــد .در جائــی کــه دادههــا بــرای یــک مــاده خــام وجــود
نــدارد ،میتــوان بــرای وارد کــردن تقریــب بــر اســاس مــادهای
مشــابه بــه منظــور ارزیابــی اهمیــت شــکاف دادههــا تــاش کرد.

جدول  .1مثالی از نتایج موجودی برای برخی از پارامترهای انتخاب شده (به ازای هر تن محصول فوالد قابل فروش)
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 .5 .2تجزیــه و تحلیــل مقــدار اثــرات زیســت
محیطــی قراضــه فــوالدی
حتــی در جائــی کــه فــوالد بازیافــت میشــود و بخشــی از
یــک چرخــه بســته ســازگار بــا محیــط زیســت (اکو-چرخــه) را
تشــکیل میدهــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه اســتفاده از قراضــه
فــوالدی "عــاری" از اثــرات زیســت محیطــی اســت .روشهــای
مختلفــی بــرای بــرآورد مقــدار اثــرات زیســت محیطــی قراضــه
در ارزیابــی چرخــه زندگــی وجــود دارد .در اینجــا مــا از
روشــی اســتفاده میکنیــم کــه توســط انجمــن جهانــی فــوالد
(نهــاد بیــن المللــی تجــارت بــرای صنعــت آهــن و فــوالد)
توصیــه شــده اســت.
بنابرایــن مقــدار اثــرات زیســت محیطــی قراضــه بــه صــورت
مقــدار اثــرات بــرای فــوالد تولیــد شــده از ســنگ آهــن منهــای
مقــدار متناظــر کــه در آن فــوالد از قراضــه فــوالدی تولیــد
شــده محاســبه میگــردد .ایــن تفــاوت در بهــره دهــی فرآینــد
کــوره قــوس الکتریکــی ضــرب میشــود .بــه عنــوان یــک
قاعــده کلــی ایــن بهــره دهــی توســط انجمــن جهانــی فــوالد
 95درصــد تصــور میشــود .مقــدار اثــرات محیــط زیســتی بــا
گریــد فــوالد ،کــه بــه موجــب آن ســهم آلیاژهــا و همچنیــن
فرآیندهــا بــرای مقــدار اثــرات زیســت محیطــی اهمیــت دارد،
تغییــر مــی کنــد.
تجزیــه و تحلیــل موازنــه قراضــه بــرای هــر گریــد فــوالد،
بــا توجــه بــه بیرونــی یــا داخلــی بــودن قراضــه و توزیــع بیــن
قراضــه فــوالد ضــد زنــگ و قراضــه فــوالد کربنــی مهــم اســت.
چگونگــی اســتفاده از مقــدار اثــرات زیســت محیطــی بــرای
مصــرف قراضــه فــوالدی در تولیــد فــوالد بــه اینکــه آیــا آن
قراضــه فــوالدی بیرونــی اســت یــا داخلــی و آیــا بــه تولیــد
فــوالد ضــد زنــگ یــا فــوالد کربنــی در هــر مــورد مربــوط
میشــود ،بســتگی دارد.
در تجزیــه و تحلیــل از مــواد خــام تا خروجــی کارخانه،
در مــورد فوالدهــای کربنــی ،قراضــه فــوالدی بیرونــی در
تولیــد فــوالد بــه صــورت عــاری از بــار زیســت محیطــی
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در نظــر گرفتــه میشــود .امــا ایــن قراضــه فــوالدی یــک
تأثیــر محیــط زیســتی در ارتبــاط بــا بازیافــت ســازه هــای
فــوالدی را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد .در ســوی
دیگــر ،یــک بــه اصطــاح "جبــران قراضــه داخلــی" بــرای
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فــوالد کربنــی کــه قبــا در تجزیــه و تحلیــل از مــواد خــام
تــا خروجــی کارخانــه بــه صــورت زیــر بیــان شــده ،انجــام
میشــود.
بــرای فوالدهــای ضــد زنــگ ،تمــام جریــان ورودی
قراضــه (بیرونــی و داخلــی) در تولیــد فــوالد بــه صــورت
عــاری از بــار زیســت محیطــی در تجزیــه و تحلیــل از مــواد
خــام تــا خروجــی کارخانــه در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن
ناشــی از آن اســت کــه فــوالد ضــد زنــگ موازنــه قراضــه
بســیار پیچیــده تــری دارد ،در نتیجــه ،اثــرات زیســت محیطــی
قراضــه تنهــا در زمــان بازیافــت یــک ســازه فــوالدی در نظــر
گرفتــه میشــود .در حــال حاضــر هیــچ اســتانداردی بــرای
چگونگــی تخصیــص بــار زیســت محیطــی قراضــه وجــود
نــدارد .در برنامــه تحقیقاتــی زیســت محیطــی چرخــه ســازگار
بــا محیــط زیســت فــوالد ،و در ایــن متــن ،مــا اســتفاده از
روش توصیــه شــده توســط انجمــن جهانــی فــوالد ( WSAیــا
 )worldsteelرا انتخــاب کردهایــم.

قراضه فوالدی بیرونی
بــرای هــر گریــد فــوالد ،تصمیــم گرفتــه میشــود کــه چــه
مقــدار قراضــه فــوالدی بیرونــی (کــه معمــوال قراضــه خریــداری
شــده نامیــده میشــود) در هــر تــن محصــول نهایــی اضافــه
شــود ،کــه بیــن قراضــه فــوالد کربنــی و قراضــه فــوالد ضــد
زنــگ توزیــع میشــود.

قراضه فوالدی داخلی
قراضــه داخلــی یعنــی قراض ـهای کــه در طــی تولیــد از خــط
خــارج جــدا میشــود و بــه صــورت مــاده اولیــه بــه فرآینــد تولیــد
بــر میگــردد.
مقــدار کل قراضــه داخلــی از مــواد جــدا شــده از خــط تولیــد
تعییــن میشــود .ایــن اطالعــات در ارتبــاط بــا برآوردهــای
دســتاوردهای زیســت محیطــی بازیافــت مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
بــرای فــوالد کربنــی ،یــک "جبــران قراضــه داخلــی" انجــام
میشــود کــه موازنــه کننــده قراضــه فــوالدی داخلــی در هــر
تــن محصــول نهایــی اســت ،یعنــی اینکــه چقــدر قراضــه داخلــی
اضافــه میشــود و چقــدر در تلفــات بهــره دهــی ایجــاد

ارزیابی زیست محیطی فوالد و سازههای فوالدی

شکل  .4مدل تولید از مواد خام تا خروجی کارخانه برای فوالد کربنی با جبران برای قراضه فوالد داخلی

میگــردد ،همــه بــه ازای هــر واحــد وزن محصــول فــوالد

میشــود بــه منظــور صــاف کــردن اختــاف بیــن گریدهــای

نهائــی محاســبه میشــوند.

مختلــف فــوالد کــه میتوانــد بــه اتــاف بهــره دهــی

تفــاوت بیــن جریــان ورودی و جریــان خروجــی قراضــه

مختلــف نســبت داده شــود .ایــن کار قابلیــت دســتیابی بــه

مقــدار اثــرات زیســت محیطــی قراضــه فــوالدی داخلــی را بــه

یــک مقایســه عادالنــه تــر از کارکــرد یکســان ،یعنــی تولیــد

صــورت شــکل 4ارائــه میدهــد.

یــک تــن فــوالد و همچنیــن تولیــد همــان مقــدار قراضــه

ایــن مقــدار اثــرات زیســت محیطــی در مــورد کســری

داخلــی بــرای تمــام گریدهــای فــوالدی مــورد تجزیــه و

( ) Y-X >0بــه یــک بــار تبدیــل میشــود ،یعنــی در جائــی

تحلیــل را فراهــم مــی ســازد .ایــن تنهــا بــرای فــوالد کربنــی

کــه جریــان ورودی قراضــه داخلــی بیشــتر از جریــان خروجــی

رخ میدهــد ،ناشــی از اینکــه تولیــد فــوالد ضــد زنــگ

اســت .برعکــس ،در مــورد مــازاد ( )Y-X<0یــک منفعــت

بســیار پیچیدهتــر اســت .در ایــن حالــت موازنــه قراضــه بعــدا

زیســت محیطــی بــه دســت میآیــد ،کــه در آن جریــان ورودی

در تجزیــه و تحلیــل ،در مــورد بــرآورد بازیافــت ســازههای

قراضــه داخلــی کمتــر از جریــان خروجــی اســت .بنابرایــن،

فــوالدی انجــام میشــود.

در مــورد دوم ،آن گریــد فــوالد قراضــه داخلــی بیشــتر از
مقــدار مصرفــی بــرای تولیــد خــود ایجــاد کــرده اســت .ایــن
بــدان معنــی اســت کــه قراضــه ممکــن اســت در تولیــد ســایر
گریدهــای فــوالد اســتفاده شــود و از ایــن رو بــه گریــد فــوالد
یــک حســاب بســتانکار تخصیــص یابــد.
یــک مــازاد یــا کســری قراضــه داخلــی به حســاب بســتانکار

 .6 .2اثــرات زیســت محیطــی تجمعــی تولیــد
فــوالد  -از مــواد خــام تــا خروجــی کارخانــه
بــرای ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی تولیــد فــوالد ،دســته
بنــدی اثــرات زیســت محیطــی زیــر (اثــرات زیســت محیطــی)
بــه طــور معمــول در نظــر گرفتــه میشــوند:

یــا بدهــکار در سیســتم مــدل بــرای تولیــد محصــول نیمــه تمام

٭ اثر گلخانهای (معادل ))CO2e( CO2

(اســلب و  )...در کارخانــه فوالدســازی وارد میشــود .ایــن

٭ اسیدی شدن ( - APقابلیت اسیدی شدن)

مقــدار اثــرات زیســت محیطــی بــرای قراضــه داخلــی بســته بــه

٭ یوتروفیکاسیون ( - EPقابلیت یوتروفیکاسیون)

گریــد فــوالد تغییــر میکنــد.

٭ ایجــاد عکــس اکســنده ( - POCPقابلیــت ایجــاد عکــس

تخصیــص بــه حســاب بســتانکاری از قبــل در اینجــا در
تجزیــه و تحلیــل از مــواد خــام تــا خروجــی کارخانــه انجــام
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اکســنده)
منابــع طبیعــی معمــوال بــه منابــع انــرژی (تجدیدپذیــر و
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تجدیدناپذیــر) و همچنیــن منابــع مــواد (ســنگ آهــن ،ســنگ
آهــک و غیــره) محــدود میشــوند .بــرای توانائــی تفســیر و
نتیجــه گیــری از تجزیــه و تحلیــل زیســت محیطــی ،ایــن منابــع
مــی بایســتی در مراحــل مختلــف در فرآینــد تولیــد ،بــرای مثــال
واحــد کک ســازی ،کارخانــه فوالدســازی ،فــرآوری و تولیــد
آلیاژهــا ارائــه شــوند.
بــرای تســهیل تفســیر نتایــج ،تقســیم اثــرات زیســت محیطــی
بــرای شناســایی اینکــه چــه مقــدار از "باالدســت" ،یعنــی
تولیــد مــواد خــام و انــرژی و همچنیــن حمــل میآیــد ،و
کــدام مــوارد بــه اثــرات زیســت محیطــی خــود کارخانــه
(خروجــی کارخانــه -خروجــی کارخانــه) مربــوط میشــود
مهــم اســت .بــرای اینکــه گــزارش خیلــی گســترده نباشــد،
میتوانــد توســط چنــد نمــودار تکمیــل کننــده کــه در آنهــا
نتایــج بــه ازای هــر واحــد عملیاتــی در ایــن مــورد بــه ازای
هــر تــن فــوالد نشــان داده مــی شــوند مصــور گــردد.

گازهــای گلخان ـهای ( )CO2eو درصــد مقادیــر مــواد دســت
اول کــروم ،نیــکل و مولیبــدن حداقــل انحــراف اســتاندارد
در رگرســیون را ارائــه میدهنــد .بنابرایــن مقــدار آلیــاژی
کــه از طریــق قراضــه اضافــه میشــود نبایــد در معادلــه 3:2
لحــاظ شــود.
فرمــول رگرســیون بــر اســاس دادههــا از تولیــد فــوالد ضــد
زنــگ مــی باشــد و در طــی فاصلــه عــادی آنالیــز بــکار مــی
رود .رگرســیون کامــا ریاضــی اســت و بــا دادههــای ورودی
از یــازده گریــد فــوالد انجــام شــده اســت .ممکــن اســت عجیب
بــه نظــر برســد کــه عــدد ثابــت بــرای منگنــز منفــی اســت ،امــا
بــه طــور معمــول افزایــش ذخیــره منگنــز میــزان افــزودن ســایر
عناصــر آلیــاژی را کاهــش میدهــد ،بــه عبــارت دیگــر ایــن
پارامترهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد.

شــکلهای  5و  6مثــال هایــی از اثــر گلخانـهای در فــوالد

MSteel,x = 1.379 + (0.236*Cr) + (0.253*Ni) + (0.093*Mo) -

قابــل فــروش تولیــد شــده بــر مبنــای ســنگ آهــن ،از یــک

(0.116*M n) G

ســو بــرای کل سیســتم از گهــواه تــا دروازه و ،از ســوی
دیگــر ،بــه طــور خــاص مربــوط بــه تولیــد آلیاژهــا بــرای
گریدهــای مختلــف فــوالد را نشــان مــی دهنــد.
تجربــه از برنامــه پژوهشــی چرخــه فــوالد ســازگار بــا
محیــط زیســت بــه مــا میآمــوزد کــه رابط ـهای بیــن مقــدار
اثــرات زیســت محیطــی بــرای گریدهــای مختلــف فــوالد و
اســتحکام تســلیم یــا ترکیــب شــیمیائی فــوالد وجــود دارد.
ایــن رابطههــا از طریــق آنالیــز رگرســیون مقــدار اثــرات
زیســت محیطــی ،معــادل دی اکســید کربــن [ ،]CO2eدر هــر
فــوالد تــن و اســتحکام تســلیم [ ]MPaبــرای فــوالد کربنــی
و درصــد عناصــر آلیــاژی بــرای فــوالد ضــد زنــگ تعییــن
شــده انــد.
شــکلهای 7و  8ارتبــاط بیــن مقــدار اثــرات زیســت
محیطــی بیــان شــده بــه صــورت اثــر گلخان ـهای (معــادل دی
اکســید کربــن [ ،)]CO2eاز مــواد خــام تــا خروجــی کارخانــه
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بــرای فــوالد ضــد زنــگ ،یــک آنالیــز رگرســیون بیــن

و اســتحکام تســلیم را نشــان میدهنــد .مثالهــا در اینجــا در
ارتبــاط بــا گریدهــای فــوالد کربنــی هســتند ،بــه صورتــی کــه
در برنامــه پژوهشــی چرخــه فــوالد ســازگار بــا محیــط زیســت
مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه انــد.
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[]2

 = MSteel,xمقــدار اثــرات زیســت محیطــی (از مــواد اولیــه تــا

خروجــی کارخانــه) بــرای گریــد فــوالد[ xکیلوگــرم  CO2eبــه
ازای هــر کیلوگــرم فــوالد]
عــاوه بــر مقــدار اثــرات زیســت محیطــی بیــان شــده
بــه صــورت دی اکســید کربــن ( ،)CO2eکل منابــع انــرژی
تجدیدناپذیــر مصــرف شــده ( )MJنیــز بــه طــور معمــول بیــان
میشــود .ایــن ممکــن اســت ،بــرای مثــال ،شــامل ذغــال
ســنگ ،مــواد نفتــی ،گاز طبیعــی یــا اورانیــوم باشــد.
ارزیابــی در برنامــه پژوهشــی چرخــه فــوالد ســازگار
بــا محیــط زیســت نشــان میدهــد کــه پیونــد قــوی
بیــن منابــع انــرژی و انتشــار دی اکســید کربــن ()CO2e
وجــود دارد .ارزیابــی نشــان میدهــد کــه رابطــه بیــن
منابــع انــرژی و انتشــار دی اکســید کربــن ()CO2e
نســبتا مســتقل از گریــد فــوالد بــرای یــک کارخانــه
تولیــد خــاص اســت ،آنهــا  16-20 MJ /kg CO2eبــرای
تولیــد فــوالد کربنــی بــر پایــه ســنگ آهــن و
 14-12 MJ /kg CO2eبــرای تولیــد فــوالد فــوالد ضــد زنــگ
بــر پایــه قراضه هســتند.

ارزیابی زیست محیطی فوالد و سازههای فوالدی

شکل  .5کل اثر گلخانهای تولیدات فوالد شامل آماده سازی مواد خام(کیلوگرم  CO2eبه ازای تن فوالد خام،
فوالد قابل فروش)

شکل  . 6کل اثر گلخانهای عناصر آلیاژی در مورد آماده سازی آلیاژها (کیلوگرم  CO2eبه ازای تن فوالد خام،
فوالد کربنی ،تولید شده بر مبنای سنگ آهن)

شــکل .7مقــدار اثــرات زیســت محیطــی (از مــواد خام
تــا خروجــی کارخانــه) بــرای صفحــه ورق نــورد شــده
پهــن بــر حســب انتشــار دی اکســید کربــن ()CO2e
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شکل  .8مقدار اثرات زیست محیطی (از مواد خام تا
خروجی کارخانه) برای صفحه ورق نورد شده ضخیم
بر حسب انتشار دی اکسید کربن ()CO2e
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آیا میدانید :
چه عواملی راندمان و بهرهوری یک کارخانه فوالد را به
مخاطره میاندازد:
☑ ازدست دادن کارکنان کلیدی
☑ به کار گماردن افراد به سمتهای غیر تخصصی
☑ کاهش و عدم استفاده از دانش و تجربه کارکنان
☑ تغییر و تحوالت نامطلوب در محیط اقتصادی
☑ قیمت محصوالت
☑ فرسوده شدن تجهیزات

☑ به کار گماردن افراد با کیفیت نامطلوب
☑ کاهش انگیزه
☑ توسعه تکنولوژی توسط رقبا
☑ هزینههای مواد خام و انرژی
☑ تقاضای باالی بازار برای محصوالت کیفی
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تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فوالد مبارکه اصفهان
جناب آقای دکتر بهرام سبحانی
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد توضیحاتــی
بفرماییــد؟
قبــل از انقــاب در ایــن محلــی کــه اکنــون فــوالد مبارکــه
قــرار دارد ،انگلیسـیها قــرارداد ســاخت یــک کارخانــه فــوالد
بــه نــام فــوالد اصفهــان را منعقــد کردنــد و مقدمــات ســاخت
یــک کارخانــه فــوالدی دیگــر هــم از ســوی ایتالیاییهــا
در اســتان هرمــزگان شــهر بندرعبــاس آغــاز شــد کــه نــام
آن فــوالد هرمــزگان بــود .بعــد از انقــاب شــورای انقــاب
تصمیــم گرفــت طــرح بندرعبــاس بــه محــل پیــش بینــی
شــده بــرای فــوالد اصفهــان منتقــل شــود .پــس از ایــن اتفــاق
ســرمایهگذاریها و تجهیــزات از بندرعبــاس بــه مبارکــه
اصفهــان منتقــل شــد .تجهیزاتــی کــه در بندرعباس ســاخته شــده
بــود و قابــل اســتفاده در اصفهــان بــود همــه منتقــل شــدند و آن
مقــداری کــه بــرای بندرعبــاس ســاخته شــده بــود و اینجــا قابــل

تــا نــورد ســرد بــه صــورت کامــل عملیاتــی شــد .ایــن نکتــه را
هــم اشــاره کنــم کــه در طــی ســالهای پــس از راه انــدازی بــه
ظرفیــت اولیــه یعنــی  2/4میلیــون تــن بســنده نشــد و از همــان
اوایــل راهانــدازی تــا امــروز همــواره در ایــن مجموعــه کارهــای
توســعهای انجــام شــده اســت .مــا امــروز در شــرکت فــوالد
مبارکــه ظرفیــت فــوالد خــام را از  2/4میلیــون تــن بــه 7/2
میلیــون تــن در فنــس اولیــه کارخانــه و ظرفیــت  10/3میلیــون
تــن در گــروه فــوالد مبارکــه رســاندهایم .طیــف محصــوالت
نــورد گــرم و نــورد ســرد ،امــروز بــه محصــوالت گرم و ســرد و
قلعانــدود و گالوانیــزه و ورق رنگــی تبدیــل شــده اســت ،یعنــی
تنــوع تولیــد بــرای پاســخگویی بــه نیــاز بــازار در همــه ابعــاد.
طیــف مشــتریان هــم امــروز بســیار وســیع شــده اســت .صنعــت
خــودرو ،صنعــت لــوازم خانگــی ،صنعــت لولــه و پروفیــل،
لولههــای گاز و نفــت و پتروشــیمی ،صنعــت ســاختمانی ،اینهــا

اســتفاده نبــود در جــای دیگــری ب ـهکار گرفتــه شــد .از ای ـنرو

همــه مشــتریان محصــوالت فــوالد مبارکــه هســتند.

تقریبـاً از ســال  61و  62عملیــات ســاخت پــروژه جــدی شــد .از

٭ اکنــون وضعیــت صنعــت فــوالد در ســطح ملــی

پــروژه فــوالد مبارکــه در شهرســتان مبارکــه شــکل گرفــت و

ایـنرو تجهیزاتــی کــه در اروپــا ســاخته شــده بودنــد ،بهمنظــور

نصــب بــه اینجــا آورده شــدند .ســال  70تقریبـاً کارهــای نصــب
تجهیــزات کارخانــه تمــام و وارد فــاز راهانــدازی شــد .اولیــن
ذوب در اواخــر شــهریور  70بــا موفقیــت محقــق گردیــد و
در  4مهــر همــان ســال بــا حضــور حضــرت آیــت اهلل هاشــمی
رفســنجانی افتتــاح رســمی انجــام شــد .واحدهــای دیگــر یکــی
پــس از دیگــری افتتــاح شــدند تــا  23دیمــاه ســال  1371کــه

مصاحبه ها

٭ دربــاره شــرکت فوالدمبارکــه و پیشــینه آن

مجتمــع فــوالد مشــتمل بــر خطــوط مختلــف از آهــن ســازی

و جهانــی چگونــه اســت؟
امــروز در دنیــا بــهطــور ســاالنه یــک میلیــارد و  600میلیــون
تــن فــوالد تولیــد میشــود .حــدود  50درصــد ایــن عــدد،
یعنــی  800میلیــون تــن تولیــد ســاالنه چیــن اســت و مابقــی
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از ســوی کشــورهای دیگــری تولیــد و عرضــه میشــود .در
میــان کشــورها و مناطــق تولیدکننــده عمــده پــس از چیــن،
میتــوان ژاپــن ،اتحادیــه اروپــا ،آمریــکا ،روســیه ،اوکرایــن و
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هنــد و ســایر کشــورها را نــام بــرد کــه تــا جایــگاه یازدهــم ادامــه

میدادنــد یــا از آن کاال و خدمــات میگرفتنــد ،دچــار مشــکل

مییابنــد و پــس از آن ،ایــران بــا تولیــد  20میلیونتنــی فــوالد

شــده و آســیب دیدنــد .همچنیــن آنچــه االن مطــرح اســت ایــن

در رده دوازدهــم دنیــا قــرار دارد .ایــن رتبهبنــدی از طریــق

اســت کــه از منظــر اشــتغالزایی در صنعــت فــوالد ،بــه ازای

 World steelیــا انجمــن جهانــی فوالدســازان بــهطور ســاالنه

یــک شــغل مســتقیم ،حداقــل  20فرصــت شــغلی غیرمســتقیم

اعــام مــی گــردد .در ایــن رتبهبنــدی کشــورها بــر اســاس جمــع

ایجــاد میشــود .منظــور از ایــن شــغلهای غیرمســتقیم،

فــوالد خامــی کــه تولیــد میکننــد ،در جایگاههــای خــود قــرار

همیــن مشــاغل زنجیــره باالدســتی و پاییندســتی فــوالد اســت.

میگیرنــد .اگــر تولیــد ایــران را بــا میــزان تولیــد دنیــا مقایســه

مشــاغلی کــه در صــورت کاهــش تولیــد فــوالد ،یــک مرتبــه

کنیــم ،بــه رقــم کمــی بیــش از یــک درصــد تولیــد فــوالد دنیــا

آســیب میبیننــد و رونــق صنعــت فــوالد ،موجــب توســعه آنهــا

میرســیم .کشــور مــا عطــف بــه وجــود منابــع انــرژی سرشــار،

میشــود .بــه هــر حــال ایــن نقــش بزرگــی اســت کــه فــوالد در

حــال چــه زغالســنگ و چــه گاز طبیعــی ،معــادن غنــی از

توســعه صنعتــی بــه همــراه دارد.

ســنگآهن و نیــروی کار جــوان و پرانــرژی ،از حــدود پنــج
دهــه قبــل مترصــد ورود بــه ایــن صنعــت بــوده اســت .میتــوان
گفــت کــه حــدود  75درصــد از تولیــد یــک میلیــارد و 600
میلیــون تنــی فــوالد دنیــا ،بــا اســتفاده از تکنولــوژی کــوره بلنــد
انجــام میشــود کــه منبــع اصلــی انــرژی آن از زغالســنگ
اســت .در ایــران امــا بیــش از  80درصــد تولیــد  20میلیونتنــی،

ســاالنه  55میلیــون تــن فوالد در ســال توســط ایران
اشــاره شــد .ایــن هدفگــذاری تــا چــه انــدازه
واقعبینانــه اســت و بــر مبنــای چــه مســتندات و
ارزیابیهایــی بیــان شــده اســت؟

بــا اســتفاده از تکنولــوژی احیــا مســتقیم از طریــق کورههــای

پیشبینــی شــده کــه مــا در افــق  1404یــک جمعیــت حــدود

قــوس الکتریــک صــورت میپذیــرد کــه انــرژی آن از گاز و

 90میلیــون نفــری خواهیــم داشــت .االن حــدود  80میلیــون
نفــر جمعیــت داریــم کــه تــا هشــت ســال دیگــر احتمــاالً بــه

بــرق تامیــن میشــود .از ای ـنرو گاز یــک مزیــت نســبی بــرای
مــا محســوب میشــود و طبیعتــاً از االن نیــز هرگونــه افزایــش

ایــن رقــم میرســیم .کشــوری بــا  90میلیــون جمعیــت ،بــازار

ظرفیتــی در ایــران بــا اســتفاده از همیــن تکنولــوژی شــکل

مصــرف فــوالدی بســیار بزرگــی اســت کــه برابــر بــا جمعیــت

خواهــد گرفــت .بــه اســتناد همیــن توانمندیهــا و داراییهــای

چنــد کشــور اســت .ضمــن اینکــه در افــق  1404بــه دنبــال

بالقــوه خــود ،برنامهریــزی شــده اســت کــه کشــور در افــق

ایــن هــدف بودهایــم کــه بزرگتریــن اقتصــاد منطقــه باشــیم

 1404بــه تولیــد ســاالنه  55میلیــون تــن فــوالد برســد کــه در

کــه بــرای ایــن منظــور بایــد رشــد حداقــل هشــتدرصدی

ایــن راســتا در حــال برنامهریزیهــای مناســبی هســتیم کــه

داشــته باشــیم .پــس کشــور  90میلیونــی بــا رشــد اقتصــادی

باوجــود چالشهــای خــاص خــود ،امیدواریــم بــه ایــن هــدف

هش ـتدرصدی ،مصــرف ســرانه فــوالدی زیــر  350کیلوگــرم

برســیم.

نــدارد .لــذا از ضــرب  90میلیــون در  350کیلوگــرم بــه حــدود

٭ اگــر تولیــد و عرضــه فــوالد ایــران کــم شــود،
چــه تبعاتــی بــرای کشــور بــه همــراه دارد؟

52

٭ در خــال صحبتهــا بــه افــق  1404و تولیــد

 32میلیــون تــن میرســیم کــه مصــرف کشــور مــا در افــق 1404
اســت و توســط فوالدســازان داخلــی تامیــن میشــود .همچنیــن
مــا از لحــاظ لجســتیکی در منطقــهای هســتیم کــه هیچکــدام

بــهطــور کلــی همــه صنایعــی کــه تحــت تاثیــر فوالدنــد،

از کشــورهای منطقــه موقعیــت مــا را از لحــاظ ســنگآهن،

متحمــل زیــان میشــوند .شــاهد آن ،وقایعــی اســت کــه ســال

گاز و نیــروی کار ندارنــد .کشــورهای همســایه مــا ایــن ســه

 1394بــر صنعــت فــوالد مــا گذشــت و همــه آن را حــس

مزیــت را بــا هــم ندارنــد .لــذا فــرض میشــود بهعنــوان یــک

کردیــم .در آن ســال بــا وقــوع رکــود و کاهــش تولیــدی کــه

صادرکننــده بالقــوه میتوانیــم بخشــی از نیازهــای آنهــا را

در فــوالد داشــتیم ،مشــاهده کردیــم همــه شــرکتهایی کــه بــه

برطــرف کنیــم و یــک برنامــه صــادرات 20میلیونــی داشــته

نوعــی بــه فــوالد وابســته هســتند؛ یعنــی یــا بــه آن کاال و خدمات

باشــیم کــه بــا جمــع ایــن دو بــه همــان برنامــه  55میلیونتنــی
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میرســیم .اینکــه ایــن عــدد چقــدر واقعگرایانــه اســت بــه

بــود کــه در زمینــه توســعه آتــی بــه بنبســت نخــورد .امــروز

شــیوه اجــرای آن بازمیگــردد .تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد

بــا گذشــت  25ســال از آن زمــان ،از ظرفیــت  2/4میلیــون تــن

بــرای کشــوری بــه عظمــت و پتانســیل ایــران ،رقــم زیــادی

بــه  7/2میلیــون تــن رســیدهایم .فــوالد مبارکــه یــک مجتمــع

نیســت .کشــور ترکیــه در همســایگی مــا ســاالنه  50میلیــون تــن

کامــل اســت .بنابرایــن نقــش شــایان توجهــی در صنعــت فــوالد

فــوالد تولیــد میکنــد در حالــیکــه هیچکــدام از امکانــات

کشــور و تحقــق چش ـمانداز دارد .تولیــد فعلــی فــوالد مبارکــه

مــا مثــل ســنگآهن و گاز را نــدارد .بــرای کشــوری مثــل مــا

حــدود  50درصــد کل فــوالدی اســت کــه توســط واحدهــای

کــه ســابقه پنــج دهــه تولیــد فــوالد را دارد ،رســیدن بــه ایــن

بــزرگ فــوالدی کشــور تولیــد میشــود .اگــر بخواهیــم همیــن

رقــم خیلــی چالشــی و محــال نخواهــد بــود .بــا ایــن حــال

ســهم را در افــق  1404داشــته باشــیم ،بایــد ظرفیــت تولیــدی

محدودیتهایــی داریــم کــه اگــر بهدرســتی مدیریــت شــوند

خــود را تــا آن زمــان بــه  25میلیــون تــن برســانیم .امــروز در

و بــر اســاس یــک نقشــه راه بــه آنهــا پرداختــه شــود ،ایــن مســیر

ســه مجموعــه فــوالد مبارکــه ،فــوالد ســبا و فــوالد هرمــزگان

قابــل پیمایــش اســت.

ظرفیــت تولیــد را بــه  10میلیــون و  300هــزار تــن رســاندهایم

٭ چالشهــا و محدودیتهــای رســیدن بــه تولیــد
 55میلیــون تنــی فــوالد در افق  1404چیســت؟

کــه بایــد ظرفیــت را طــی هشــت ســال آتــی دو برابــر کنیــم.
٭ فــوالد مبارکــه در زمینــه بهبــود هزینههــای

نخســت آنکــه فــارغ از بحثهــای سیاســی و اجتماعــی ماننــد

ســرمایهگذاری و ادغامهــا چــه برنامــهای دارد؟

محرومیتزدایــی ،بایــد دقیقتــر بــه جانماییهــای فــوالد

مجموعــه مــا یــک مجموعــه یکپارچــه اســت و ما یــک واحد

توجــه کــرد .گاهــی بــه بهانــه محرومیتزدایــی کارخانــه را

بــزرگ هســتیم کــه همــه واحدهــا را در یــک ســایت داریــم .در

جایــی احــداث میکنیــم کــه توجیــه اقتصــادی نــدارد.

بندرعبــاس همیــن برنامــه را داریــم .چنــد واحــد در آن منطقــه

دوم اینکــه در ادامــه بحــث مکانیابــی بایــد بــه بازارهــا
توجــه داشــت.
بحــث ســوم بــه ظرفیــت تولیــدی کارخانههــا برمیگــردد.
ظرفیــت مطلــوب و بهینــه را بایــد بشناســیم.
بحــث چهــارم مربــوط بــه مســائل اقلیمــی اســت .کشــور
مــا در منطقــه کمآبــی قــرار دارد .صنایــع فــوالدی را بایــد در

در حــال ســرمایهگذاری هســتند کــه بــه آنهــا پیشــنهاد دادهایــم
بــا ادغــام آنهــا بــا هــم ،یــک مجموعــه فوالدســازی متحــد
شــکل گیــرد .در سپیددشــت کارخانــه ورق خــودرو و فــوالد
سپیددشــت را داریــم .اکنــون دنبــال آن هســتیم کــه اینهــا را
بــه همدیگــر نزدیــک کنیــم تــا زنجیرهشــان تکمیــل شــده و
یکپارچــه شــوند.

مناطقــی قــرار دهیــم کــه در آینــده بــا چالــش آب روبــهرو
نشــوند.
بحــث پنجــم نــوع تکنولــوژی تولیــد فــوالد اســت .بایــد
از تکنولــوژی مناســب اســتفاده کنیــم تــا نتیجــه آن محصولــی
شــود کــه مطلــوب بــازار بیــن المللــی باشــد.
٭ نقــش شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــهطــور
خــاص در ظرفیــت  55میلیونتنــی افــق  1404چــه
خواهــد بــود؟

٭ تحلیــل شــما از وضعیــت فــوالد جهانــی و
چشــمانداز فــوالد مبارکــه چیســت؟
بــه نظــر میرســد تولیــد فــوالد جهــان تــا افــق 2025( 1404
میــادی) از مــرز یــک میلیــارد و  800میلیــون بگــذرد .از طرفــی
در کشــور مــا ظرفیتهــای باالیــی موجــود اســت و میتوانیــم
بــه جــای فــروش خــام گاز و ســنگآهن ،آن را تبدیــل بــه
فــوالد کنیــم و بفروشــیم و در کنــار فــوالد ســاختمانی ،بــه

در شــرکت فــوالد مبارکــه ظرفیــت اولیــه دو میلیــون و

ســمت فــوالد صنعتــی هــم حرکــت کنیــم .فــوالد مبارکــه

 400هــزار تنــی پیشبینــی شــده بــود ولــی از همــان زمــان

نیــز بــه دنبــال حفــظ ســهم تولیــدی خــود اســت و برنامههــای

بهگون ـهای بــه لحــاظ فضــا و زیربنــای فعالیــت طراحــی شــده

توســعه خــود را در ســایتهای مختلــف پیگیــری میکنــد.
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران
جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

٭ دربــاره شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی

طرحهــای پرخطــر کــه بخــش خصوصــی تمایلــی بــه انجــام

ایــران و پیشــینه آن بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام

آنهــا نــدارد ،میباشــد.

فــوالد توضیحاتــی بفرماییــد.
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران یکــی

٭ بــه نظــر شــما چــه عواملــی طــی ســالهای

از شــرکتهای اصلــی زیرمجموعــه ســازمان توســعه

اخیــر بــه پیشــرفت شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو)
میباشــد .ایــن شــرکت صــد در صــد دولتــی و وابســته بــه
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت.
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در زمینــه
تولیــد کک متالــورژی ،زغالســنگ ،طــا ،فروکــروم ،نفلیــن
ســینیت ،فســفات ،آهــک ،پتــاس ،تیتانیــوم و ســرب و روی
نقــش بســزایی را در تولیــد ملــی ایفــا مینمایــد.

واگــذاری و یــا بــرون ســپاری فعالیتهــای مــواد معدنــی
فاقــد اولویــت اســتراتژیک (حســب سیاســت ایمیــدرو بــه
کلیــه مــواد معدنــی تعمیــم داده شــد)  -پتانســیلیابی و توســعه
اکتشــاف در همــه مراحــل در داخــل و خــارج کشــور در مــواد
معدنــی دارای اولویــت اســتراتژیک  -تجهیــز و آمــاده ســازی

در هنــگام روی کار آمــدن دولــت یازدهــم ،شــرکت

ذخایــر معدنــی و ایجــاد واحدهــای فــرآوری در داخــل و

تهیــه وتولیــد مــواد معدنــی ایــران (ایمپاســکو) در لیســت

خــارج کشــور در مــواد معدنــی دارای اولویــت اســتراتژیک

واگــذاری خصوصــی ســازی قــرار داشــت .حســب نظــر
مســئولین وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و بــا کمــک
مؤثــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس هیــأت عامل
ایمیــدرو ،مصوبــه خــروج شــرکت از لیســت واگــذاری بــه
عنــوان « بــازوی اجرایــی» ایمیــدرو در ســال  1393صــادر و
اســتراتژی شــرکت بــر مبنــای ایــن موقعیــت تدویــن و پــس
از اخــذ مصوبــات الزم از ابتــدای ســال  1394اجرایــی شــد.
وظایــف ایمیــدرو حســب قانــون سیاســتهای کلــی
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معدنــی ایــران کمــک کــرده اســت؟

اصــل  44قانــون اساســی ،توســعه معــدن و صنایــع معدنــی
در کشــور ،اجــرای طــرح هــای معــدن و صنایــع معدنــی
و واگــذاری بــه بخــش خصوصــی ،اجــرای طــرح هــا در
مناطــق کمتــر توســعه یافتــه ،طرحهــای بــا فنــاوری بــاال و
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 ارتقــاء بهــره وری و افزایــش تولیــد  -گســترش پژوهــش درراســتای ارتقــاء فنــاوری در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی  -و
نیــز افزایــش رقابــت پذیــری واحدهــای فعلــی و توســعههای
آنهــا از اســتراتژیهای کالن شــرکت اســت کــه در پیشــرفت
اهــداف ایمپاســکو مؤثــر میباشــد.
همچنیــن بــا واگــذاری تعــداد  3مجتمــع و  6طــرح شــرکت
تهیــه وتولیــد مــواد معدنــی ایــران از برنامــه واگــذاری  7مجتمــع
و  12طــرح بــه بخــش خصوصــی کــه از جملــه اســتراتژیهای
بــرون ســپاری ایمپاســکو میباشــد ،میتــوان از جملــه عوامــل
دیگــر در پیشــرفت اهــداف کلــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران نــام بــرد.

٭ شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران

بیــن بــا توجــه بــه وجــود پتانســیلها و ظرفیتهــا ،آمــاده و

بــا چــه هــدف و خدمــات جدیــدی در بیســتمین

مســتعد ســرمایه گــذاری اســت.

ســمپوزیوم فــوالد شــرکت کــرده اســت؟
معرفــی محصــوالت متنــوع معدنــی تولیــدی شــرکت
(بخصــوص ســنگ آهــن و زغــال ســنگ) بــه شــرکت
کننــدگان در ســمپوزیوم و نیــز معرفــی فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری در بخــش معــدن بــه شــرکت کننــدگان بخصــوص
مهمانــان خارجــی از جملــه اهــداف ایمپاســکو جهــت شــرکت
در بیســتمین ســمپوزیوم فــوالد اســت.

اهمیــت ســرمایهگذاری بــه عنــوان یــک مقولــه
اقتصــادی ســبب شــده کــه ایــن موضــوع همــواره بــه عنــوان
یکــی از عوامــل اساســی در توســعه اقتصــادی و صنعتــی
جوامــع مطــرح شــود و دولتهــا را بــر آن دارد تــا توجــه
ویــژهای بــه امــر ســرمایهگذاری بــر دســتیابی بــه یــک
اقتصــاد توســعه یافتــه معطــوف دارنــد.
سیاســت کلــی ایمپاســکو هــم راســتا بــا اصــل  44قانــون
اساســی دعــوت از ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی بــرای

٭ بــه نظــر شــما حضــور مجموعــه شــرکتهای

اجــرای طرحهــای توســعهای اســت .شــرکت بــا درنظــر

داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه بیــن المللــی

گرفتــن ایــن اصــل مهــم ،مأموریــت خــود را بــا مثبــت

ســمپوزیوم فــوالد چــه اثراتــی در رفــع مشــکالت

نمــودن نگــرش "پیمانــکار -کارفرمــا" بــه "راهبــر -ســرمایه

و توســعه پایــدار صنعــت فــوالد میتوانــد داشــته

پذیــر" تغییــر داده اســت .بــر همیــن اســاس ســرمایهگذاران

باشــد؟

داخلــی و خارجــی مختلــف بــا اطمینــان از ســود حاصلــه و

صنعــت فــوالد بــه دلیــل اشــتغال زایــی ،ایجــاد درآمدزایــی،
مزیــت نســبی و غیــره و نیــز تاثیــر بســزا در زنجیــره تأمیــن (اعــم
از معــادن و صنایــع معدنــی در بــاال دســت و همچنیــن صنایــع
پاییــن دســتی) یکــی از مهمتریــن شــاخصهای رشــد و توســعه
پایــدار اســت .بــی تردیــد ادامــه رشــد و توســعه صنعــت فــوالد
کشــور بــه عنــوان یــک صنعــت اســتراتژیک و دارای مزیــت
نســبی در گــروه بازاریابــی بخصــوص بازاریابــی بیــن المللــی
اســت.
حضــور شــرکتهای داخلــی و خارجــی صنایــع
زنجیــره تامیــن فــوالد در نمایشــگاههای بیــن المللــی
فرصــت مناســبی اســت بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتریان
و معرفــی تولیــدات و خدمــات و تــاش بــرای ارتقــای
برنــد شــرکت هــا.

در نظــر گرفتــن اهمیــت اعتمــاد آنهــا از طــرف شــرکت
نســبت بــه همــکاری تمایــل بیشــتری نشــان میدهنــد.
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بــا برگــزاری
همایــش ،نمایشــگاه و جلســات متعــدد زمینــه شــناخت
و آگاهــی ســرمایهگذاران را فراهــم آورده اســت و
فعالیتهــا بــا هــدف توســعه و خصوصــی ســازی انجــام
میپذیــرد.
٭ بــه نظــر شــما چالشهــای ســرمایه گــذاری در
صنعــت فــوالد کشــور کدامنــد و چــه راهکارهایــی
بــرای رفــع ایــن موانــع وجــود دارد؟
عــدم وجــود شــرایط پایــدار اقتصــادی باعــث شــده اســت
ایــران جــزء کشــورهای پــر ریســک بــرای ســرمایهگذاری
شــناخته شــود امــا بعــد از برداشــته شــدن بخشــی از تحریمهــا،

٭ چــه برنامــه ریــزی بــرای جلســات مشــترک

تمایــل جامعــه بیــن الملــل بــه ایــران و بــه خصــوص صنعــت

همــکاری بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی از

فــوالد بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت .بســیاری از

ســوی آن شــرکت طراحــی شــده اســت؟

تولیدکننــدگان ،تجــار و ســازندگان تجهیــزات صنعــت فــوالد

بهــره گیــری از ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی و
جــذب ســرمایهگذاران توانمنــد ،راهــی بــرای تســریع
حرکــت اقتصــاد بــه ســوی توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار
اســت و شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در ایــن

بــا اشــتیاق فــراوان بــه دنبــال برگشــتن بــه بــازار ایــران هســتند تــا
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بتواننــد از پتانســیل بســیار بــاالی ایــن بــازار بهــره منــد شــوند.
بــا آزادســازی روابــط تجــاری و ورود ســرمایههای خارجــی
بــه بخشهــای مختلــف اقتصــاد ،ایــران بــا افزایــش مصــرف
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مواجــه خواهــد شــد ،همچنیــن ســرمایهگذاریها در صنعــت
داخلــی فــوالد نیــز ظرفیــت صــادرات فــوالد کشــور را افزایــش

فــوالد و همزمــان نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم

خواهــد داد.

فــوالد در ایجــاد بیــن شــرکتهای مختلــف

عــاوه بــر اینهــا کشــور مــا ذخایــر خــام و ســوختی بســیار
زیــادی دارد کــه میتوانــد صنعــت فــوالد را تغذیــه کنــد،
امــا بــاز چالشهــای موجــود در جــای خــود باقــی اســت؛
از جملــه میتــوان بــه مشــکالت بانکــی و جابجایــی پــول
اشــاره کــرد .بــا وضــع درســت قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر
حمایــت از خصــوص ســرمایهگذاران وضــع سیاســتهای
تشــویقی بلنــد مــدت رونــد جــذب ســرمایهگذار بهبــود
خواهــد یافــت.
نظــام بروکراتیــک در تجــارت ایرانــی و همچنیــن مشــکل
تأمیــن آب و بــرق مــورد نیــاز ایــن صنعــت در کنــار مشــکالت
حمــل و نقــل داخلــی و خارجــی از دیگــر مــوارد قابــل ذکــر
هســتند.
بایــد توجــه داشــت کــه ایــران در طــول ســالهای تحریــم بــا

و مراکــز تحقیقاتــی و همچنیــن دانشــگاه هــا را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
تعامــل و همگرایــی صنعــت بــا مراکــز علمــی
دانشــگاهها ،بــی شــک موجــب هــم افزایــی هــر دو بخــش
خواهــد شــد.
در راســتای توســعه پایــدار کشــور ،مشــارکت صنایــع و
دانشــگاه هــا و پارکهــای علــم و فنــاوری در برگــزاری
همایشهــا ،کنفرانسهــا ،ســمپوزیومها و نمایشــگاهها
یــک امــر ضــروری اســت لــذا برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد بــا
حضــور متخصصــان و اســاتید دانشــگاهها میتوانــد در مراحــل
و فرآینــد مختلــف صنعــت فــوالد ،در مطالعــات و ارزیابیهــا،
در شــناخت چالشهــا ،در طراحیهــا ،در برنامهریــزی و
اجــرا ،در مدیریــت کیفیــت و بهــرهوری و  ...کمــک مؤثــری

اجرایــی کــردن پروژههــای متعــدد در برخــی حوزههــا ماننــد

داشــته باشــد.

خــود کفایــی رســیده اســت.

٭ مهمتریــن برنامههــای شــرکت تهیــه و تولیــد

مــواد خــام و محصــوالت نیمــه تمــام بــه خصــوص بیلــت ،بــه

٭ آیــا در ایمپاســکو برنامــهای جهــت اســتفاده
از تکنولوژیهــای جدیــد در نظــر گرفتــه شــده
اســت؟
در ایمپاســکو محــور فعالیتهــای پژوهشــی بــر پایــه اســتفاده
از تکنولوژیهــای جدیــد اســت .ازجملــه طرحهایــی کــه اجــرا
شــدهاند عبارتنــد از :طــرح اســتحصال همزمــان آب شــیرین،
نمــک و پتــاس از شــورابههای مناطــق مرکــزی ایــران بــه روش
( ZLDدر مرحلــه اولیــه اجــرا)
 فناوریهــای نویــن آتشــباری و اســتقرار و پیــاده ســازیتجهیــزات ابزاربنــدی و رفتارنــگاری در جهــت کاهــش میــزان
باطلــه بــرداری و افزایــش بهــرهوری و ایمنــی در معــادن
زیرمجموعــه شــرکت
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٭ نقــش برگــزاری ســاالنه همایــش ســمپوزیوم

-

در بخــش تولیــد فلــزات اســتراتژیک و ارزشــمند،

توســعه روشهــای تولیــد شــمش آنتیمــوان بــرای اولیــن بــار
در کشــور بــا اســتفاده از روشهــا و تجهیــزات نویــن در حــال
انجام اســت.
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مــواد معدنــی بــرای نیمــه دوم ســال  96چیســت؟
برنامــه اصلــی شــرکت در ســال  96بهرهگیــری از تــوان

بخــش خصوصــی درطــرح اکتشــافی اســت کــه قطعــاً بــا
ارایــه محدودههــای هــدف جدیــد در بخــش طــا و مــس
ادامــه خواهــد یافــت و امیــد اســت ایــن مشــارکت در ســرمایه
گــذاری منجــر بــه توســعه هرچــه بهتــر فعالیتهــای اکتشــافی
شــود.
ادامه اکتشاف و تکمیل اکتشاف ،اکتشافات زیرزمینی،
تحقیــق و توســعه و بحــث پژوهــش اســت .همچنین توســعه
فعالیتهــای اکتشــاف مــواد معدنــی مختلــف در مناطــق
پــر خطــر یــا مناطقــی کــه بخــش خصوصــی تمایــل بــه
حضــور در آنهــا نــدارد از اولویتهــای شــرکت تهیــه
و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در ســال  96اســت  .ضمــن
ایــن کــه افزایــش بودجــه پژوهشــی بــه میــزان درآمــد در
حوزههــای زغــال ســنگ ،کک ،آنتیمــوان ،کرومیــت و
فروکــروم و اجــرای فعالیتهــا و طرحهــای پژوهشــی
و نیــز اجــرای طرحهــای توســعه از طریــق جــذب

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت تهیه و تولیدمواد معدنی ایران

ســرمایه بخــش خصوصــی از دیگــر برنامههــای ایــن

٭ در ســال  96شــاهد بهرهبــرداری چــه طرحهایــی

شــرکت اســت .در کنــار ایــن بــه دنبــال افزایــش میــزان

هســتیم و چــه طرحهــای دیگــری تــا پایــان ســال

ســرمایهگذاری در طرحهــای تجهیــز بــه منظــور ظرفیــت

راهانــدازی میشــود؟

ســازی در بخشهــای زغــال ســنگ ،ســنگ آهــن،
فلــزات غیــر آهنــی ،فســفات ،طــا و آنتیمــوان هســتیم
و نیــز اجــرای طرحهــای مصــوب دولــت در بخــش
معــدن و صنایــع معدنــی بــه نمایندگــی ایمیــدرو از دیگــر
اولویتهــای ایــن شــرکت اســت.
همچنیــن دســتیابی بــه اهــداف تولیــد برنامــه ریــزی شــده
مجتمعهــا و طرحهــای تحــت مدیریــت ایــن شــرکت و
واگــذاری امــور بهــره بــرداری مجتمعهــا از طریــق عقــد
پیمانهــای مدیریتــی و افزایــش ایمنــی در جهــت کاهــش
حــوادث و ارتقــای ســطح ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت
( )HSEدر مجتمعهــای تحــت پوشــش در کنــار افزایــش
فعالیــت در جهــت صــادرات محصــوالت معدنــی از دیگــر
برنامههــای ایــن شــرکت اســت.

طــرح هــای احــداث کارخانههــای زغالشــویی ســواد کــوه و
فــرآوری هماتیــت جــال آبــاد ،در ســال  96بــه بهــره بــرداری رســیده
و همچنیــن طــرح تجهیــز معــدن ســنگ آهــن گل گهــر  5از مــرداد
مــاه ســال جــاری شــروع بــه بهــره بــرداری و تولیــد نمــوده اســت.
جهــت تجهیــز طرحهــای معــدن زغالســنگ بلــوک  3پــروده4
طبــس (بــا هــدف تولیــد ســالیانه حداقــل  400هــزار تــن
کنســتانتره زغالســنگ) وطرحهــای گردشــگری (بــا هــدف
جــذب ســرمایه گــذار از طریــق جــذب جاذبههای گردشــگری)
و احــداث کارخانــه ســود کاســتیک (بــا هــدف تولیــد ســالیانه
 800هزارتــن سودکاســتیک و  100هزارتــن نمــک طعــام) ،در
منطقــه کمتــر توســعه یافتــه خــور و بیابانــک ،ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی جــذب و انتخــاب گردیــده و تــا پایــان ســال
جــاری دوره تجهیــز ایــن طرحهــا آغــاز میشــود.
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مصاحبهای با رئیس هیئت مدیره

فوالد آلیاژی ایران
جناب آقای مهندس یداله طاهرنژاد
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

٭ دربــاره شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران و
پیشــینه آن بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد
توضیحاتــی بفرمائیــد؟
شــركت فــوالد آليــاژي ايــران بزرگترين توليــد كننده انواع
فــوالد آليــاژي در ايــران و خاورميانــه و يكــي از مدرنتريــن
كارخانجــات توليــد فــوالد آليــاژي دنيــا ميباشــد كــه در
ســال  1378بــه بهره بــرداري رســيد .كارخانجات فوالدســازي
و ريختــه گــري  ،نــورد مقاطــع ســنگين ،نــورد مقاطــع ســبك،
عمليــات حرارتــي و تكميــل كاري ايــن شــركت مجهــز بــه
پيشــرفتهترين تجهيــزات و برخــوردار از باالتريــن ســطح
دانــش فنــي روز دنيــا بــوده كــه امــكان توليــد فوالدهــاي
آليــاژي را بــا باالتريــن كيفيــت و منطبــق بــا اســتانداردهاي
بيــن المللــي ميســر ســاخته اســت .محصــوالت ايــن شــركت
در صنايــع خودروســازي ،ماشــين ســازي ،نفــت و گاز و
پتروشــيمي ،ابــزار ســازي ،نيروگاهــي ،ريلــي ،ســاخت لــوازم
پزشــكي و جراحــي و ســاير صنايــع ويــژه كاربــرد وســيع دارد.
واحدهــاي اصلــي شــركت فــوالد آلیــاژی ایــران عبارتنــد از:
كارخانجــات فوالدســازي ،كارخانــه نــورد ســنگين ،كارخانــه
نــورد ســبك و كارخانجــات عمليــات حرارتــي و تكميــل
كاري  ،مركــز تحقيقــات و آزمايشــگاه مرکــزی .
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٭ بــه نظــر شــما چــه عواملــی طــی ســال هــا بــه
پیشــرفت شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران کمــک
کــرده اســت؟
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میتوان از مهمترین عوامل مؤثر در روند رو به رشد شرکت
بــه تــوان تخصصــي و روحيــه ســخت كوشــي نيــروي انســاني،
تــوان تكنولوژيكــي تجهيــزات و ماشــينآالت  IT ،و فراينــد،
محصــول در قالــب مديريــت ســبد فنــاوري ،دانــش فنــي و
امــكان توليــد انــواع محصــوالت فــوالدي اشــاره کــرد .بــا توجــه
بــه اينكــه شــركت فــوالد آليــاژي ايــران ،شــركت بهلــر اتريــش
را بــه عنــوان مرجــع بهينــهكاوي قــرار داده و بــا خريــد دانــش فني
از آن شــركت بــه ســطح دانــش فنــي بســيار باالئــي در خصــوص
طراحــي و توليــد فوالدهــاي آليــاژي دســت يافتــه اســت .توجــه
ویــژه بــه مســئولیتهای اجتماعــی و محیــط زیســت ،تدويــن
برنامههــاي عملياتــي و پروژههــاي بهبــود مبتنــي بــر اهــداف كالن
و اســتراتژيهاي شــركت ،اجــراي طرحهــاي تــوازن توســعهاي
در دو بخــش توســعه زيرســقفي (ظرفيــت توليــد مــذاب بــه 550
هزارتــن )وبرنامهريــزي توســعه كارخان ـهاي جهــت توليــد 650
هــزار تــن شــمش آهــن و فــوالد و  525هــزار تــن لولههــاي
فــوالدي بــدون درز ،ارتقــاء بهــرهوری و بهينهســازي مصــرف
مــواد و انــرژي ،بوميســازي ســاخت قطعــات و تجهيــزات بــا
اســتفاده از تــوان كارشناســي داخلــي در شــركت بــه عنــوان
يكــي از تاكتيكهــاي مؤثــر در زمينــه توســعه بهرهبــرداري از
ظرفيتهــاي توليــدي موجــود و ارتقــاء بهــرهوري كل توليــد و
اســتقرار سيســتم قيمــت تمــام شــده واقعــي و اســتاندارد جهــت
كنتــرل و كاهــش انحرافــات بودجــه و هزينــه را نــام بــرد.

٭ شــرکت فــوالد آلیــاژی بــا چــه هــدف و خدمات
جدیــدی در بیســتمین ســمپوزیوم و نمایشــگاه بیــن
المللــی ســمپوزیوم فــوالد شــرکت کــرده اســت؟
واحــد تحقیــق و توســعه بــا هــدف ارائــه دســتاوردهای
پژوهشــی خــود بــه صــورت مقالههــای علمــی -کاربــردی،
تبــادل نظــر و مذاکــرات حضــوری بــا اســاتید و مجریــان
پروژههــای تحقیقاتــی و حضــور در جلســات ارائــه مقالــه
بــه منظــور اســتفاده از تجربیــات ســایر متالورژیســتها
و متخصصــان در بهبــود فرآیندهــای تولیــدی شــرکت،
بهبــود کیفیــت محصــوالت ،بهینهســازی مصــرف انــرژی
و مــواد و نهایتــاً کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــول ،در

بیســتمین ســمپوزیوم فــوالد شــرکت میکنــد .آشــنایی بــا
تکنولوژیهــا و فناوریهــای جدیــد ،بــه منظــور بررســی
امــکان بکارگیــری آنهــا بــرای رفــع مشــکالت شــرکت یــا بــه
عنــوان یــک مزیــت رقابتــی ،از دیگــر زمینههایــی اســت کــه
در ســمپوزیوم فــوالد بــا توجــه ویــژه ،پیگیــری خواهــد شــد.
٭ بــه نظــر شــما حضــور مجموعــه شــرکتهای
داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه بیــن المللــی

همــکاری آنهــا بهــره منــد شــویم.
٭ بــه نظــر شــما چالشهــای ســرمایه گــذاری در
صنعــت فــوالد کشــور کدامنــد؟ و چــه راهکارهائــی
بــرای رفــع ایــن موانــع وجــود دارد؟
برخــي از مهمتريــن چالشهــای کليــدي در محيــط کالن
کســب و کار صنعــت فــوالد عبارتنــد از :کاهــش قيمــت
جهانــي محصــوالت فــوالدي ،افزايــش واردات ناشــي از
افزايــش حجــم توليــد در ســطح بيــن المللــي ،اشــباع بــازار و

مــازاد توليــد خصوص ـاً در کشــور چيــن ،افزايــش بهــای تمــام
شــده توليــد ناشــي از افزايــش هزينههــای انــرژي ،نيــروي کار
و  ،...بــاال بــودن نــرخ بهــره تســهيالت بانکــي ،عــدم شــفافیت
نقشــه جامــع توســعه صنعــت فــوالد بــه همــراه اســناد پشــتيبان،
ضعــف در بهــرهوري منابــع و فرايندهــا و ضعــف در فراينــد
بازاريابــي و فــروش میباشــد.
٭ آیــا در شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران برنامـهای
جهــت اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در نظــر
گرفتــه شــده اســت؟ لطفـ ًا تشــریح بفرمائیــد.

ســمپوزیوم فــوالد چــه اثراتــی در رفــع مشــکالت

ایــن شــرکت در زمینــه اســتفاده از آخریــن مقــاالت

و توســعه پایــدار صنعــت فــوالد مــی توانــد داشــته

و همــکاری در برگــزاری همایشهــای علمــی ســالیانه

باشــد؟

و ســمپوزیوم فــوالد ضمــن کمــک بــه ارتقــاء دانــش و

توســعه تکنولوژیهــای نــو در صنعــت تولیــد فــوالد،
بهبــود و افزایــش توانمندیهــای صنایــع داخلــی ،مشــارکت،
همفکــری و همیــاری همــگان در راســتای مرتفــع نمــودن همــه
جانبــه نیازهــای تکنولوژیکــی صنعــت فــوالد کشــور.

تکنولــوژی در زمینــه فــوالد از مــوارد مطــرح شــده در ایــن
همایشهــا نیــز اســتفاده مینمایــد .باتوجــه بــه تأســیس شــرکت
فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه توســط
انجمــن آهــن و فــوالد انتظــار مـیرود ایــن انجمــن در جهــت
بومــی ســازی تکنولوژیهــای روز و در اختیــار قــرار دادن

٭ چــه برنامــه ریــزی بــرای جلســات مشــترک

آن بــه شــرکتهای فــوالدی داخــل کشــور نقــش فعالتــری را

همــکاری بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی از

ایفــا نمایــد .بلــه همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد ایــن شــرکت

ســوی آن شــرکت طراحــی شــده اســت؟

یکــی از مؤسســین شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن

بــا شــرکتهای دانــش بنیــان و مراکــز تحقیقاتــی داخلــی و
خارجــی کــه در زمینــــه صنعــت فــوالد فعالیتهای پژوهشــی
انجــام میدهنــد بــرای بررســی زمینههــای همــکاری بیشــتر،
شــرایط و نحــوه انجــام آن ،مذاکــرات حضــوری بــه عمــل
خواهــد آمــد و تبــادل اطالعــات الزم انجــام خواهــد شــد
تــا در مواقــع ضــروری ،بــرای حــل مشــکالت شــرکت از

و فــوالد خاورمیانــه بــوده کــه در نظــر دارد بــا همــکاری
دانشــگاه و صنعــت در جهــت بومــی ســازی فناوریهــای
روز دنیــا نقــش خــود را ایفــا نمایــد .عــاوه بــر ایــن شــرکت
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فــوالد آلیــاژی ایــران همــکاری خــود را بــا پــارک علمــی و
فنــاوری یــزد شــروع نمــوده اســت تــا بــا کمــک بــه تشــکیل
شــرکتهای دانــش بنیــان جهــت ارتقــاء دانــش و تکنولــوژی

ﻓﻮﻻد
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فــوالد آلیــاژی ،ایــن تکنولــوژی را بومــی ســازی نمایــد .در
کنــار ایــن مــوارد و در راســتای بــروز رســانی تکنولــوژی
در حــال حاضــر بــا شــرکتهای فــوالدی مطــرح جهــان
نظیــر دانیلــی و  SMSارتبــاط کاری داشــته و از آخریــن
تکنولوژیهــای روز جهــان مطلــع شــده و در صــورت نیــاز از
آنهــا اســتفاده نمایــد.
٭ نقــش برگــزاری ســاالنه همایــش ســمپوزیوم
فــوالد و همزمــان نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم
فــوالد در ایجــاد ارتبــاط بیــن شــرکتهای
مختلــف و مراکــز تحقیقاتــی و همچنیــن دانشــگاه را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
امــروزه پژوهــش بیــش از پیــش بــه یــک کوشــش
جمعــی و مشــترک تبدیــل شــده اســت .لــذا از جملــه
وظایــف محــوری انجمــن آهــن و فــوالد ،پیونــد بیــن دانــش
و تجربــه و همافزایــی بیــن اعضــاء و مجموعههــای ذیربــط
و نیــز مشــارکت در توســعه و ارتقــاء تکنولوژیکــی صنایــع
مهندســی متالــورژی و مــواد از طریــق انتقــال دانــش و
دســتاوردهای حاصلــه در مراکــز تحقیقاتــی بــه صنعــت و از
طــرف دیگــر آشــنایی محققیــن و دانشــجویان بــا تکنولوژی
و دســتاوردهای صنعــت اســت .بــه بیــان دیگــر ،گســترش و
توســعه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بــه منظــور دسترســی
بــه توســعه پایــدار و تولیــد ثــروت و ارزش افــزوده اســت که
یکــی از راههــای تحقــق ایــن مهــم برگــزاری نشس ـتهای
تخصصــی و کنفرانسهــای علمــی و صنعتــی اســت .در
ايــن راســتا ســمپوزيوم فــوالد توانســته بــا فراهــم نمــودن
بســتر مناســب بــه منظــور تعامــل دیدگاههــای علمــی
جهــت انتقــال دانــش و تبــادل تجربیــات و ایجــاد ارتبــاط
میــان پژوهشــگران و مراکــز آموزشــی ،علمــی و پژوهشــی
هــر ســاله بســتر و زمینــه ای مناســب بــرای انتشــار و اشــاعه
پژوهشهــای اصیــل و آخریــن دســتاوردهای علمــی و
پژوهشــی در حــوزه مهندســی و علــم متالــورژی و مــواد،
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را فراهــم نمایــد .برگــزاری همزمــان نمایشــگاه بیــن المللــی
نیــز بــه توســعه و گســترش همــکاری متقابــل مجتمــع هــا و
کارخانجــات تولیــدی و خدماتــی بــا دانشــگاهها و مراکــز
تحقیــق و توســعه کمــک شــایانی مینمایــد.

ﻓﻮﻻد

زمستان / 96شماره 69

٭ در پایــان اگــر مــوردی در خصــوص شــرکت

فــوالد آلیــاژی ایــران کــه در ســواالت بــه آن
پرداختــه نشــده اســت بفرمائیــد؟
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران بــا اتــکا بــه ســابقه بیــش از
 18ســال فعالیــت در زمینــه تولیــد و فــروش انــواع مقاطــع فــوالد
آلیــاژی و بــا پشــتوانه کادر متخصــص و مجــرب و نیــز موقعیــت
اســتراتژیک ،ظرفیــت باالیــی در جــذب ســرمایه گــذاری
داخلــی و خارجــی چــه در صنایــع بــاال دســتی و چــه در صنایــع
پاییــن دســتی دارد .در خصــوص صنایــع بــاال دســتی میتــوان
بــه ســرمایه گــذاری در زمینــه تولیــد کنســانتره گندلــه ،آهــن
اســفنجی و در زمینــه صنایــع پاییــن دســتی نظیــر فــورج قطعــه،
کشــش مفتــول ،تولیــد پیــچ و مهــره و ســایر قطعــات ســاخته
شــده از فــوالد آلیــاژی اشــاره نمــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری
خارجــی و داخلــی در مجــاورت مجموعــه فــوالد آلیــاژی
ایــران مناســب میباشــد.
بــا بکارگیــری و انجــام آموزشهــای تخصصــی زیــر نظــر
کارشناســان در داخــل و خــارج از کشــور ،تــوان تخصصــی
کارشناســان شــرکت بــه حــدی رســیده که عــاوه بــر  118گرید
كــه دانــش فنــی آن خریــداری شــده اســت بیــش از  228گریــد
تاکنــون بــه ســفارش مشــتریان داخلــی و خارجــی در شــرکت
فــوالد آلیــاژی ایــران طراحــی و تولیــد شــده اســت  ،فنــاوری
تولیــد ایــن فوالدهــا بومــی ســازی شــده و تولیــد ایــن فوالدهــا
بــا فنــاوری هــای جدیــد در هــر مرحلــه بصــورت آزمایــش
انجــام و نتایــج طراحــی صحــه گــذاری شــده و کیفیــت ایــن
محصــوالت مــورد تائیــد مشــتریان مــی باشــد .بــرای تولیــد
فوالدهــای آلیــاژی مخصــوص نیــاز بــه دســتور العمــل خــاص و
ویــژه اســت کــه در ایــن خصــوص بعنــوان مثــال در ســال 1395
بیــش از  1400دســتور العمــل از واحــد تکنولــوژی تولیــد بــه
واحــد فــوالد ســازی جهــت تولیــد ارســال شــده اســت.
شــركت فــوالد آليــاژي ايــران عليرغــم وجــود تحريمهــاي
اقتصــادي در ســالهاي گذشــته ،ركــود بــازار داخلــي  ،افزايــش
قيمــت حاملهــاي انــرژي و  ...توانســته اســت بــا اجــراي
برنامههــاي مختلــف بهبــود ،ضمــن افزايــش ميــزان توليــد
و فــروش شــركت ،بــا تأميــن نيــاز بــازار داخلــي در راســتاي
حصــول بــه خودكفايــي اقتصــادي كشــور و همچنيــن توســعه
نــام تجــاري خــود در بازارهــاي صادراتــي ،اقــدام نمايــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فرانسوز یزد
جناب آقای مهندس داود عظیمی
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

٭ دربــاره شــرکت فرانســوز یــزد و پیشــینه آن
بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد توضیحاتــی
بفرمائیــد.
شــرکت مهندســی و تولیــدی فرانســوز یــزد در ســال 1376
تأســیس و تاکنــون بصــورت مســتمر در زمینــه مهندســی و تولید
نســوزهای ویــژه و خــاص فعالیــت مینمایــد .تولیــد انــواع
جرمهــای پیشــرفته نســوز ،انــواع قطعــات ریختنــی پیچیــده از
 0/5کیلوگــرم تــا ده تــن و انــواع لنسهــای دمــش اکســیژن
وکربــن از تولیــدات فرانســوز یــزد میباشــند و تاکنــون بالــغ بــر
 365هزارتــن انــواع فرآوردههــای نســوز توســط ایــن شــرکت
مهندســی و تولیــد شــده اســت.

جدیــدی در بیســتمین ســمپوزیوم و نمایشــگاه بیــن
المللــی ســمپوزیوم فــوالد شــرکت کــرده اســت؟
نظــر بــه اینکــه فرانســوز یــزد سالهاســت بــه مشــتریان معظــم
و پیشــرو صنایــع فــوالد ارائــه خدمــت مینمایــد و همــواره در
ســمپوزیوم و نمایشــگاه ســاالنه فــوالد حضــور فعــال دارد
امســال نیــز تصمیــم گرفتــه اســت عــاوه بــر حضــور ،بعنــوان
اسپانســر نســبت بــه معرفــی خــود و محصــوالت جدیــد از جملــه
دلتاهــای کورههــای قــوس الکتریــک کــه بــا ماشــین آالت و
فــن آوری پیشــرفته تولیــد میشــوند ،جرمهــای ویــژه ریختنــی
و کوبیدنــی کورههــای نــورد فــوالد ،جرمهــای Low Iron

و خــاص واحدهــای احیــاء فــوالد ،قطعــات ریختنــی خــاص،
جرمهــای خــود روان تاندیــش( )Self Flowو ســایر محصوالت

٭ بــه نظــر شــما چــه عواملــی طــی ســالها بــه

پیشــرفته جدیــد اقــدام نمایــد.

اســت؟

٭ بــه نظرشــما حضــور مجموعــه شــرکتهای

پیشــرفت شــرکت فرانســوز یــزد کمــک کــرده
تفکــر اســتراتژیک ،دقــت در وجــوه تمایــز همچــون
تولیــد کاالهــای ویــژه نســوز بــا کیفیــت ،مــواد اولیــه برتــر
و متمایــز ،بکارگیــری ماشــین آالت پیشــرفته و مــدرن
اروپایــی ،واحــد  R&Dمجهــز ،بکارگیــری علــوم روز
مدیریــت در ســازمان ،تــاش مســتمر در ارتقــاء هــوش
ســازمانی و اســتمرار فعالیــت هــا در حــوزه فــرآورده هــای
ویــژه عایــق و نســوز.
٭ شــرکت فرانســوز یــزد بــا چــه هــدف و خدمــات

داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه بیــن المللــی
ســمپوزیوم فــوالد چــه اثراتــی در رفــع مشــکالت
و توســعه پایــدار صنعــت فــوالد میتوانــد داشــته
باشــد؟
بــدون شــک حضــور شــرکتهای داخلــی و بیــن
المللــی در گردهماییهــا و ســمپوزیومهای تخصصــی
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اجــرا در آیــد میتوانــد در توســعه پایــدار صنعــت فــوالد

پیشــرفته و خــاص واحدهــای گندلــه ســازی ،احیــاء و

نقــش مهمــی ایفــا نمایــد.

آهــن اســفنجی میباشــند .الزم بــه توضیــح اســت کــه در

٭ چــه برنامـهای بــرای جلســات مشــترک همــکاری
بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی از ســوی آن
شــرکت طراحــی شــده اســت؟
عــاوه بــر دعــوت رســمی از شــرکتهای داخلــی و
خارجــی بــرای مذاکــره  B2Bدر نمایشــگاه ،فرانســوز یــزد
ســمیناری تخصصــی طراحــی نمــوده اســت کــه در کنــار
نمایشــگاه و همزمــان بــا آن بــرای مدعویــن اجــرا مینمایــد.
٭ بــه نظــر شــما چالشهــای ســرمایهگذاری در

تولیــد قطعــات ســنگین ریختنــی و دلتاهــای کــوره قــوس
الکتریــک نیــز ایــن شــرکت ماننــد ســایر خطــوط تولیــدی
عــاوه بــر دانــش فنــی و تکنولوژیهــای جدیــد ،خــط
تولیــدش را بــه ماشــین آالت پیشــرفته اروپایــی مجهــز
نمــوده اســت.
٭ نقــش برگــزاری ســاالنه همایــش ســمپوزیوم
فــوالد در ایجــاد ارتبــاط بیــن شــرکتهای
مختلــف و مراکــز تحقیقاتــی و همچنیــن داشــگاهها
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

صنعــت فــوالد کشــور کدامنــد؟ و چــه راهکارهایــی
بــرای رفــع ایــن موانــع وجــود دارد؟

برگــزاری ســالیانه منظــم ســمپوزیوم ،مــاه ثابــت برگــزاری
آن و اطــاع رســانی از قبــل ،از نقــاط قــوت برگزارکننــدگان

بــه نظــرم یکــی از مهمتریــن چالشهــای ســرمایهگذاری در

ســمپوزیوم و نمایشــگاه ســاالنه فــوالد مــی باشــد کــه بــه نظــر

صنعــت فــوالد ثبــات اقتصــادی و سیاســی و وجــود چشــم انــداز

مــن تعامــل خوبــی را بیــن فعالیــن و محققیــن ایــن صنعــت

روشــن توســعه در آینــده اســت و راهــکار آن توجــه خــاص

ایجــاد نمــوده اســت.

قــوای کشــور بــه ایــن مهــم میباشــد .از دیگــر چالشهــا
توجــه بــه زیرســاختهای صنعــت فــوالد کــه البتــه دولــت نیــز
تالشهایــی در ایــن زمینــه مینمایــد کــه هرچــه توســعه یابــد
بســتر بــرای ســرمایهگذاری صنعــت فــوالد محیاتــر میشــود.
٭ آیــا در شــرکت فرانســوز یــزد برنام ـهای جهــت
اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در نظــر گرفتــه
شــده اســت؟ لطفــا تشــریح بفرماییــد.

٭

در پایــان اگــر مــوردی در خصــوص شــرکت

فرانســوز یــزد کــه در ســواالت بــه آن پرداختــه
نشــده اســت بفرماییــد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت فرانســوز یــزد مصمــم اســت
نســوزهای ویــژه و خــاص را بــا بهرهگیــری از تکنولــوژی و
ماشــین آالت پیشــرفته روز و همچنیــن بــا اعتقــاد بــه دانــش
روز مدیریــت اعــم از دانــش فنــی و همچنیــن ارتقــاء فهــم

بلــه در فرانســوز یــزد هــر ســال کاالهــای جدیــد هــدف

ســازمان بــا توجــه بــه علــوم مدیریــت ،و بــا اعتقــاد کامــل

گــذاری شــده و براســاس تکنولوژیهــای روز نســبت

بــه کیفیــت بــاال تولیــد نمــوده و بــه صنعــت کشــور تحویــل

بــه طراحــی و تولیــد آنهــا اقــدام میشــود ،کــه مهمتریــن

نمایــد .لــذا افتخــار دارد کــه بعنــوان یــک تولیدکننــده بــا

کاالهــای جدیــد امســال دلتاهــای پیشــرفته کورههــای

کیفیــت و پیشــرو در خدمــت صنایــع مهــم فــوالدی بــوده و

قــوس الکتریــک ،قطعــات ریختنــی ســبک و ســنگین ویژه،

بســیار امیــدوار و مصمــم اســت کــه در افزایــش بهــرهوری

جرمهــای کوبیدنــی و پاشــیدنی مخصــوص ،جرمهــای

ایــن صنعــت مــادر نقــش مؤثــری ایفــاء نمایــد.
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان
جناب آقای مهندس محمد کشانی
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

٭ دربــاره شــرکت فــوالد خوزســتان و پیشــینه آن
بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد توضیحاتــی
بفرماییــد.

را در باالتریــن ســطوح تعالــی ســازمانی در ســالهای اخیــر
در کشــور تثبیــت نمــوده اســت .رشــد پایــدار تولیــد و تــداوم
ســودآوری از دســتاوردها و نتایــج برجســته و پایــدار ایــن

شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده

شــرکت میباشــد ،ارزش افزایــی بــرای مشــتریان و ســایر

فــوالد خــام در کشــور بــا روش کورههــای قــوس الکتریکــی

ذینفعــان و حضور موفق در شــرایط ســخت رقابتــی در بازارهای

و احیــای مســتقیم بــا ظرفیــت  1میلیــون و  500هــزار تــن در

جهانــی و کســب جایــگاه صادرکننــده نمونــه در صنعــت

ســال  ۱۳۶۸بــه بهــره بــرداری رســید ،درادامــه رونــد تولیــد بــا

فــوالد و دریافــت تندیــس طالیــی رعایــت حقــوق مصــرف

اجــرای طرحهــای توســعه ایــن ظرفیــت در فــاز  1از یــک و

کننــدگان طــی ســالهای متوالــی مبیــن توجــه ایــن شــرکت

نیــم میلیــون تــن بــه  2میلیــون و  400هــزار تــن و بــا اجــرای
فــاز دوم توســعه در ســال  ،1387ظرفیــت بــه  3میلیــون 200
هــزار تــن افزایــش یافــت و در ادامــه فازهــای بعــدی توســعه
ظرفیــت تــا  5میلیــون  200هــزار تــن طراحــی و دردســت
اجــرا میباشــد و در ســال جــاری برنامــه تولیــد بــا رشــد 2

بــه نیازهــا و انتظــارات ذینفــان خــود خصوص ـاً مشــتریان دارد.
٭ بــه نظــر شــما چــه عواملــی طــی ســالهای
اخیــر بــه پیشــرفت شــرکت فــوالد خوزســتان
کمــک کــرده اســت؟

درصــدی نســبت بــه عملکــرد ســال  1395کــه رکــورد ســالیانه

شــرکت فــوالد خوزســتان همــواره بــا تکیــه بــر دانــش

تولیــد بــه  3میلیــون  600هزارتــن رســید معــادل  3میلیــون 700

فنــی و تعهــد مدیــران و کارکنــان متخصــص و تالشــگرخود

هزارتــن هدفگــذاری شــده اســت .شــرکت فــوالد خوزســتان

و بــا اســتفاده تجــارب شــرکتهای مطــرح فــوالدی در جهــان

بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و نزدیکــی بــه بنادرجنــوب

بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای پیشــرو در بــه کارگیــری و

کشــور و آبهــای آزاد و برخــورداری از منابــع و قابلیتهــای

اســتقرار نظــام هــای مدیریتــی بــرای اولیــن بــار در ۱۳۷۴

منحصــر بفــرد همــواره نقــش محــوری خــود را در صنعــت

موفــق بــه اســتقرار نظــام مدیریــت کیفیــت و دریافــت گواهینامــه

فــوالد کشــور ایفــا نمــوده و از منظــر بکارگیــری و اســتقرار

مدیریــت کیفیــت ایــزو  9001و پــس از آن اســتقرار نظــام هــای

نظامهــای مدیریتــی همــواره پیشــرو بــوده اســت ،تولیــد منطبــق

مدیریــت زیســت محیطــی ایــزو  14001نظــام مدیریــت ایمنــی

بــا اســتانداردهای جهانــی کیفیــت ،و نهادینــه نمــودن فرهنــگ

و بهداشــت حرفــه ای  18001 OHSASو در حــوزه مدیریــت

تعالــی ســازمانی و اجــرای عملیــات بــر اســاس اســتراتژیهای

آمــوزش ایــزو  10015و همچنیــن مدیریــت امنیــت اطالعــات

مــدون و انجــام دورهای ممیزیهــا داخلــی و شــخص ثالــث،

ایــزو  27001و مدیریــت انــرژی ایــزو  50001شــده و بــا

خودارزیابیهــا و ارزیابیهــای بیرونــی ،جایــگاه ایــن شــرکت

اســتفاده از مــدل تعالــی ســازمانی بیــش از یــک دهــه تــاش
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و کوشــش ســازمانی تمامــی ابزارهــای مدیریــت الزم را در

٭ بــه نظــر شــما حضــور مجموعــه شــرکتهای داخلی

یــک چارچــوب جامــع و نظــام منــد مســتقر و مســیر روبــه

و خارجــی در نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم فوالد

پیشــرفت را همــوار طــی نمــوده اســت ،شــرکت فــوالد

چــه اثراتــی در رفــع مشــکالت و توســعه پایــدار صنعت

خوزســتان بــا اســتقرار نظــام تعالــی ســازمانی و حضــور

فــوالد میتوانــد داشــته باشــد؟

در فراینــد جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی از اوایــل دهــه 80
همــواره از شــرکتهای پیشــرو و طــی ســالهای گذشــته در
باالتریــن ســطح تعالــی ســازمانی کشــور قــرار گرفتــه اســت.
لــذا در جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت اتخــاذ رویکردهــای

نقــش مهمــی در شناســایی تأمیــن کننــدگان و مشــتریان هــر
بنــگاه اقتصــادی ایفــا مینمایــد و البتــه زمینــه بســیار ســازنده
و مؤثــری بــرای رقابــت و تبــادل نظــر و اســتفاده از تجــارب

نویــن مدیریتــی همــراه بــا نگــرش سیســتمی و برخــورداری از

متخصصیــن و کارشناســان داخلــی و خارجــی فراهــم میکنــد.

شــامل هیــأت مدیــره ،مدیریــت و تمامــی کارکنــان همــواره

٭ چــه برنامــه ریــزی بــرای جلســات مشــترک

متضمــن رشــد و ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی محصــوالت

همــکاری بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی از

بــوده و باعــث شــده کــه ایــن شــرکت بتوانــد بــه جایگاههــای

ســوی آن شــرکت طراحــی شــده اســت؟

مزیتهــای رقابتــی بــا حمایــت و همــکاری ارکان شــرکت

باالتــر دســت یابــد.
٭ شــرکت فــوالد خوزســتان بــا چــه هــدف و
خدمــات جدیــدی در بیســتمین ســمپوزیوم و
نمایشــگاه بیــن المللــی فــوالد شــرکت کــرده
اســت؟
شــرکت فــوالد خوزســتان طــی ســالیان گذشــته همــواره
بــا ارائــه مقــاالت و دســتاوردهای علمــی و ثبــت اختراعــات

بــا توجــه بــه حضــور هرســاله شــرکتهای تولیــدی و
خدماتــی فعــال در صنعــت فــوالد در ایــن گردهمایــی و نشســت
بــزرگ صنعــت فــوالد  ،معمــوالً هماهنگیهــای الزم بــا تأمیــن
کننــدگان و فروشــندگان انجــام شــده و از ایــن فرصــت مناســب
جهــت دیــدار و مذاکــرات فنــی و اقتصــادی اســتفاده میشــود،
البتــه بخشــی از جلســات و مذاکــرات هــم در حیــن برگــزاری
مراســم صــورت میپذیــرد.

و بومــی ســازی فناوریهــا و قطعــات تجهیــزات و داخلــی

٭ بــه نظــر شــما چالشهــای ســرمایه گــذاری در

ســازی آنهــا  ،نتایــج ارزنــدهای را کســب نمــوده تــا جایــی

صنعــت فــوالد کشــور کدامنــد و چــه راهکارهایــی

کــه میتــوان شــواهد و مصادیــق متعــددی را اشــاره

بــرای رفــع ایــن موانــع وجــود دارد؟

نمــود .بعنــوان مثــال طراحــی و نصــب و راه انــدازی اولیــن
کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی ایرانــی بــه عنــوان زم زم 1
در ســال  ۸۱و اولیــن کــوره پاتیلــی ســاخته شــده در صنعــت
فــوالد کشــور و طراحــی و ســاخت اولیــن ترانســفورماتور
کــوره بــا حمایــت و بکارگیــری دانــش فنــی متخصصیــن و
کارشناســان خــود و اســتفاده از دانــش و تــوان شــرکتهای
فنــی و مهندســی داخلــی توانســته بــه ایــن مهــم دســت یابــد.
پروژههــای بســیاری در بومــی ســازی و داخلــی ســازی
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قطعــاً حضــور شــرکتهای توانمنــد داخلــی و خارجــی

قطعــات و تجهیــزات وجــود دارد کــه فــوالد خوزســتان بــا
هــدف قطــع وابســتگی از منابــع خارجــی در دســتور کار
خــود قــرار داده و همــواره در ایــن زمینــه موفقیتهــای
چشــمگیری کســب نمــوده اســت.
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یکــی از مباحــث جــدی در توســعه صنعــت فــوالد مســئله
توســعه متــوازن و پایــدار میباشــد ،بــر اســاس مطالعــات
طــرح جامــع فــوالد کشــور اولویــت اجــرای طرحهــای
توســعه صنعــت فــوالد در جنــوب کشــور و مجــاور آبهــای
آزاد جانمایــی شــده اســت کــه متضمــن پایــداری در ابعــاد
اقتصــادی ،زیســت محیطــی و اجتماعــی بــوده و ایــن موضــوع
مــورد توجــه ســرمایه گــذاران و شــرکتهای بــزرگ فــوالدی
کشــور از جملــه فــوالد خوزســتان قــرار گرفتــه اســت .چالــش
جــدی دیگــر تأمیــن منابــع مالــی و فاینانــس طرحهــای
توســعه میباشــد ،بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــرای اجــرای
طرحهــای توســعه در زنجیــره صنعــت فــوالد و تحقــق
اهــداف ســند چشــم انــداز  1404از معــادن تــا محصــوالت

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان

نهایــی ســرمایه گذاریهــای ســنگینی مــورد نیــاز میباشــد

در صنعــت و خصوصــاً صنعــت اســتراتژیک فــوالد خلــق دانــش

کــه محدودیتهــا در میــزان منابــع و بــاال بــودن نــرخ بهــره

بکارگیــری صحیــح آن در قالــب مهــارت انجــام کار در کنــار

تســهیالت و هزینههــای تأمیــن مالــی از طریــق بانکهــای

فــن آوریهــای موجــود ،ضــرورت همــکاری مؤثــر بیــن صنعــت و

داخلــی توجیــه اقتصــادی طرحهــا را متأثــر مینمایــد ،راهــکار

مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهها را از بعــد اصــول پایــه وتئوریهــای

بــرون رفــت از ایــن چالــش اســتفاده از منابــع اقتصــادی صندوق

نویــن علمــی و مهــارت و تجــارب عملــی مشــخص مــی نمایــد.

توســعه ملــی و جــذب ســرمایه گذاریهــا و فاینانــس خارجــی

حضــور فعــاالن حــوزه صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی در ایــن

بــرای اجــرای طرحهــای توســعهای میباشــد کــه البتــه در ایــن

همایــش فرصتــی مناســب جهــت تقویــت ایــن ارتبــاط و

مســیر حمایتهــای دولــت در جهــت تســهیل ورود و جــذب

تفاهــم و توافــق بــرای انجــام اقدامــات و پــروژهای مشــترک در

منابــع مالــی خارجــی و صــدور تضامیــن الزم بــرای ســرمایه

راســتای هــدف  ،ارتقــای پایــداری در ابعــاد مختلــف خصوصـاً

گذاریهــا و فاینانــس طرحهــا نقــش کلیــدی دارد.

بهــره وری و رقابــت پذیــری محصــوالت تولیــدی خواهــد شــد.

٭ آیــا در شــرکت فــوالد خوزســتان برنامــهای

٭ در پایــان اگــر مــوردی در خصــوص شــرکت

جهــت اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در

فــوالد خوزســتان کــه در ســواالت بــه آن پرداختــه

نظرگرفتــه شــده اســت؟لطفا تشــریح بفرماییــد.

نشــده اســت بفرماییــد.

بــا توجــه بــه حضــور فــوالد خوزســتان در بازارهــای داخلــی

شــرکت فــوالد خوزســتان بزرگتریــن عرضــه کننــده شــمش

و بیــن المللــی و مزیــت شــناخته شــده کیفیــت محصــوالت مــا

کشــور اســت کــه عــاوه بــر تأمیــن تقاضــای مؤثــر و نیــاز

خصوصــاً در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا و خــاور دور بعنــوان

بــازار داخلــی ،حضــور موفقــی در بازارهــای هــدف در چهــار

کانــون بازارهــای هــدف ،جهــت حفــظ و ارتقــای ایــن مزیــت،

گوشــه جهــان دارد و بــا ایفــای نقــش محــوری خــود در صنعــت

افزایــش قابلیتهــا و توانمنــدی فنــی و اقتصــادی عملیــات در طــول

فــوالد کشــور ،یکــی از شــرکتهای موفــق در بعــد تولیــد

زنجیــره ارزش شــرکت ضــروری اســت .توســعه ،توانمندســازی

ملــی میباشــد .ایــن مهــم حاصــل تــاش و کوشــش تمامــی

و نــوآوری در تمامــی ابعــاد مختلــف بنگاههــای اقتصــادی

ارکان شــرکت ،خصوصــاً مدیــران ،کارشناســان ،تکنســینها

مــورد نظــر میباشــد و ایــن مهــم بــا نوآوریهــا در فرایندهــا و

و کارگــران عزیــز کــه بــا تعهــد ،تخصــص و تــاش کــم

بکارگیــری فــن آوریهــای جدیــد متضمــن افزایــش بهــره وری

نظیــر خــود ســهم بســزایی در عملیاتــی نمــودن مؤلفههــای

و رقابــت پذیــری محصــوالت و پایــداری اقتصــادی بنــگاه خواهــد

اقتصــاد مقاومتــی و تمرکــز بــر تــوان داخلــی و درونــزا بــودن

شــد .شــرکت فــوالد خوزســتان بــا ترســیم چشــم انــداز افــق 1404

ایــن فعالیتهــا و همچنیــن نــگاه پایــدار بــه بازارهــای بیــن

و تدویــن طرحهــای توســعهای در ابعــاد ،افزایــش ظرفیــت و

المللــی و بــرون نگــر بــودن فعالیتهــای اقتصــادی داشــته و بــا

پایــداری تولیــد ،بهینــه ســازی و اســتفاده از فــن آوریهــا جدیــد

جهتگیریهــای اســتراتژیک شــرکت ،زمینــه موفقیتهــای

و خصوص ـاً توجــه بــه الزامــات و اســتانداردهای زیســت محیطــی

پیاپــی را فراهــم نمودهانــد .مصادیــق زیــادی دال بــر ایــن

مســیر خــود را تعییــن و در ایــن مســیر از آخریــن دســتاوردهای

موفقیــت وجــود دارد کــه شــرکت فــوالد خوزســتان را در

موجــود داخلــی و بیــن المللــی اســتفاده خواهــد نمــود.

ســطوح بــاالی تعالــی ســازمانی در کشــور ،رعایــت حقــوق

٭ نقــش برگــزاری ســاالنه همایــش ســمپوزیوم فــوالد
و همزمــان نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد در
ایجــاد بیــن شــرکتهای مختلــف و مراکــز تحقیقاتــی
و همچنیــن دانشــگاه هــا را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
دانــش و مهــارت دو واژه کلیــدی در انجــام کار اســت،

مصــرف کننــدگان قــرار داده اســت .حضــور موفــق در بــازار
بیــن المللــی و کســب عنــوان صــادر کننــده نمونــه در ســال
گذشــته در بخــش فــوالد و صــادرات  ۷۰درصــد از محصوالت
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در ســال جــاری وعبــور از رکــورد بیــش از دو میلیــون و
دویســت هــزار تــن صــادرات همــواره افقهــای روشــنی را
پیــش روی شــرکت فــوالد خوزســتان بــاز نمــوده اســت.
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برگزاری دوره های آموزشی
انجمن آهن و فوالد ایران
اطالعات

كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش
امــر آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينــه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد.
لــذا از كليــه مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و
يــا دوره هــاي آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن
را مطلــع فرماينــد .بديهــي اســت دوره هــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان قابــل بررســي و اجراســت.ضمنا در صــورت نیــاز دورهــا در
محــل شــرکت درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران
بدینوسیله اینجانب......................................................................درخواست برگزاری

زمینه .......................................................................را دارم.

دوره آموزشی یا

سمینار در

نام و نام خانوادگی  ...............................................:سمت ......................................... :نام مؤسسه ......................................... :

آدرس مؤسسه ...................................................................................................................................................................... :

...................................................................................تلفن  ........................................... :نمابر ........................................... :
امضاء و تاریخ

ردیف
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نام استاد

مدت

عنوان دوره

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

مدیریت 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

 1روزه

ﻓﻮﻻد

زمستان / 96شماره 69

نام استاد

مدت

عنوان دوره

ردیف
12

ترکیب بهینه بار کوره بلند

مهندس جوالنزاده

 5روزه

13

فناوری نوین در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 5روزه

14

بازرسی زغال و کک

مهندس جوالزاده

 2روزه

15

توازن کربن و کک در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

16

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

17

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

18

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

 2روزه

19

آزمون هاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

20

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

21

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روز

22

تحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

23

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

24

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

25

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

26

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

دکتر علیزاده

 2روزه

27

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

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

خریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست ()Failure Analysis

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

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

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

38

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیراالسالمی

3روزه
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

انجمن آهن و فوالد ایران
ً
توجه  :لطفا در قسمتهای تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التین در محل مربوط بنویسید.
ت
نوݤعݤ عضوݤی ݤ

کد عضویت

تاریخ شروع عضویت

تاریخ اتمام عضویت

تعداد سال عضویت

توضیحات

مدارك الزم براي عضويت:

امضاء :
تاریخ :

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.
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 -2فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (براي دانشجويان ارائه كپي كارت دانشجويي كافي است +).دو قطعه عكس .2×3
 -3فيش بانكي به مبلغ (براي مؤسسات حقوقي وابسته  7/000/000ريال ،براي اعضاءحقيقي  800/000ريال ،براي دانشجويان 300/000
ريال) به حساب شماره  0202831627002بانك ملي ايران شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان (كد شعبه  )3187بنام انجمن آهن و فوالد ايران.
 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932124 :پست و يا تحويل حضوري).
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی

انجمن آهن و فوالد ایران
انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا هــدف تخصصــي تــر شــدن مجــات علمــي و تحقيقاتــي در زمينــه
صنعــت آهــن و فــوالد كشــور و بــه منظــور اطــاع رســاني و تقويــت هرچــه بيشــتر پيوندهــاي
متخصصيــن ،انديشــمندان ،دانشــگاهيان و پژوهشــگران ملــي و بيــن المللــي بــا كســب مجــوز از وزارت
:علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،مجلــه علمــي -پژوهشــي بيــن المللــي را بــا عنــوان
ا
)International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI

منتشر مي نمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاه هــا و مؤسســات پژوهشــي دعــوت مــي گــردد جهــت هرچــه پربــار شــدن
ايــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگليســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زيــر ارســال
نماينــد .ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريخته گري و انجماد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال
 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال
فوالدهــا  -8عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد  -10خــواص

مكانيكــي فــوالد  -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي
مصرف انرژی در صنعت فوالد

 -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي -16

نســوزهاي مصرفــي در صنايــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،ميدان فن آوري
(شيخ بهايي) ،خيابان  ،2خيابان  ،15خيابان  ،14خيابان  ،12به سمت ساختمان فن آفريني شماره  ،1ساختمان انجمن آهن و
فوالد ايران ،كدپستي84156-83228 :
دبيرخانه مجله بين المللي انجمن آهن و فوالد ايران
تلفن ، 031 -33932121-25 :دورنويس031- 33932124 :
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E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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GUIDE FOR PREPARATION OF MANUSCRIPT
spaced typing, 12 points Times New Roman font, on
consecutively numbered A4 pages of uniform size with
3.0 cm margin on the left and 2.0 cm margins on top,
bottom and right. The manuscript must be presented
in the order: (1) title page, (2) abstract and key words,
(3) text, (4) references, (5) appendices, and (6) list of
captions, each of which should start on a new page. All
papers should be limited to 20 pages.
Essential title page information
Title: Concise and informative. Titles are often used in
information-retrieval systems. Avoid abbreviations and
formulae where possible.
Author names and affiliations: Where the family name
may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate
this clearly. Present the authors’ affiliation addresses
(where the actual work was done) below the names.
Indicate all affiliations with a lower-case superscript
letter immediately after the author’s name and in front
of the appropriate address. Provide the full postal address
of each affiliation, including the country name, and, if
available, the e-mail address of each author.
Corresponding author: Clearly indicate who will handle
correspondence at all stages of refereeing and publication,
also post-publication. Ensure that telephone and fax numbers
(with country and area code) are provided in addition to the
e-mail address and the complete postal address.
Present/permanent address: If an author has moved
since the work described in the article was done, or was
visiting at the time, a “Present address” (or “Permanent
address”) may be indicated as a footnote to that author’s
name. The address at which the author actually did the
work must be retained as the main, affiliation address.
Superscript Arabic numerals are used for such footnotes.
Abstract: An abstract must state briefly and clearly
the main object, scope and findings of the work within
250 words. Be sure to define all symbols used in the
abstract, and do not cite references in this section.
Keywords: Between three and six keywords should be
provided below the Abstract to assist with indexing of the
article. These should not duplicate key words from the title.
Subdivision-numbered sections: Divide your article
into clearly defined and numbered sections. Subsections
should be numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the
abstract is not included in section numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer
to “the text”. Any subsection may be given a brief heading.
Each heading should appear on its own separate line.
Introduction: This section should include sufficient
background information to set the work in context. The aims
of the manuscript should be clearly stated. The introduction
should not contain either findings or conclusions.
Materials and methods: This should be concise
but provide sufficient detail to allow the work to be
repeated by others.
Tables: Tables should be numbered consecutively
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International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI)
is published semiannually by Iron and Steel Society of
Iran (ISSI) with collaboration of Isfahan University of
Technology (IUT). Original contributions are invited from
worldwide ISSI members and non-members.
1. Submission of manuscript: This instruction gives you
guidelines for preparing papers for IJISSI. Manuscripts
should not be submitted if they have already been
published or accepted for publication elsewhere. The
full text of the paper including text, references, list of
captions, tables, and figures should be submitted online
and you will be guided stepwise through the creation
and uploading of your files. The system automatically
converts source files to a single PDF file of the article,
which is used in the peer-review process. Please note
that even though manuscript source files are converted
to PDF files at submission for the review process, these
source files are needed for further processing after
acceptance. All correspondence, including notification
of the Editor’s decision and requests for revision, takes
place by e-mail removing the need for a paper trail.
2. Category
i) Research paper (maximum of ten printed pages):
An original article that presents a significant extension
of knowledge or understanding and is written in such
a way that qualified workers can replicate the key
elements on the basis of the information given.
ii) Review: An article of an extensive survey on one
particular subject, in which information already
published is compiled, analyzed and discussed. Reviews
are normally published by invitation. Proposals of
suitable subjects by prospective authors are welcome.
iii) Research note: (maximum of three printed pages):
(a) An article on a new finding or interesting aspect
of an ongoing study which merits prompt preliminary
publication in condensed form, a medium for the
presentation of (b) disclosure of new research and
techniques, (c) topics, opinions or proposals of interest
to the readers and (d) criticisms or additional proofs and
interpretations in connection with articles previously
published in the society journals.
3. Language: Manuscripts should be written in clear,
concise and grammatically correct English so that they are
intelligible to the professional reader who is not a specialist
in any particular field. Manuscripts that do not conform to
these requirements and the following manuscript format
may be returned to the author prior to review for correction.
The full form of any abbreviation or acronym should be
given in the text when the term is first used.
4. Units: Use of SI units is mandatory. Journal style is to use
the form S m-1, A m-2, W m-1 K-1, not S/m, A/m2, W/m.K.
5. Style of manuscript: It is important that the file
be saved in the native format of the word processor
used. The text should be in single-column format.
The manuscripts should be submitted in double-
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in accordance with their appearance in the text and
referred as, for example, ‘Table 1’. Tables must not
appear in the text but should be prepared on separate
sheets. They must have captions and simple column
headings. Place footnotes to tables below the table body
and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid
vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure
that the data presented in tables do not duplicate results
described elsewhere in the article. Captions should be
10 pt, and centered. Tables should be self-contained and
complement, but not duplicate, information contained in the text.
Figures: All graphs, charts, drawings, diagrams, and
photographs are to be referred to as Figures and should
be numbered consecutively in the order that they are cited
in the text. Figures should be cited in a single sequence
throughout the text as ‘Fig. 1’, ‘Fig. 2’, …. Figures must
be photographically reproducible. Figure captions must
be collected on a separate sheet. Figures are normally
reduced in a single column of 84 mm width. All lettering
should be legible when reduced to this size.
i) Photographs should be supplied as glossy prints
and pasted firmly on a hard sheet. When several
photographs are to make up one presentation, they
should be arranged without leaving margins in between
and separately identified as (a), (b), (c)... Magnification
must be indicated by means of an inscribed scale.
ii) Line drawings must be drafted with black ink on
white drawing paper. High-quality glossy prints are
acceptable.
iii) Color printing can be arranged, if the reviewers
judge it necessary for proper presentation. Authors or
their institutions must bear the costs.
iv) Axis labels should be of the form: Stress (MPa),
Velocity (m s1-).
v) Each figure must be supplied in digital form as a
separate, clearly named file. Acceptable
file formats are TIFF and JPEG. Images should be
saved at a resolution of at least 600 dpi at final size
(dpi=dots or pixels per inch; 600 dpi=240 dots per centimeter). Do not save at the default resolution (72 dpi).
Crop any unwanted white space from around the figure
before sizing.
Equations: Equations are numbered consecutively,
with equation numbers in parentheses flush right. First
use the equation editor to create the equation. Be sure
that the symbols in your equation are defined before
the equation appears, or immediately following. Refer
to “Eq. (1),” not “(1)”. If what is represented is really
more than one equation, the abbreviation “Eqs.” can be
used.
Results and discussions: Results should be presented
in a logical sequence in the text, tables and figures;
repetitive presentation of the same data in different
forms should be avoided. The results
should contain material appropriate to the discussion.
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Conclusions: Although a conclusion may review
the main points of the paper, it must not replicate
the abstract. A conclusion might elaborate on the
importance of the work or suggest applications and
extensions. Do not cite references in the conclusion
as all points should have been made in the body of
the paper. Note that the conclusion section is the last
section of the paper to be numbered. The appendix (if
present), acknowledgment (if present), and references
are listed without numbers.
Acknowledgements: The source of financial grants and other
funding must be acknowledged, including a frank declaration
of the authors’ industrial links and affiliations. Financial and
technical assistance may be acknowledged here.
References: References must be numbered consecutively. Reference numbers in the text should be typed as superscripts with
a closing parenthesis, for example, 1), 2,3) and 4-6). List all of
the references on a separate page at the end of the text. Include
the names of all the authors with the surnames last. Refer to
the following examples for the proper format:
i) Journals: Use the standard abbreviations for journal names.
Give the volume number, the year of publication and the first
page number. [Example] M. Kato, S. Mizoguchi and K. Tsuzaki: ISIJ Int., 40(2000), 543.
ii) Conference Proceedings: Give the title of the proceedings,
the editor’s name if any, the publisher’s name, the place of
publication, the year of publication and the page number. [Example] Y. Chino, K. Iwai and S. Asai: Proc. of 3rd Int. Symp.
on Electromagnetic Processing of Materials, ISIJ, Tokyo,
(2000), 279.
iii) Books: Give the title, the volume number, the editor’s
name if any, the publisher’s name, the place of publication, the
year of publication and the page number. [Example] [1] W. C.
Leslie: The Physical Metallurgy of Steels, McGraw-Hill, New
York, (1981), 621. [2] U. F. Kocks, A. S. Argon and M. F. Ashby: Progress in Materials Science, Vol.19, ed. by B. Chalmers,
Pergamon Press, Oxford, (1975), 1.
6. Reviewing: Every manuscript receives reviewing according
to established criteria.
7. Revision of manuscript: In case when the original manuscript is returned to the author for revision, the revised manuscript together with a letter explaining the changes
made, must be resubmitted within three months.
8. Proofs: The corresponding author will receive the
galley proofs of the paper. No new material may be
inserted into the proofs. It is essential that the author
returns the proofs before a specified deadline to avoid
rescheduling of publication in some later issue.
9. Copyright: The submission of a paper implies that, if
accepted for publication, copyright is transferred to the
Iron and Steel Society of Iran. The society will not refuse any reasonable request for permission to reproduce
a part of the journal.
10. Reprint: No page charge is made. Reprints can be
obtained at reasonable prices.

راهنمای اشتراک
در فصلنامه پیام فوالد

در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.
 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

 -2مبلــغ اشــتراك را مــي توانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره
 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:
اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان ،پــارک علــم و فنــاوري شــيخ بهايي،ســاختمان
انجمــن آهــن
و فوالد ايران،كدپستي 84156-83228 :ارسال فرماييد.
 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.
 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 275000ريال مي باشد.
 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن هاي  )031( 33932121 -25تماس حاصل فرمائيد.

فرم اشتراک
بپيوست فيش بانكي به شماره  ………....………..به مبلغ  …………….......................................ريال
بابت حق اشتراك يك ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال ميگردد.
خواهشمند است مجله را براي مدت يك سال از شماره  …………………..به نشاني زير بفرستيد.

قب ً
ال مشترك بودهام

شماره اشتراك قبل

مشترك نبودهام

نام … …….....................نام خانوادگي …...........................................................................................
نام شركت يا مؤسسه ….......................................................................................................................

شغل  …...........................................................................تحصيالت ......................................................
سن ….............................نشاني :استان  …................................شهرستان ........................................
خيابان ....................................................................................................................…........................

 .......................................كدپستي........................................ :صندوق پستي......................................... :
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تلفن ...................................................................... :فاكس......................................................................... :

براي اعضاء انجمن اين نشريه بصورت رايگان ارسال ميگردد.
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فرم قرارداد درج آگهی
در فصلنامه پیام فوالد

اینجانب خانم /آقای ..............................نماینده شرکت  .......................................به آدرس ..................................... ................
.......................................................................................................
شماره تلفن ...................................با اطالع کامل از ضوابط ذیل و شرایط عمومی طرح آگهی نسبت به عقد قرارداد اقدام می
نمایم.
• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

چهار فصل ( %10تخفیف)

هشت فصل( %15تخفیف)

و محل چاپ

آگهی ......................می باشد.
• هزینه هر فصل آگهی  ................ريال و طراحی 1.000.000ريال(درصورت تمایل) به مبلغ کل ......................ريال تعیین می گردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طرح آگهی به فرمت  TIFFیا  PDFبه صورت  CMYKو با وضوح  300 dpiدر ابعاد 21* 29/7سانتی متر(به صورت عمودی) میباشد.

* همچنین شرکت محترم موظف است پس از چاپ آگهی هزینه مربوطه را نقدا /چکی (تاریخ وصول کام ً
ال توافقی)پرداخت نماید و
همچنین در صورت اعالم انصراف پس از عقد قرارداد  %50هزینه ی چاپ آگهی را تا پایان قرارداد محاسبه و پرداخت نماید.
* در صورت انصراف از همراهی با ما پیش از آغاز فصل جدید  ،با واحد تبلیغات هماهنگ شوید در غیر این صورت آگهی شما به
صورت خودکار چاپ می گردد.
* متقاضيان درج آگهي در فصلنامه پيام فوالد ،الزم است پس از انتخاب محل درج آگهي (طبق جدول فوق) مبلغ مربوطه را به حساب
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شماره  0202831627002بانك ملي ايران شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان (كد شعبه) به نام انجمن آهن و فوالد ايران واريز و فيش مربوطه
را به پيوست فرم تكميل شده ذيل به شماره تلفن  031 -33932126فاكس نمايند.
امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد
فصـــلنامه پيـــام فـــوالد بــا هــدف انتـــشار يـافتـــه هــاي عـــلمي
پـــژوهشي و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح
دانــش فــوالد و صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مــي بـــاشد.
لـــذا بـــراي تحـــقق ايــن هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران
آمادگــي خـــود را جـــهت انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي
محـــققان گـــرامي بصـــورت مقـاله هاي علـــمي و فني در زميـنه
هــاي مختـــلف صنايــع فــوالد اعــام مينمايــد.

راهنماي تهيه مقاله
الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينــه هــاي مختلــف صنايــع
آهــن و فــوالد باشــند.

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قبـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجلــه اي
درج شــده باشــد.
ج) مقــاالت مــي تواننــد در يكــي از بخــش هــاي زيــر تهيــه

شــوند.
 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه
 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفاً مقاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـحه

 A4و طبـــق دستـورالعـمل زيـــر تـهيه و به هـمراه سي دي مقـالـه
بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.
-1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.
-2مشــخصات نويســنده (مترجــم) بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در
نشــريه چــاپ گــردد.
-3چكيده
-4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايــش هــا ،نتايــج و بحــث،
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نتيجــه گيــري و مراجــع
-5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب
ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم
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بين المللي ( )SIبراي آحاد در نظرگرفته شود.
-6تصاويــر و عكــس هــا :اصــل تصاويــر و عكــس هــا بايــد
بــه ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه
شــده ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكــس هــاي
آن ضــروري اســت.
-7واژه هــا و پــي نوشــت هــا :بــاالي واژه هــاي متــن مقالــه
شــماره گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره
در واژه نامــه اي كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم مــي گــردد درج
شــود.
-8منابـــع و مراجـــع :در متــن مقالــه شــماره مراجـــع در داخــل
كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري
شــده مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند.مراجع
فارســي از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ
نوشــته شــوند.
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان
مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار
ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.
▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.
▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي
متــر) چــاپ شــود.
▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.
▪ فصلنامه پيام فوالد در حك و اصالح مطالب آزاد است.
▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا
و عكــس هــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.
 -1مطالعات موردي مي تواند شامل چكيده ،نتايج ،بحث ،جمع بندي
و در صورت نياز مراجع باشد .رعايت ساير موارد ذكر شده فوق در
مورد مطالعات موردي الزامي است.

