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ترجمه :محمدحسين نشاطي

مقدمه

ارقام نهایی سال  2018نشان میدهند که بازار فوالد  EU28به میزان
 3/3درصد رشد کرده است .اقدامات حفاظتی مقدماتی نتوانست
مانع از  12/6درصد افزایش واردات از کشور ثالث شود و در نتیجه
تولیدکنندگان محلی فوالد با قیمت انحرافی و کم محصوالت
فوالدی از خارج اتحادیه اروپا ( )EUکم سودتر میشدند.
در همین مدت ،آرام سازی اقدامات حفاظتی نهایی  -با افزایش
 5درصد در ماه فوریه امسال و با یک تجدید نظر  5درصد افزایش
دیگر زمان بندی شده برای ماه جوالی  -به طور کامل با تغییرات
پیش بینی شده بازار فوالد  EUدر سال  2019ناهمگام است .به
این ترتیب ،افزایش  10درصدی سهمیه واردات مجاز در اقدامات
حفاظتی نهایی ریسک فشار بر بخش فوالد  EUرا دارد ،زیرا در
معرض افزایش فشار واردات در بازار کساد قرار خواهد گرفت.

بررسی بازار فوالد

4

EU

در سه ماهه پایانی سال  ،2018تحویل محمولههای داخلی از
کارخانههای  EUبه بازار  EUبه میزان 2/1درصد در مقایسه با دوره
مشابه سال  2017کاهش یافت .این در نتیجه  16/3درصد رشد
واردات از کشور ثالث نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با توجه
به مسطح شدن رشد تقاضای فوالد در طی آن دوره زمانی است.
واردات به  9/6میلیون تن رسید و  24/7درصد از تقاضای فوالد

 EUرا در بر گرفت.
در طی کل سال  2018مصرف ظاهری فوالد  3/3درصد افزایش
یافت .واردات از کشور ثالث  12/6درصد زیاد شد که به شدت
در تضاد با  1/7درصد افزایش در عرضه داخلی است .اقدامات
حفاظتی مقدماتی اعمال شده توسط کمیسیون اروپا در ماه جوالی
 2018حامی محدود کردن مقدار واردات در نیمه دوم سال در
مقایسه با حجم واردات فوق العاده باالی وارده در نیمه اول سال
به  EUبود .اما ،افزایش شدید در نیمه دوم سال نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته نیز نشان می دهد که تهدید انحراف تناژ به
علت تعرفه بخش  232بر واردات فوالد اعمال شده توسط آمریکا
و نادرستی بازار به دلیل ظرفیت اضافی جهانی و اقدامات حفاظتی
هنوز بسیار زنده سایر کشورها است.
چشم انداز تقاضای فوالد  EUکاهشی است .سناریوی حالت پایه
برای توسعه مصرف فوالد نهایی تنها رشد ناچیزی را در سال های 2019
و  2020نشان میدهد .با توجه به عدم اطمینانی که در حال حاضر
بر بازار فوالد  EUاز لحاظ پایههای عرضه و تقاضا احاطه دارد،
موجودیهای فوالد با دقت مدیریت خواهند شد .با موجودیهای
نسبتا زیاد گزارش شده در زنجیره توزیع فوالد در آغاز سال ،2019
پیش بینی میشود مصرف ظاهری فوالد در طی کل سال  2019به
میزان  0/4درصد کاهش یابد .مصرف ظاهری فوالد در سال 2020
ممکن است  1/3درصد افزایش یابد.
report, Economic and steel market out look
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با دسترسی تنها به دادههای گمرکی چند ماه اندک ،پیش
بینی از قبل الگوی مشخصی از جریان تجارت غیرممکن است.
با این وجود ،با باقی ماندن واردات در سطوح باال و روند نزولی
صادرات در اوایل سال  ،2019نتیجه ای که موجه به نظر میرسد
این است که هیچ شاهدی از کاهش فشارهای رقابتی در بازارهای
بین المللی فوالد وجود ندارد .با اضافه ظرفیت جهانی فوالد که
هنوز  550میلیون تن توسط  OECDبرآورد شده ،از بیشترین
اهمیت برخوردار است که کشورهای منفرد و مناطق ،یارانهها
و سایر اقدامات پشتیبانی دولتی مخرب بازار را کنار بگذارند.
عالوه بر این ،آنها باید دادهها و اطالعات در مورد فرآیند کاهش
ظرفیت را به منظور تسهیل فرآیند کاهش ظرفیت اضافی در جائی
که بیشترین ضرورت را دارد و جلوگیری از بسط و توسعه بیشتر
نادرستیهای تجاری به اشتراک بگذارند.

بخش های مصرف کننده فوالد EU

رشد کل تولید در بخشهای مصرف کننده فوالد  EUدر سه
ماهه چهارم سال  2018سردتر شد .شدیدترین کاهش در بخش
خودرو ،و پس از آن به ترتیب در بخش صنعت مهندسی مکانیک،
صنعت لوله فوالدی و صنعت کاالهای فلزی ثبت شد .در همین
مدت ،فعالیت تولید در بخش ساخت و ساز شاهد کاهش شدید
رشد نبود ،و همچنان با سرعت سالمی گسترش یافت.
دورنمای فعالیت تولید در بخش های مصرف کننده فوالد EU
در سالهای  2019و  2020نسبتاً ضعیف است ،با بادهای مخالف
داخلی و خارجی که چشم انداز را خراب میکنند .در حالی که
رشد مصرف خصوصی و هزینههای دولتی ادامه خواهد یافت،
صادرات و سرمایه گذاری هر دو در معرض ریسک عقب افتادن
انتظارات در صورت یک برگزیت سخت و باال گرفتن اقدامات
جهانی حمایتگرائی از تولیدات داخلی قرار دارند .میزان قابل توجه
عدم اطمینانی که بخش شرکتهای بزرگ با آن مواجه است به
وضوح قابلیت منجر شدن به شوک اعتماد منفی و به تعویق افتادن
تصمیمات سرمایه گذاری تا بروز وضوح بیشتر در شرایط تجاری
و برگزیت را دارد .از سوی دیگر ،یک برگزیت به خوبی مدیریت
شده و حل و فصل اختالفات تجاری آمریکا و  EUیک ریسک
صعودی را مطرح میکند.
پیش بینی میشود تولید در بخشهای مصرف کننده فوالد EU
به میزان  0/9درصد در سال  2019و  1/1درصد در سال 2020
افزایش یابد.
زمینه اقتصادی EU

کاهش شتاب رشد اقتصادی جهانی و نقش آن در وخامت
خالص تجارت ،دلیل اصلی تضعیف اقتصاد  EUدر سال 2018

بوده است .کاهش سرعت رشد اقتصادی ناشی از بخش صنعت
بود که ،فشار بادهای مخالف جهانی را تحمل میکند .سفارشات
صادراتی به تدریج تضعیف گردیده و مانعی برای اعتماد شدند.
به نظر می رسد که شاخص های پیش بینی شده موجود و داده های
سخت این نتیجه گیری را توجیه می کنند که ضعف در صنعت
حداقل در نیمه اول سال  2019ادامه خواهد یافت .سناریوی حالت
پایه برای رشد اقتصادی در  EUنشان میدهد که وجود پایههای
اقتصادی داخلی  -نسبتاً محکم  -میتواند ضعف در تجارت را
جبران کند .اما ،سرمایه گذاری به خصوص در معرض ریسک
عقب افتادن انتظارات قرار می گیرد ،اگر افزایش حمایتگرائی و
بدتر شدن محیط اقتصادی جهانی به وخامت بیشتری در اعتماد به
کسب و کار منجر شود.
پیش بینی یوروفر در سه ماهه دوم  2019برای رشد تولید
ناخالص داخلی ( )GDPبه میزان  1/5درصد برای سال های 2019
و  2020هر دو میباشد.

چشم انداز اقتصاد  EUبرای سال های 2019-2020
رشد تولید ناخالص ملی ()GDP

ضعف مشاهده شده در اقتصاد  EUدر سه ماهه سوم سال 2018
به سه ماهه آخر سال گسترش پیدا کرد .رشد GDPبه میزان 0/2
درصد در منطقه یورو و  0/3درصد در  EUنسبت به سه ماهه قبل بود.
داده هــای پایــه در بخــش هــای اصلــی هزینــه در ســه ماهــه چهــارم
ســال  2018نشــان میدهنــد کــه ســهم صــادرات در تغییــرات
 GDPدر مقایســه بــا ســه ماهــه ســوم قــدری بهبــود یافتــه ،در حالــی
کــه ســهم ســرمایه گــذاری ضعیــف باقــی مانــده و تغییــرات در
موجودیهــا تاثیــری منفــی داشــته اســت.
با وجود اینکه شتاب اقتصادی به تدریج قدرت خود را از
دست میدهد ،بازهم  GDPدر  EU28به میزان  1/9درصد در کل
سال  2018افزایش یافت .فعالیت اقتصادی در سال  2018عمدتاً با
پشتیبانی تقاضای داخلی بود در حالیکه صادرات به طور فزاینده ای
تحت تاثیر وخامت در تجارت جهانی قرار گرفت .شتاب منفی
رشد برای فعالیتهای صنعتی ،همچنین به دلیل عوامل موقتی
همانند توقف استاندارد انتشار آالیندهها در بخش خودرو و زنجیره
تامین آن بسیار مشخص تر بود.
این موضوع منجر به عملکرد نومیدکننده در اقتصاد آلمان و به ویژه
در بخش صنعتی متکی به صادرات آن شد .ایتالیا تنها اقتصاد منطقه
یورو بود که در نیمه دوم سال  2018به رکود در افتاد و  GDPدر سه
ماهه سوم و چهارم سال گذشته هر دو  0/1درصد نسبت به سه ماهه
قبل خود کم شد .تقاضای داخلی ،به جای صادرات ،دلیل اصلی
ضعف اقتصادی ایتالیا بود .در فرانسه ،با وجود اعتراضات «جلیقه
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زردها» ،رشد اقتصادی در کل سال  2018نسبتاً پایدار بود .اقتصاد
اسپانیا بهترین عملکرد را در بین کشورهای بزرگ منطقه یورو
داشت .در همین زمان ،اقتصاد بریتانیا یک ترمیم نرم را در بازتابی
از کاهش سرعت رشد اخیر در تجارت جهانی و عدم اطمینان
مربوط به برگزیت تحمل کرد.
پیش بینی اولیه فوری یورواستات (مرکز آمار اروپا) برای
رشد  GDPدر سه ماهه اول سال  2019نشان میدهد که فعالیت
اقتصادی در سه ماهه اول قویتر از انتظار بود :رشد  GDPبه میزان
 0/5درصد نسبت به سه ماهه قبل اعالم شد .در حالی که ایتالیا
از رکود خارج شد ،رشد در فرانسه ثابت باقی ماند و در اسپانیا
تقویت شد؛ اما ،دادهها برای آلمان برآوردی میباشند .همچنین
اثرات مطلوب آب و هوایی نیز ممکن است نقش داشته باشد.

شاخصهای اعتماد

6

شاخصهای نرم پیش بینی کننده برای  EUنشان میدهند که باال
رفتن غیرمنتظره رشد اقتصادی سه ماهه اول ممکن است در طول
مدت باقیمانده سال  2019پایدار نباشد .کاهش اعتماد ثبت شده
در ماه آوریل نشان می دهد که فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم،
ممکن است مجددا ً شتاب منفی بگیرد.
نظرسنجی کسب و کار و مصرف کننده انجام شده توسط
کمیسیون اروپا در ماه آوریل کاهش قابل توجه شاخص انتظارات
اقتصادی ( ،)ESIپس از افت نسبتاً شدید ماهانه از سپتامبر  2018را
نشان میدهد .بدتر شدن اعتماد ناشی از اعتماد قابل توجه کمتر در
صنعت ،خرده فروشی ،ساخت و ساز و در بین مصرف کنندگان
است ،در حالی که انتظارات در بخش خدمات به طور گسترده ای
پایدار بود .اعتماد صنعتی در ماه آوریل به پایینترین سطح از اکتبر
 2013کاهش یافت.
به طور مشابه ،شاخص  IHSخروجی ترکیبی مارکیت منطقه
یورو ،در ماه آوریل به سومین پایینترین سطح از نوامبر 2014
کاهش یافت ،تنها اندکی باالتر از مقدار کم ثبت شده اخیر در
ژانویه بود .دیدگاه مدیران صنایع در مورد خروجی تولید برای
سومین ماه متوالی افت کرد و شاخص  PMIتولید پایین تر از ،50
در دومین پایینترین سطح از آوریل  2013بود ،بنابراین رشد
اندک خدمات را هم خنثی کرد .رکود در فعالیتهای تولیدی به
ویژه در آلمان و فرانسه مشهود بود.
تضعیف اعتماد در  EUبه طور کلی و در بخش صنعت به طور
خاص ،عمدتاً توسط عدم اطمینان در مورد برگزیت و افزایش
نگرانیها در مورد تاثیر منفی اصطکاکهای تجاری در انجام
تجارت در خارج در زمینه کاهش رشد جهانی و در نتیجه،
تخریب تجارت بین المللی توضیح داده میشوند .در همین مدت،
نگرانیها در مورد مهاجرت و ادغام در حال تحریک انتظارات
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یوروسپتیک (تردید به یورو) هستند و تهدیدی برای ثبات سیاسی
در بازار مشترک را مطرح میکنند .دادههای سخت برای تولید
صنعتی (به استثنای ساخت و ساز) در سه ماهه چهارم سال 2018
روند منفی کلی در  EUو انقباض شدیدتر فعالیت در اقتصادهای
بزرگ منطقه یورو را نشان میدهند .دادههای اولیه برای سال 2019
نشان دهنده ادامه روند نزولی در آلمان و بهبود رشد تولید صنعتی
نسبت به سال قبل در ایتالیا هستند .بنابراین به نظر میرسد که
احتماال شتاب ضعیف اقتصادی در سه ماهه اول سال  ،2019به
علت بادهای مخالف جهانی در برابر تجارت و بخش تولید ،ادامه
داشته باشد.

پایههای اقتصادی

در آغاز سال  ،2019تجارت جهانی با کمترین سرعت تقریباً

یک دهه اخیر در حال رشد بود .در حالی که برخی شواهد وجود
دارد  -همانند نشانههایی از ثبات قیمت کاالها (کامودیتی) و
فعالیت حمل و نقل و بهبود شاخصهای تجاری چین  -از اینکه
کاهش تجارت جهانی می تواند به پایان برسد ،چشم انداز تجارت
برای امسال همچنان نسبتاً تیره است .هرگونه پیشرفت دیگری که
در مذاکرات تجاری جاری بین آمریکا و چین انجام شود ،مقداری
امید به بهبود شرایط تجارت جهانی را ارائه خواهد داد.

 EUشاخص اعتماد صنعتي _ موازنه پاسخ های مثبت و منفی

رشد صنعتی در EUنسبت به مدت مشابه سال قبل

چشم انداز اقتصاد  EUبرای سال های ۲۰۲۰ـ ۲۰۱۹

اما ،شواهدی وجود دارد از اینکه اقدامات سیاست تجاری
دولت ترامپ مجددا بیشتر بر  EUتمرکز خواهد کرد .آمریکا به
تازگی  11میلیارد دالر تعرفه بر صادرات  EUبه آمریکا  -شامل
هواپیما ،پنیر ،شراب و موتورسیکلت  -به علت (اختالف) کمک
اروپا به ایرباس وضع کرد ،که به اعالم تعرفههای مقابله ای  EUبر علیه
آمریکا منجر شده است .این موضوع تنشها را در درگیریهای
تجاری طوالنی آمریکا EU-تحریک خواهد کرد و ریسک
تعرفههای آمریکا بر صادرات خودرو و قطعات خودرو از  EUرا
افزایش میدهد.
یوروی ضعیف باید یک عامل حمایتی در فصلهای پیش رو
باشد ،به ویژه اگر نشانههای اخیر در مورد ثبات شرایط تجارت بین المللی
بیشتر تثبیت و بلند مدت شود.
این بدان معنی است که اقتصاد  EUبه میزان زیادی وابسته
به تقاضای داخلی باقی خواهد ماند .به نظر میرسد انعطافپذیری
اقتصاد داخلی در سال  2018ادامه دارد.
انتظار میرود بهبود بازار کار ادامه یابد ،البته با سرعت مالیمتر.
تعداد افراد شاغل در  EU28در کل سال  2018به میزان  1/3درصد
افزایش یافت .نرخ بیکاری  EU28در مارس  2019به میزان 6/4
درصد بود ،که کمترین نرخ ثبت شده از ابتدای مجموعه فهرست
بیکاری ماهانه در ژانویه  2000میباشد .تنگنای بازار کار شروع
به تحریک افزایش دستمزدها کرده است .در ترکیب با شاخص
تورم مالیمتر و سطوح نسبتا پایدار انتظارات مصرف کننده،
این میبایستی درآمدهای واقعی را افزایش داده و از مصرف
خصوصی حمایت کند.

سناریوی سرمایه گذاری پایه نشان دهنده تداوم ،البته با مالیمتر
کردن رشد هزینه سرمایهای ،همتراز با کاهش محدودیتهای
ظرفیت و سفارشات تأخیری در کنار کاهش سود در صنعت EU
میباشد .اما ،چشم انداز سرمایه گذاری با افزایش ریسکهای
مطرح شده از تداوم عدم اطمینان به علت حمایتگرائی جهانی و
برگزیت مبهم میشود .تاخیر خروج انگلستان از  EUتا  31اکتبر
مصوب شورای اروپا میتواند به معنی امکان تداوم عدم اطمینان
برگزیت در بیشتر مدت سال  2019باشد .عدم اطمینان جاری و
کاهش فعالیت تولید نیز ریسک بروز اثرات بر بخش خدمات را
نشان میدهد .این می تواند تضعیف روند سرمایه گذاری را تشدید کند.
این ریسک توسط بانک مرکزی اروپا ( )ECBتایید شده است.
در حالی که  ECBپایانی برای خریدهای خالص دارائیهای خود
در آخر سال  2018قرار داده ،دور جدید عملیات تامین مالی مجدد
هدفدار درازمدت ( )TLTRO1را با هدف حفظ شرایط مطلوب وام دهی
بانکی و بوسیله آن تحریک سرمایه گذاری اعالم کرده است.

چشم انداز رشد سالهای 2019-2020

کاهش شتاب اقتصاد جهانی و نقش آن در وخامت خالص
تجارت ،دلیل اصلی تضعیف اقتصاد  EUدر سال  2018بوده است.
کاهش سرعت رشد اقتصادی ناشی از بخش صنعت بود ،که فشار
بادهای مخالف جهانی را تحمل می کند .سفارشات صادرات به
تدریج تضعیف گردیده و مانعی برای اعتماد شدند.
به نظر میرسد که شاخصهای پیش بینی شده موجود و داده های
سخت این نتیجه گیری را توجیه میکنند که ضعف صنعت حداقل
در نیمه اول سال  2019ادامه خواهد یافت .سناریوی حالت پایه
برای رشد اقتصادی در  EUنشان میدهد که وجود پایههای
اقتصادی داخلی  -نسبتاً محکم  -میتواند ضعف در تجارت را
جبران کند .اما ،سرمایه گذاری به خصوص در معرض ریسک
عقب افتادن از انتظارات قرار میگیرد ،اگر افزایش حمایتگرائی و
بدتر شدن محیط اقتصادی جهانی به وخامت بیشتری در اعتماد به
کسب و کار منجر شود.
پیش بینی یوروفر در سه ماهه دوم  2019برای رشد  GDPبه
میزان  1/5درصد برای هر دو سال  2019و  2020میباشد.

بازار فوالد اتحادیه اروپا :مصرف نهایی
چشم انداز بخشهای مصرف کننده فوالد

رشد فعالیت تولید در بخشهای مصرف کننده فوالد  EUدر
سه ماهه چهارم سال  ،2018به ویژه در نتیجه افت قابل مالحظه در
فعالیت بخش خودرو به شدت کاهش یافت .ضعف پایان سال،
targeted long-term refinancing operations
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احتمال ادامه کاهش رشد در سال های  2019و  2020را افزایش داد.

صنعت ساخت و ساز

بخش ساخت و ساز  EUرشد قویای را در سه ماهه چهارم سال 2018
ثبت کرد ،گرچه میزان افزایش آن کمتر از سه ماهه قبلی در سال 2018بود.

خروجی صنعت ساخت و ساز

فعالیت تولید  EUدر سه ماهه چهارم سال  2018به میزان  4/3درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت ،کل رشد سال
 2018به  4/8درصد رسید .این نرخ رشد برابر با سرعت رشد ثبت شده در
سال  2017است .صنعت ساخت و ساز  EUیکی از بهترین عملکردهای
بخشهای مصرف کننده فوالد در دو سال گذشته را داشت.

فعالیــت صنعــت ســاخت و ســاز در ســه ماهــه
چهــارم ســال 2018

در سه ماهه چهارم سال  ،2018تولید در بخش ساخت و ساز
تقریبا در تمام کشورهای گزارش کننده افزایش یافت؛ تنها در
سوئد فعالیت تولید در مقایسه با دوره مشابه سال  2017کاهش
یافت .به ویژه رشد تولید در اروپای مرکزی قوی بود؛ لهستان و
مجارستان نرخ رشد دو رقمی را ثبت کردند .فعالیت در بیشتر
کشورهای اروپای غربی ،با وجود تعدیل خفیف در نرخ رشد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سه ماهه پایانی ،در مقایسه با
سه فصل اول سال  2018با گام های محکمی افزایش یافت.
در همین مدت ،فعالیت ساخت و ساز در انگلستان در سه ماهه
چهارم سال  2018تنها اندکی رشد کرد ،در بازتابی از کاهش
سفارشات دریافتی و انتظارات که به صورت فزاینده ای همتراز
تحت فشار شاخص های اقتصادی و افزایش ریسک های سیاسی و
اقتصادی قرار میگیرند.
در اروپای غربی ،تقاضای قوی برای ساختمانهای مسکونی و
غیرمسکونی مهمترین عامل رشد فعالیت تولید در بخش ساخت و
ساز باقی ماند .بازار امالک مسکونی در اکثر کشورهای اروپای
غربی طی اندک چند سال گذشته دوباره وارد مرحله بهبود شده
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است .در برخی از کشورها نشانههایی حتی گرمی اضافی بازار
وجود دارد؛ تنگنای موجود در عرضه مسکن قابل استطاعت
توسط جریان ورود مهاجرین تشدید شده است .این بخش خود
با مسائل ظرفیت ،نه تنها از نظر ظرفیت تولید ،بلکه حتی بیشتر از
لحاظ دسترسی به نیروی کار ماهر مواجه است .عالوه بر این ،در
چند کشور ،مقامات دولتی اعطای مجوز ساختمان سازی را مدت
مدیدی به تعویق انداختهاند.
تقاضای ساختمان غیرمسکونی از افزایش سرمایه گذاری
خصوصی و دولتی منتفع شده است .عملکرد قوی بخش مسکن
و افزایش حاصله در تعداد خانههای جدید و ارتقاء مسکن موجود
به توسعه پروژههای جدید خرده فروشی و تفریحی منتج شده
است .در عوض ،بهبود اقتصاد کلی محرک تقاضا از شرکت ها در
صنعت و خدمات برای تأسیسات ذخیره سازی و تدارکات ،دفاتر،
ساختمان های تجاری و صنعتی بوده است .به دالیل مشابه ،سرمایه
گذاری غیرمسکونی بخش دولتی در خدمات درمانی ،آموزش و
سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش یافته است.
در کشورهای اروپای مرکزی ،مهمترین محرک رشد فعالیت
ساختمانی ،تقاضای زیرساخت است .در دسترس بودن بودجه ،EU
و همچنین بهبود عملکرد اقتصادی اقتصادهای اصلی منطقه و در نتیجه
بودجه های داخلی بیشتر برای کارهای زیرساختی ،از پروژه های جدید
مهندسی عمران و نوسازی و مدرنسازی زیرساخت های موجود
حمایت کرده است .افزایش فعالیتهای مسکونی و غیرمسکونی
نیز در حال شتابگیری است.

پیش بینی صنعت ساخت و ساز 2019-2020

چشم انداز صنعت ساخت و ساز نسبتاً مثبت است ،با وجود این واقعیت
که این بخش نیز تاثیر تضعیف پایه های اقتصادی در  EUرا احساس
خواهد کرد .در نتیجه ،انتظار میرود رشد سرمایه گذاری در
ساخت و ساز در سال های  2019و  2020کاهش یابد .با این
وجود ،با توجه به اینکه شرکتهای ساخت و ساز در  EUدر
ارزیابی کارهای فعلی و ظرفیت کاری خود نسبتاً مثبت بوده اند،
کاهش سرعت رشد فعالیت ساخت و ساز تدریجی و نسبتاً مالیم
خواهد بود .به ویژه در سال  ،2019سفارشات تاخیری قابل توجه
سطح سالم نرخ استفاده از ظرفیت در این بخش را تضمین خواهد کرد.
تقاضا برای پروژه های مسکونی همچنان قوی خواهد بود ،گرچه
شرایط رونق چنانکه در چند کشور در گذشته اخیر مشاهده شده
به پایان خواهد رسید .تقاضای مسکن توسط سطوح نسبتاً باالی
اعتماد مصرف کننده ،افزایش دستمزد و هزینه هنوز کم تأمین مالی
حمایت میشود .تقاضا برای کار جدید و فعالیتهای نوسازی و
مدرنسازی هر دو به رشد ادامه خواهد داد .بخش غیرمسکونی در
معرض ریسک کاهش سرعت شدیدتر سرمایه گذاری در ساخت

بازار فوالد اتحادیه اروپا :مصرف نهایی

و ساز خصوصی ،در بازتابی از سطح باالتر عدم اطمینان تجاری به
طور کلی و افزایش نگرانیهای مربوط به عملکرد بخش صادرات
در  EUبه ویژه قرار دارد .تاثیر ناشناخته برگزیت و اثر بالقوه مضر
حمایتگرائی جهانی ،عوامل اصلی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه
گذاری شرکتهای بزرگ هستند.
سرمایه گذاری دولتی برای ساخت و ساز در پروژههای غیرمسکونی

و مهندسی عمران یک محرک رشد در طی دوره پیشبینی باقی
خواهد ماند .دولتهای چند کشور برنامههای آماده شده ساخت و ساز
را برای بهبود حمل و نقل ،انرژی و زیرساختهای دیجیتال کشور
خود راه اندازی کردهاند .نمونه های آن شامل طرح گراند پاریس
در فرانسه ،برنامههای تعمیر و نگهداری ،برق رسانی و توسعه راه
آهن در ایتالیا و همچنین تکمیل پروژه های اخیرا ً شروع شده یا در
جریان اجرا در اروپای مرکزی میباشد .روند کلی در سراسر EU
حمایت از پروژهها با هدف افزایش بهره وری انرژی ساختمان های
مسکونی و غیرمسکونی است.
در عین حال ،محدودیتهای عرضه نیز در حال حاضر یک
مسئله باقی خواهد ماند .بدان معنی که رشد بالقوه تولید توسط
محدودیت ظرفیت تولید در این بخش و همچنین توسط کمبود

جدی نیروی کار محدود می شود.
پیش بینی میشود که کل تولید  EUدر سال  2019به میزان 2/1
درصد و در سال  2020به میزان  1/7درصد افزایش یابد.

صنعت خودرو

کل فعالیت در بخش خودروی  EUدر سه ماهه آخر سال 2018

بیش از  5درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ناشی از
تاثیر مخرب ورود آزمایش جدید  WLTPدر مورد انتشار گازهای
آالینده در تولید افت کرد.

مدت مشابه در سال قبل افت کرد .به خصوص بازارهای خودرو
در اسپانیا ،ایتالیا و انگلستان کاهش قابل توجهی را ثبت کردند ،در
حالی که فروش در آلمان و فرانسه کم و بیش ثابت بود.
بسیار برعکس ،ثبت وسایل نقلیه تجاری در سه ماهه اول سال 2019
به میزان  5/1درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد کرد .تمام
بازارهای بزرگ  EUشاهد افزایش تقاضای خودروهای تجاری در
این دوره بودند .در حالی که هر بخش از بازار وسایل تجاری EU
متوسط

عملکرد رضایت بخشی داشت ،تقاضا برای وسایل نقلیه تجاری
و سنگین قویترین رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان داد.
صادرات وسایل نقلیه به کشورهای ثالث در آغاز سال  2019به
دلیل تضعیف تقاضا در مقاصد اصلی صادرات همچون آمریکا،
ترکیه ،چین و چند بازار آسیائی دیگر تحت فشار باقی ماند.

فعالیــت بخــش خــودرو در ســه ماهــه چهــارم
ســال 2018

فعالیت تولید در صنعت خودروی  EUدر سه ماهه چهارم سال
 2018به میزان  5/4درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش
یافت .در حالی که نیمه اول سال گذشته رشد تقریبا  4/5درصد
نسبت به مدت مشابه سال  2017را ثبت کرده بود ،نیمه دوم سال
 2018به شدت تحت تاثیر انتقال در بخش خودرو به روشهای
جدید آزمایش گازهای آالینده قرار گرفت .این کار تاثیر عمیقاً
منفی بر سطح تولید در سه ماهه سوم و به ویژه بر سه ماهه چهارم
سال گذشته داشت؛ چون این بخش مجبور بود وضعیت موجودی
وسایل نقلیه قبل از  WLTPرا روشن کند .این اثر به ویژه در زنجیره
تامین خودرو در تقریبا تمام کشورهای  EUبا کارخانههای تولید
خودرو احساس شد .در همین مدت ،تقاضا برای خودروی سواری
در  EUنیز به طور قابل توجهی تضعیف شد ،چون رونق فروش قبل
از روش  WLTPبرای گازهای آالینده فروش در نیمه دوم سال را
به شدت کاهش داد .در مجموع ،کل تولید خودرو در  EUدر سال
 2018به میزان  0/6درصد رشد کرد.

پیش بینی صنعت خودرو برای 2019-2020

تقاضــای خــودروی ســواری و وســایل نقلیــه
تجــاری EU

ثبت خودروی سواری  EUدر سال  ،2019ادامه روند کاهشی فروش
مشاهده شده در چهار ماه پایانی سال  2018شروع به کاهش کرد.
فروش در سه ماهه اول سال  2019به میزان  3/3درصد نسبت به

با وجود تثبیت در سال  ،2018انتظار می رود تقاضای خودروی
سواری در  EUتنها رشد مالیمی را در سال  2019ثبت کند .اساساً،
پایههای اقتصادی همچون افزایش درآمدهای قابل تصرف واقعی
و ادامه قدرت بازار کار میبایستی حامی سطوح قوی تقاضای
خودرو باشند .اما ،بازارهای خودرو در اروپا بعد از چند سال
گسترش سریع ،اکنون اشباع شده اند و تقاضای جایگزینی که قب ً
ال
از بازار حمایت کرده بود ،در حال رنگ باختن میباشد.
عالوه بر این ،اعتماد خریداران به طور فزایندهای تحت تاثیر
عدم اطمینان در مورد آینده خودروهای دیزلی قرار میگیرد .یک
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قانون ممنوع کننده ممکن برای این نوع نیروی محرکه می تواند
به سقوط مقادیر باقیمانده منتهی شود .در عین حال ،خریداران
در حال هجوم به خودروهای با نیرومحرکه جایگزین نیستند.
چند مانع عمده ،از قبیل استطاعت آنها و عدم وجود زیرساخت
شارژ گسترده ،در حال به تأخیر انداختن اوجگیری خودروهای
الکتریکی و هیبریدی در حال حاضر است.
انتظار می رود عرضه به بازار مدل های جدید در سال  ،2020از جمله
چند مدل خودروی الکتریکی از تولیدکنندگان قطعات اصلی ()OEM
اروپایی ،تاثیر مثبت مالیمی بر تقاضای خودرو در  EUداشته باشد.
چشم انداز تقاضای خودروی تجاری برای سال های  2019و
 2020مثبت مالیم است .بخش خودروهای سنگین تجاری ممکن
است پس از چند سال رشد قوی یک کاهش سرعت موقت را ثبت
کند .این کاهش با ادامه تقاضای قوی برای ونها و کامیونهای
سبک جبران خواهد شد.
در همین مدت ،چشم انداز صادرات قطعات و مجموعههای
مونتاژی وسایل نقلیه و خودرو کاهشی است .در گذشته نزدیک،
 OEMها به طور فزایندهای بر استراتژیهای تجاری خود ،در
نتیجه ،تصمیم گیریهای مدیریت ظرفیت برای تولید محلی در
بازارهای کلیدی صادراتی تمرکز کردند .این موضوع صادرات و
تولید قطعات و وسایل نقلیه  EUرا تضعیف کرده است .در عین
حالی که چشم انداز تقاضا در بازارهای نوظهور نسبتاً مثبت است،
تقاضا در این مناطق به طور فزایندهای با تولید داخلی تامین خواهد
شد .عالوه بر این ،انتظار می رود تقاضا در بازارهای کلیدی همانند
آمریکا و چین نرم شود و در ترکیه راکد باقی بماند.
فشار تنش های تجاری بر بخش صنعت خودرو  EUادامه خواهد
یافت .برگزیت بدون معامله و تعرفه های آمریکا بر صادرات EU
برای قطعات و مجموعههای مونتاژی وسایل نقلیه و خودرو،
تهدیدی جدی برای تولید خودرو در  EUرا مطرح میسازند.
بنابراین چشم انداز تولید خودرو در  EUدر سال 2019
نسبتاً راکد است ،حتی اگر انتظار این باشد که تولید از توقف
استانداردهای انتشار آالیندهها ،بهبود یابد .انتظار میرود که این
بخش شاهد تغییرات عمده در داخل اروپا باشد ،زیرا  OEMها
ظرفیت اضافی را برای آزادسازی منابع مالی برای سرمایه گذاری
بیشتر در نیرو محرکههای جایگزین شامل هیبریدی ،برق با باتری
کامل ،سلول های سوخت هیدروژنی ،هوای فشرده و سایر انواع در
زمینه کربن زدائی از حمل و نقل ،کاهش میدهند.
پیش بینی میشود که تولید خودرو در  EUبه میزان  0/2درصد در
سال  2019کاهش یابد و  1/6درصد در سال  2020افزایش یابد.

صنعت مهندسی مکانیک

فعالیت تولیدی در بخش صنعت مهندسی مکانیکی  EUدر سه
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ماهه چهارم سال  2018به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

خروجی مهندسی مکانیک

رشد فعالیت تولیدی در صنعت مهندسی مکانیک در  EUدر
سه ماهه چهارم سال  2018به رشد فقط  0/5درصد در مقایسه
با مدت مشابه در سال گذشته کم شد .این نمایانگر ضعیفترین
رشد در طی سه سال گذشته است .کاهش سرعت رشد اقتصادی
فعلی منجر به ضعف صنعتی می شود ،تقاضا برای کاالهای سرمایه
ای همتراز با کاهش محدودیت های ظرفیت و سفارشات تعویقی
در بخشهای صنعتی در حال سرد شدن است .سود شرکتها نیز
شروع به تضعیف کرده ،که تأثیر منفی بر سرمایه گذاریهای
جدید دارد .این موضوع از عدم اطمینان مربوط به تاثیر برگزیت
بر شرایط تجاری در  EUو نگرانی ها در مورد حمایتگرایی جهانی
در تجارت تشدید شده است.

فعالیــت صنعــت مهندســی مکانیــک در ســه ماهــه
چهــارم ســال 2018

 0/5درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در سه
ماهه آخر سال  ،2018به شدت در تناقض با رشد بسیار شدیدتر
در طی سه ماهههای قبلی در آن سال است .به همین ترتیب ،شتاب
کلی رشد ،نومیدکننده بود و نشان میدهد که این بخش به شدت
در معرض ارزیابی شرایط فعلی و آینده کسب و کار قرار دارد.
رشد در آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،بلژیک و مجارستان منفی بود،
در حالی که در سایر کشورهای گزارش شده در  ،EUروند مثبت
را حفظ کرد .به دلیل سفارشات تعویقی هنوز قوی نرم کننده تاثیر
تضعیف کننده شرایط کسب و کار در طی سه ماهه اول سال ،کل
فعالیت در صنعت مهندسی مکانیک در  EUبه میزان  3/7درصد
در سال  2018رشد کرد.

پیش بینی بخش مهندسی مکانیک برای 2019-2020

چشم انداز بخش مهندسی مکانیک در  EUبه میزان قابل توجهی
تضعیف شده است .پیش بینی میشود که فعالیت تولید در طی
دوره پیش بینی شده  2019-2020بسیار آهسته رشد کند .این امر

بازار فوالد اتحادیه اروپا :مصرف نهایی

را میبایستی در زمینه تعدیل قابل توجه رشد در هزینههای سرمایه ای،
به ویژه در  EUو همچنین در خارج از آن ،به دلیل بادهای مخالف
گستره از تجارت جهانی ضعیفتر ،کاهش تقاضا در بازارهای
کلیدی همانند چین ،اقدامات حمایتگرائی و عدم اطمینان مربوط
به تاثیر برگزیت مشاهده کرد.
تقاضای شدیدا قوی برای ماشین آالت و تجهیزات در سال
 2017نه تنها بازتابی از بهبود شرایط اقتصادی و تاثیر مربوطه بر
هزینه های سرمایه ای ،بلکه همچنین از رهاسازی تقاضای محبوس
ایجاد شده در بازار  EUدر طی دوره  2012-2015در اثر عواقب
پس از رکود اقتصادی جهانی و بحران منطقه یورو بود .بهبود
شرایط کسب و کار و تسهیل دسترسی به تامین مالی ،ترکیب
مناسب برای رهاسازی این تقاضای بالقوه را فراهم نمود .این تقاضا
در سال  2018متوقف شد.
بر این اساس ،روند شرایط مخالف کسب و کار ،شکل بازار در
سالهای  2019و  2020را معین خواهد کرد .چرخه کسب و کار
از آغاز سال  2018در حال شتاب بوده است و انتظار میرود که
در سال جاری و سال آینده یک ترمیم نرم انجام شود .عامل اصلی
بیرونی کاهش انتظارات و ارزیابی محیط کسب و کار در حال
حاضر محیط تجارت جهانی بسیار نامطمئن به دلیل ریسک بیشتر
شدن اصطکاکهای تجاری بین المللی است .به نظر میرسد در
 ،EUکاهش سرعت رشد اقتصادی خود را به ویژه در هزینههای
سرمایه ضعیف بروز میدهد ،در حالی که عدم اطمینان تجاری
توسط ریسک های مربوط به یک برگزیت سخت تشدید میشود.
به طور خالصه به این معنی که در طول دوره پیش بینی ،بادهای
مخالف داخلی و خارجی نرخ رشد واقعی فعالیت تولید در بخش
مهندسی مکانیک  EUرا به شدت کاهش میدهند.
پیش بینی میشود که فعالیت تولید  0/4درصد در سال  2019و
در پی آن  0/8درصد در سال  2020افزایش یابد.

صنعت لوله فوالدی

همانطورکه انتظار میرفت ،فعالیت تولید در صنعت لوله فوالدی
 EUبه روند نزولی خود در سه ماهه چهارم سال  2018به دلیل
کاهش تقاضا برای لولههای بزرگ درزجوش از بخش انرژی،
شامل بهره برداران خطوط لوله و بخش انرژی بادی دریایی ،و
کندتر شدن رشد تقاضا برای سایر دستههای لولههای فوالدی
ادامه داد.

خروجی صنعت لوله فوالدی

در سه ماهه چهارم سال  2018فعالیت تولید در صنعت لوله
فوالدی  3/7درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت کرد.
کاهش در رشد خروجی در نیمه دوم سال ،کم و بیش همتراز با

کاهش خروجی ثبت شده در نیمه اول سال  2018عمیقتر شد.
اکثر کشورها کاهش تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را
گزارش کردند؛ به خصوص کاهش شدید در ایتالیا ،اسپانیا ،سوئد
و کشورهای اروپای مرکزی ثبت شد .در آلمان ،تولید ،پس از
کاهش شدید در طی سه فصل اول سال  2018نسبت به مدتهای
مشابه سال قبل در حدود سطح سال قبل ثابت باقی ماند.

فعالیــت صنعــت لولــه فــوالدی در ســه ماهــه
چهــارم ســال 2018

مطابق با انتظارات قبلی ،فعالیت تولید در بخش لوله فوالدی
 EUدر سه ماهه آخر سال  2018ضعیف باقی ماند .تولید کل
سالیانه تقریبا  4درصد نسبت به مدتهای مشابه سال قبل
کاهش یافت .عامل اصلی کاهش تولید ،فقدان تقاضای فعلی
از پروژههای بزرگ خط لوله است .سفارشات ثبت شده به
اتمام رسیده اند و در نتیجه تولید لولههای درزجوش بزرگ
تحت فشار بازار شدیدی قرار دارد؛ این موضوع تاثیر منفی
بر فعالیت تولید لوله فوالدی به ویژه در آلمان داشته است .در
سایر بخشهای مشتری صنعت لوله  EUشرایط کسب و کار
چالشیتر از قبل شده است .تقاضا برای لولههای درزجوش
کوچک و متوسط و لوله های بی درز نیز به علت کاهش
تقاضا از بخشهایی از قبیل خودرو ،کاالهای فلزی و مهندسی
مکانیک با بادهای مخالف مواجه است .تقاضا از بخش ساخت
و ساز نسبتاً خوب نگهداشته شده است ،اما رقابت خارجی در
این بخش بازار شدید است.
تولید لوله فوالدی  EUدر کل سال  2018به میزان  1/9درصد
افت کرد.

پیــش بینــی صنعــت لولــه فــوالدی بــرای
2019 -2020

انتظار میرود در سال های  2019و  2020شرایط کسب و کار
صنعت لوله فوالدی  EUنسبتاً دشوار باقی بماند.
انتظار میرود چشم انداز تقاضا برای لولههای درزجوش
بزرگ نامطمئن باقی بماند .هنوز هیچ تصمیمی در مورد مسیر
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پروژه نورد استریم  2از طریق آبهای منطقهای وجود ندارد.
در حالی که کار بر روی خط لوله نورد استریم  2در روسیه،
فنالند ،سوئد و آلمان ادامه دارد ،مسیری از طریق آبهای بین
المللی دانمارک هنوز منتظر تایید نهائی مقامات دانمارک است.
اصالحیه قانون جامع فالت قارهای دانمارک با تأثیرات عطف
به ماسبق به اجرا گذاشته شد .این قانون به مقامات دانمارک حق
وتوی پروژههای زیربنایی را که از آبهای منطقهای عبور
میکنند میدهد؛ چنین قضاوتی در حال حاضر  16ماه معلق بوده
است .در صورتی که تصویب به موقع انجام شود ،باید دید که به چه
میزان تولیدکنندگان لوله های بزرگ مستقر در  EUسود خواهند
برد .تقاضا از سایر پروژههای کوچکتر وجود دارد ،اما به اندازه کافی
قابل توجه نیست تا باعث افزایش قابل مالحظه فعالیت تولید شود.
در همین مدت ،تقاضا از سایر بخشهای بازار لوله فوالدی
نیز با چالشهای بیشتر از قبل مواجه است .به استثنای بخش
ساخت و ساز ،انتظار میرود تقاضای بیشتر مشتریان پایین
دستی برای لوله های درزجوش متوسط و کوچک و همچنین
لولههای بی درز نیز کاهش یابد .این به ویژه در سال  2019به
دلیل افت فعالیت تولید در بخش خودر و و کاالهای فلزی
احساس خواهد شد .عالوه بر این ،فشا ر واردات بر بازار
لوله فوالدی در  EUباال باقی خواه د ماند .پیش بینی می
شود که شرایط کسب و کار در سال  2020مجددا از تقاضای
لولههای فوالدی به میزان بیشتری حمایت کند.
انتظار می رود کل تولید لوله ف و الدی در  EUدر سال
 2019به میزان  0/2درصد کاهش یابد قبل از اینکه  1درصد
در سال  2020افزایش پیدا کند.

صنعت لوازم خانگی برقی
خروجی صنعت لوازم خانگی برقی

فعالیت تولید در بخش لوازم خانگی برقی  EUدر سه ماهه آخر
سال  2018به میزان  1/5درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
کاهش یافت ،ادامه روند نزولی در خروجی ثبت شده در سه ماهه
سوم سال  .2018به میزان قابل توجهی کاهش تولید بازتابی از اثر
سال پایه به دلیل رشد نسبتاً قوی در سه ماهه سوم و چهارم سال
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 2017می باشد .اما ،شتاب رشد در بازار لوازم خانگی برقی از آغاز
سال  2018در حال کاهش بوده است.

فعالیــت صنایــع لــوازم خانگــی در ســه ماهــه
چهــارم ســال 2018

گرچه در سطح کشورهای منفرد روند اساسی در فعالیت تولیدی
هنوز واگرا میباشد ،در سه ماهه آخر سال  ،2018شواهدی از
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کاهش نسبتاً گسترده پایه در شرایط کسب و کار در سراسر  EUرا
نشان داد .رشد خروجی در آلمان ،انگلستان ،کشورهای بنلوکس،
اسپانیا ،جمهوری چک و اسلواکی منفی بود ،در حالی که تولید در
فرانسه و ایتالیا باالی سطح مشاهده شده در سال  2017تثبیت شد.
رشد مثبت در گزارش سایر کشورهای گزارش کننده آمده است.
ســطح پاییــن تــر اعتمــاد مصــرف کننــدگان و تعدیــل رشــد

مصــرف خصوصــی منجــر بــه کاهــش ســرعت تقاضــا بــرای لــوازم
خانگــی برقــی پــس از یــک دوره بــازار نســبتاً قــوی شــد.
در مجموع ،کل تولید  0/8درصد در سال  2018کاهش یافت.

پیــش بینــی صنعــت لــوازم خانگــی برقــی بــرای
2019-2020

پیش بینی می شود تقاضای EUبرای لوازم خانگی برقی در سال 2019
ثبات داشته باشد ،قبل از اینکه دوباره در سال  2020سرعت بگیرد.
انتظار میرود مصرف خصوصی ،با وجود تعدیل خفیف رشد پیش بینی
شده در مقایسه با رشد پویاتر در سالهای  2016و  2017حامی
تقاضای لوازم خانگی باقی بماند .افزایش درآمد و قدرت بازار

کار در ترکیب با هزینههای تامین مالی هنوز کم ،عوامل تشکیل
دهنده پایه این فرض هستند.
با این وجود بازار  EUبرای لوازم خانگی به طور معمول توسط
تقاضای جایگزینی حرکت میکند .فروش قوی در سال  2017احتماال
بیشترین تقاضای محبوس موجود در بازار  EUرا جذب کرد .به میزان
قابل توجهی کاهش تقاضا در سال های  2018و  2019را میبایستی به
عنوان تصحیح مقدار فروش باالتر در سال  2017در نظر گرفت.
عوامل دیگری همچون فعالیت ساختمانی مسکونی و روندهای بازار
امالک،اساساً،ازتقاضایلوازمخانگی،البتهکمترازسالهایقبلباویژگی
رونقباپایهگستردهساختوسازمسکندرسراسر،EUحمایتمیکنند.
ویژگیهای نوآورانه لوازم خانگی برقی ممکن است عالقه
مصرف کنندگان را برانگیزد و به جایگزینی زودرس وسایل
موجود آشپزخانه و تجهیزات خانگی عمومی منتج شود .این اساساً
تکنولوژیها هستند که امکان افزایش سطح تعامل بین مصرف
کننده و دستگاه برای پایش مصرف برق در زمان واقعی از طریق

تلفن هوشمند ،تبلت ،یا به عنوان بخشی از سیستم اتوماسیون خانه
را میدهند .اگر خانهای مجهز به پانل های خورشیدی باشد ،وسایل
هوشمند میتوانند مصرف انرژی تولید شده در آن محل را بهینه
کنند و در هنگام استفاده از لوازم نسبتاً پر مصرف برقی همچون
ماشینهای لباسشوئی و خشک کن ها ،منافعی را به مصرف کننده
ارائه دهند .ویژگیهای هوشمند در بخش سرد کردن و انجماد
شامل ردیابی تاریخ انقضا ،تنظیم اتوماتیک سطح سردکنندگی
برای انواع مواد غذایی ذخیره شده و ایجاد فهرست خرید می باشد.
انتظار می رود که تقاضای بازار  EUبرای لوازم خانگی هوشمند به
تدریج کشش بگیرد ،اما ممکن است مقداری به زمان تا رسیدن به
مرحله استفاده اصلی طول بکشد.
در همین مدت ،رقابت بین المللی در این بازار ،به ویژه در بخش های
کیفیت پایین و متوسط ،نه در باالترین بخش بازار شدید باقی خواهد ماند.
پیش بینی میشود فعالیت تولید در  EUبه میزان  0/1درصد در
سال  2019کاهش یابد و  2/2درصد در سال  2020افزایش یابد.

کل خروجی بخش های مصرف کننده فوالد

کل فعالیت تولید در بخش های مصرف کننده فوالد  EUدر سه
ماهه چهارم سال  2018به میزان  1/1درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد کرد.

کل فعالیــت تولیــد بخــش هــای مصــرف کننــده
فــوالد در ســه ماهــه چهــارم ســال 2018

همانطورکه پیش بینی شده بود ،کل رشد تولید در بخشهای
مصرف کننده فوالد در  EUدر سه ماهه چهارم سال 2018بازهم کم شد.
تعدیل در سه ماهه سوم پس از شش ماه شتاب رشد قوی و
بی وقفه در صنعت آغاز شد .قویترین کاهش سرعت در بخش
خودرو ثبت شد ،به دنبال آن بخش های صنعت مهندسی مکانیک،
صنعت لوله فوالدی و صنعت کاالهای فلزی قرار گرفتند .در همین
مدت ،فعالیت تولید در بخش ساخت و ساز نه تنها شاهد کاهش
بیشتر سرعت رشد نبود ،بلکه همچنان با سرعت سالمی رشد کرد.
ایتالیا ،بریتانیا و بلژیک فعالیت تولید پایین تری را در سه ماهه
چهارم سال  2018نسبت به مدت مشابه سال  2017ثبت کردند.
رشد تولید روند مثبتی را در سایر کشورهای گزارش شده حفظ کرد.
کل تولید در تمام سال  2018به میزان  2/8درصد افزایش یافت.

پیــش بینــی کل بخــش هــای مصــرف کننــده
فــوالد بــرای 2019-2020

دورنمای فعالیت تولید در بخشهای مصرف کننده فوالد  ،EUبا
وجود بادهای مخالف داخلی و خارجی تضعیف کننده چشم انداز
نسبتاً ضعیف است .این به ویژه برای بخشهایی صادق است که
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بیشتر از حد متوسط در معرض تجارت بین المللی به طور کلی ،بازار
انگلستان و ارزیابی محیط سرمایه گذاری توسط بخش شرکت های
بزرگ قرار میگیرند .این بدان معنی است که عملکرد بخشهای
مهندسی و صنعت خودرو در مقایسه با سطح قابل توجه بهتر فعالیت
در سال  2017و نیمه اول  ،2018نومیدکننده خواهد بود.
با این وجود ،تقاضای داخلی به رشد خود ادامه خواهد داد،
البته با نرخ رشد مالیمتر از مقدار ثبت شده در دو سال گذشته.
اما ،صادرات و سرمایه گذاری هر دو در معرض ریسک عقب
ماندن ا نتظارات در مورد برگزیت سخت و اوجگیری اقدامات
حمایتگرائی جهانی قرار دارند .تعرفه های خودرویی اعمال شده
آمریکا بر واردات خودرو از  EUبه طور جدی به بخش خودرو و
زنجیره تامین آن آسیب میرساند .میزان قابل توجه عدم اطمینان
که بخش شرکتهای بزرگ با آن مواجه است به وضوح قابلیت
منجر ش د ن به شوک اعتماد منفی و تعویق انداختن تصمیمات
سرمایه گذاری تا ظهور وضوح بیشتر در مورد شرایط تجاری و برگزیت
را دارد .از سوی دیگر ،برگزیت به خوبی مدیریت شده و حل و فصل
اختالفات تجاری آمریکا و  EUیک ریسک صعودی را مطرح میکند.
پیش بینی میشود تولید در بخشهای مصرف کننده فوالد EUدر سال
 2019به میزان 0/9درصد و در سال 2020به میزان 1/1درصد افزایش یابد.

مصرف واقعی فوالد
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مصرف واقعی فوالد در سه ماهه چهارم سال  2018به میزان 0/5
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و به 41/1میلیون تن رسید.

مصــرف واقعــی فــوالد در ســه ماهــه چهــارم
ســال 2018

کاهش مداوم سرعت رشد تولید در بخش های مصرف کننده فوالد
 EUدر سه ماهه چهارم سال  2018تنها به رشد ناچیزی – 0/5درصد
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نسبت به مدت مشابه سال قبل  -در مصرف واقعی فوالد منتج شد.
رشد مصرف واقعی فوالد قبال در سه ماهه سوم  2018به میزان
قابل توجهی کاهش یافته بود و در سه ماهه آخر سال تقریبا متوقف
شد و پایان دورهای با افزایش قوی سه ماهانه مصرف فوالد در سال
 2017و نیمه اول سال  2018را نشان میدهد.
در مجموع ،کل مصرف واقعی فوالد  EUدر سال  2018به
میزان  2/3درصد افزایش یافت.

پیــش بینــی مصــرف واقعــی فــوالد بــرای
2019 -2020

دورنمای ضعیف رشد فعالیت تولید در بخشهای مصرف
کننده فوالد  EUطی دوره  2019-2020به ناچار تنها به رشد بسیار
خفیف مصرف واقعی فوالد در طی این دوره بدل میشود .این
وضعیت با این واقعیت در آمیخته است که شدت مصرف فوالد
برای ت و لید در بخشهای مصرف کننده فوالد  EUمنفی است،
چون سرمایه گذاری به طور فزاینده ای به سمت خدمات کشیده
می شود و محتوای مواد را در ترکیب محصول محدود می کند.
پیش بینی میشود مصرف واقعی فوالد  EUدر سال  2019به
میزان  0/2درصد و در سال  2020به میزان  0/5درصد رشد کند.
این امر منجر به مصرف واقعی فوالد به مقدار  163میلیون تن
در سال  2019و  164میلیون تن در سال  2020خواهد شد .به این
معنی که تعدیل مورد انتظار در رشد مصرف واقعی فوالد به
افزایش جزئی مصرف نهایی فوالد در بازار  EUبه مقدار حدود
 1/3میلیون تن تا پایان سال  2020در مقایسه با مصرف سال 2018
منتج خواهد شد.

بازار فوالد  :EUعرضه

طرف عرضه بازار فوالد  EUعوامل موثر بر عرضه داخلی و

صنعت لوازم خانگی برقی

خارجی ،و همچنین اثرات موجودی ها بر زنجیره توزیع و بر
مصرف کنندگان نهائی را تجزیه و تحلیل میکند.

مصرف ظاهری فوالد

مصرف ظاهری فوالد در ارتباط با عرضه تمام محصوالت
فوالدی تحویلی به بازار  EU28توسط تولیدکنندگان داخلی در
 EUو صادرکنندگان کشور ثالث میباشد.

مصــرف ظاهــری فــوالد در ســه ماهــه چهــارم
ســال 2018

مصرف ظاهری فوالد  EU28در سه ماهه سوم سال  2018با
 1/8درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به  38/7میلیون تن
رسید .همراستای با الگوی معمول فصلی تقاضای فوالد و تغییرات
موجودی در طول سال ،سه ماهه چهارم سال  2018با ویژگی
کاهش دادن موجودی ها در زنجیره تامین فوالد همراه بود.
کل مصرف ظاهری فوالد در طی سال  2018به میزان  3/3درصد
رشد کرد .در مجموع تغییر موجودی در طی سال اندکی مثبت بود،
که بازتابی از سطح موجودی بیشتر از حد معمول برای اکثر محصوالت
تمام شده در نزد توزیع کنندگان و بازرگانان در پایان سال بود.
عرضه داخلی و خارجی EU

در سه ماهه آخر سال  ،2018محموله های داخلی از کارخانههای
 EUبه بازار  EUبه میزان  2/1درصد در مقایسه با دوره مشابه سال
 2017کاهش یافت .این در نتیجه  16/3درصد افزایش واردات از

کشورهای ثالث نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به مسطح
شدن رشد تقاضای فوالد در طی آن دوره زمانی بود .مقدار
واردات به  9/6میلیون تن رسید و  24/7درصد از تقاضای فوالد
 EUرا به خود اختصاص داد.
در طی کل سال  ،2018واردات از کشور ثالث به میزان 12/6
درصد افزایش یافت که تفاوت شدیدی با افزایش  1/7درصدی
مقادیر تحویل داخلی دارد .اقدامات حفاظتی مقدماتی اعمال شده
توسط کمیسیون اروپا در ماه جوالی  ،2018حامی محدود کردن
مقدار واردات در نیمه دوم سال در مقایسه با مقدار واردات فوق العاده
باال در نیمه اول در  EUبود .اما ،افزایش شدید نسبت به مدت مشابه
سال قبل در نیمه دوم سال نیز نشان میدهد که تهدید انحراف
تناژ به علت تعرفه بخش  232آمریکا در مورد واردات فوالد و
نادرستی های بازار به دلیل مشکل ظرفیت اضافی جهانی و اقدامات
حمایتگرائی کشورهای دیگر نیز هنوز بسیار سرزنده است.

پیش بینی مصرف ظاهری فوالد 2019-2020

چشم انداز تقاضای فوالد  EUکاهشی است .سناریوی حالت
پایه برای مصرف فوالد نهایی تنها رشد ناچیزی را در سالهای
 2019و  2020نشان می دهد .با توجه به عدم اطمینانی که اکنون
بازار فوالد  EUرا از لحاظ پایه های عرضه و تقاضا احاطه کرده،
موجودی های فوالد با دقت مدیریت خواهد شد .با موجودیهای
نسبتاً باالی گزارش شده در زنجیره توزیع فوالد در آغاز سال
 2019پیش بینی میشود مصرف ظاهری فوالد در کل سال 2019
به میزان  0/4درصد کاهش یابد .مصرف ظاهری فوالد در سال

تابستان  / 98شماره ۷۵

15

 2020ممکن است  1/3درصد افزایش یابد.
در همین مدت ،به نظر میرسد آرام سازی اقدامات حفاظتی
نهایی  -با افزایش  5درصدی در ماه فوریه و بازنگری افزایشی 5
درصد دیگر در ماه جوالی  -کامال با تغییرات پیش بینی شده بازار
فوالد  EUدر سال  2019ناهمگام باشد .به این ترتیب ،افزایش 10
درصدی سهمیه واردات مجاز شمرده شده در اقدامات حفاظتی
نهایی ،ریسک تحت فشار قرار دادن بخش فوالد  EUبین افزایش
فشار واردات و بازار راکد را در بر دارد.

واردات

پس از تقریبا 13درصد افزایش در کل واردات  -از جمله محصوالت
نیمه تمام  -در طی کل سال  ،2018افزایش در  2ماه اول سال
 2019به  2درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کم شد.
با در نظر گرفتن دادههای  SURV2برای مارس  ،2019واردات
محصول نهائی در سه ماهه اول سال  3درصد نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته کاهش یافت ،به دلیل  5درصد افزایش نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته در واردات محصوالت تخت و 24
درصد کاهش واردات محصوالت طویل.
متوسط  مقدار ماهانه محصوالت نهایی در سه ماهه اول سال
 2019به  2/42میلیون تن رسید .بدان معنی که گرچه اندکی تعدیل
در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال  2018وجود داشت ،واردات
ماهانه تاکنون در امسال  9.5درصد بیشتر از نیمه دوم سال 2018
بود در حالی که خیلی نزدیک به سطح باالی واردات ماهانه ثبت
شده در طی کل سال  2018باقی مانده است.

واردات بر حسب کشور مبدا
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در سه م ا ه اول سال  ،2019کشورهای اصلی مبدا واردات
فوالد به بازار  ،EUکشورهای ترکیه ،روسیه ،کره جنوبی ،چین
و اوکراین بودند .این پنج کشور  67درصد از کل واردات فوالد
نهائی به  EUرا به خود اختصاص دادند.
ترکیه موقعیت خود به عنوان بزرگترین صادرکننده محصوالت
فوالد ن هائی به  EUرا حفظ کرد و این کشور قویترین افزایش
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را در بین ده کشور اصلی مبدا
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واردات فوالد نهائی به  EUنشان میدهد.
واردات از روسیه ،اوکراین و بالروس نیز در سه ماهه اول سال
 2019روند صعودی داشته است .در همین حال ،واردات از هند و
برزیل به میزان قابل توجهی کمتر از دوره مشابه در سال  2018بود؛
به میزان کمتری این موضوع برای واردات از تایوان و کره جنوبی نیز
صادق است .واردات از چین در حدود سال گذشته ثابت باقی ماند.

واردات بر حسب دسته محصول

واردات محصوالت فوالد نهائی  EUدر طی کل سال  2018با
افزایش قابل توجهی در واردات محصوالت طویل  -افزایش 33
درصد  -و افزایش مالیمتر  7درصد در واردات محصوالت تخت
همراه بود .در نتیجه ،واردات محصوالت طویل  25درصد از کل
واردات فوالد نهائی را تشکیل داد.
دادههای تجارتی برای سه ماهه اول سال  2019تفاوت الگوی
واردات با ادامه افزایش اما اندکی کمتر در واردات محصوالت
تخت به میزان  5درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و 24
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در واردات
محصوالت طویل را نشان می دهد .این موضوع منتج شد به اینکه
سهم محصوالت طویل در کل واردات محصوالت فوالدی نهائی
 19درصد کاهش یابد.
واردات ورقهای با پوشش آلی ،نوار ورق پهن نورد گرم و
محصوالت ورق گالوانیزه شده گرم ،در سه ماهه اول سال ،2019
قویترین رشد ساالنه خود را ثبت کردند (به ترتیب  21درصد،
 15درصد و  14درصد) .واردات سایر محصوالت تخت همانند

فوالدی بود .ارقام اساسی نشان میدهد که صادرات محصوالت
تخت  7درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافت،
در حالی که صادرات محصوالت طویل  3درصد نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد.

صادرات بر حسب کشور

ورق نورد سرد ،ورق کوارتو و محصوالت نوردی قلع اندود شده
کاهش مالیمی را در مقایسه با مدت مشابه سال  2018ثبت کردند.
کاهش واردات محصوالت طویل در سه ماهه اول سال 2019
منتج شد به اینکه واردات ماهانه به زیر سطح متوسط ماهانه واردات
محصوالت طویل ثبت شده در سال  2018کاهش یابد .شدیدترین
کاهش در مورد میلگرد آجدار مشاهده شد :واردات در مقایسه
با واردات در سه ماهه اول سال  2018به میزان  30درصد افت
کرد .واردات میلگرد تجاری ،سیم مفتول و مقاطع سنگین به ترتیب
 23درصد 22 ،درصد و  12درصد نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته کاهش یافت.
تنها با داده های گمرکی موجود برای سه ماهه اول سال ،2019
ارزیابی متوازن از روند احتمالی واردات در باقیمانده سال جاری
دشوار است .با این وجود ،با واردات که در سطح باالئی باقی مانده
و روند نزولی صادرات در اوایل سال  ،2019به نظر میرسد نتیجه
موجه این است که هیچ شاهدی از کاهش فشار رقابتی در بازارهای
فوالدی بین المللی وجود ندارد.

در طی دو ماه اول سال  ،2019آمریکا ،ترکیه و سوئیس
بزرگترین مقصد صادرات برای صادرات محصوالت نهائی EU
بودند و به دنبال آنها کشورهای الجزایر و مکزیک قرار گرفتند.
سه کشور اول با هم  38درصد از کل صادرات محصوالت نهائی
 EUدر طی این دوره را تشکیل دادند .صادرات به آمریکا در دو
ماه اول سال  2019به میزان  35درصد نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته رشد کرد .اما مقدار حمل شده توسط تولیدکنندگان EU
به آمریکا در ماه ژانویه و فوریه  2018کمتر از حد معمول بوده
است .در مقایسه با متوسط ماهانه صادرات در طی کل سال ،2018
واردات در طی دو ماه اول سال  2019به میزان  8درصد افت کرد.
در همین مدت ،صادرات به ترکیه  40درصد نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته کاهش یافت و صادرات به سوئیس در مقایسه با
مدت مشابه سال  ،2018به میزان  6درصد کاهش پیدا کرد.

صادرات بر حسب دسته محصول

در ترکیب محصول صادرات فوالد  ،EUمحصوالت نیمه تمام
تنها  6درصد از کل صادرات  EUدر طی دو ماه اول سال 2019

صادرات

با افت  10درصدی در طی کل سال  ،2018کل صادرات
محصوالت فوالد  EUبه کشورهای ثالث روند نزولی خود را در
طی دو ماه اول  2019نیز ادامه داد.
کاهش  7درصدی نسبت به سال گذشته در همین مدت نتیجه
 34درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در صادرات
محصوالت نیمه تمام و  4درصد کاهش صادرات محصوالت نهائی

17

تابستان  / 98شماره ۷۵

را تشکیل دادند ،در حالی که صادرات محصوالت نهائی تخت و
طویل  94درصد باقیمانده از کل صادرات را به خود اختصاص دادند.
صادرات محصوالت تخت  61درصد از کل صادرات را تشکیل
داد و محصوالت طویل نیز  33درصد باقیمانده از محصوالت
صادراتی را در بر گرفتند.
ارقام اساسی برای صادرات بر حسب گروه محصول نشان می دهد
که در دو ماه اول سال  2019بیشتر صادرات محصوالت تخت در
مقایسه با مدت مشابه سال  2018کاهش یافته است؛ تنها صادرات
ورق با پوشش آلی و فوالد بسته بندی ،افزایش در صادرات را ثبت
کردند .از لحاظ صادرات محصوالت طویل ،صادرات سیم مفتول
و میلگرد آجدار هر دو بیشتر از یک سال پیش بود ،در حالی که
کاهش در صادرات میلگردهای تجاری و مقاطع سنگین ثبت شد.

موازنه تجاری

کسری تجاری در مورد محصوالت نیمه تمام در دو ماه اول
سال  2019به  0/84میلیون تن در ماه رسید .خالص کسری تجاری
در مورد محصوالت نهائی در همین مدت  0/88میلیون تن
در هر ماه بود .کسری در مورد محصوالت تخت  0/97میلیون
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تن در هر ماه بود .کسری تجاری هم محصوالت نیمه تمام و هم
محصوالت تخت در دو ماه اول سال  2019در مقایسه با متوسط
کسری ماهانه ثبت شده در طی کل سال  ،2018عمیق تر شد.
تجارت در محصوالت طویل به مازاد جزئی  0/09میلیون تن
در ماه ،در مقایسه با تعادل بین واردات و صادرات ثبت شده در
سال  2018برگشت.
در سطح کشورها ،با فاصله زیاد بیشترین کسری تجاری با
ترکیه وجود دارد؛ در طی دو ماه اول سال  ،2019کسری به 0/54
میلیون تن در هر ماه ،در مقایسه با متوسط  0/25میلیون تن در
هر ماه در طی کل سال  2018افزایش یافت .کسری قابل توجهی
نیز برای تجارت با روسیه ،اوکراین ،کره جنوبی و هند ثبت شده
است .بازارهای عمده مقصد صادرات فوالد  EUکه در دو ماه
اول سال  2019مازاد ثبت کرد ،آمریکا ،سوئیس و الجزایر بودند.
با تنها دو ماه از دادههای موجود برای روند فعلی صادرات
فوالد به کشورهای ثالث ،داشتن یک الگوی مشخص در جریان
تجارت در این مرحله غیرممکن است .با این وجود ،با باقی ماندن
واردات در سطح باال و روند نزولی صادرات در اوایل سال
 ،2019به نظر میرسد که نتیجهگیری اولیه چنین توجیه میشود
که هیچ شاهدی از کاهش فشار رقابتی در بازار فوالد بینالمللی
وجود ندارد .با اضافه ظرفیت تولید جهانی فوالد که هنوز 550
میلیون تن توسط  OECDبرآورد شده ،از باالترین میزان اهمیت
برخوردار است که کشورهای منفرد و مناطق ،یارانهها و سایر
اقدامات پشتیبانی دولتی نادرست کننده بازار را کنار بگذارند و
دادهها و اطالعات در مورد فرآیند کاهش ظرفیت را به منظور
تسهیل فرآیند کاهش ظرفیت اضافی در هر جا که بیشتر مورد نیاز
است و برای جلوگیری از بسط و توسعه بیشتر در نادرستیهای
تجاری به اشتراک بگذارند.

مروری بر نسوزهای
مورداستفاده در صنعت فوالد

1

ترجمه و تلخیص :فتانه سالمی
کارشناس ارشد مهندسی مواد

2

چکیده

در صنعت فوالد ،رقابت در زمینههایی مانند تقاضا ،هزینه باالی
انرژی ،مقررات زیستمحیطی و ایمنی ،مواد ،نیاز مصرفکننده
به کیفیت باال و همچنین ارزش باالی سرمایه ،نیاز به تغییرات در
صنعت را ایجاد است .نسوزهای موردنیاز در فرایندهای تولید،
بر اساس عمر طوالنی و تولید فوالد تمیز انتخاب میشوند .انواع
مختلف نسوزها بر ایمنی ،مصرف انرژی و کیفیت محصول تاثیر
دارند و بنابراین انتخاب نسوزها برای هر کاربرد ،اهمیت بسیاری
دارد .مقاله حاضر ،به بررسی انواع نسوزها ،ویژگیها و خواص
آنها برای کاربرد در پاتیلهای صنعت فوالد میپردازد.

کلمات کلیدی :فوالد ،پاتیل ،نسوز
مقدمه

پاتیل فوالدسازی ،دلوی است که برای انتقال مذاب فوالد
از کوره فوالدسازی اولیه به ناحیه ریختهگری استفاده میشود.

پاتیلها معموالً استوانهای شکل ،روباز و دارای یک نازل کوچک
در کف هستند .پاتیلها یک پوسته فوالدی خارجی (با ضخامت
 )50-100 mmو الیههای آستر نسوز داخلی (ضخامت تا )400 mm
دارند .سرپوش فوالدی یا آستر نسوز نیز میتواند برای پوشش
باالی پاتیل استفاده شود .وقتی مذاب در پاتیل وجود دارد ،گرما را
به نسوزهای موجود در دیواره و کف منتقل میکند .به دلیل الیه
سرباره عایق ،گرمای بسیار کمی نیز از طریق سطح باالیی از دست
میرود .همرفت طبیعی موجب گردش فوالد میشود ،جریان نزولی
در نزدیکی دیوارهها ،و جریان صعودی در مرکز پاتیل رخ میدهد
و تحت شرایط کاری طبیعی ،شیب دمایی عمودی در پاتیل ایجاد
میگردد.

دالیل استفاده از نسوزها

نسوزها در صنعت متالورژی در آسترکاری کورهها ،راکتورها
و مجراها برای نگهداری و انتقال فلز و سرباره استفاده میشوند.
در صنایع غیرمتالورژیکی ،نسوزها عمدتاً در گرمکنها ،مبدلهای
1

Kathait, D.S., “Steel-plant Refractory: A Review”,
International Journal of Engineering and Technology,
Vol. 2, pp. 1-7, 2016
Fattaneh.Salemi@yahoo.com
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جدول  .1دمای ذوب.

هیدروژن و یا آمونیاک ،کورههای کراکینگ و واحدهای
کراکینگ کاتالیستی ،کورههای سوزاندن زباله ،بویلرها،
کلسینهکننده کک ،کورههای سولفور ،مجراها ،دودکشها و
لولهها استفاده میشوند .اغلب این تجهیزات ،تحت فشار باال کار
میکنند و دمای کاری آنها ممکن است از دمای بسیار پایین تا
دمای بسیار باال ( )900-2900 OFمتغیر باشد .بنابراین ضروری
است که مواد نسوز قادر به تحمل دماهای باالتر از دماهای مذکور
باشند .مثالهایی از دمای ذوب عناصر متالورژیکی مهم که کاربرد
نسوز برای آنها اهمیت دارد در جدول  1ارائه شده است.
به دلیل دمای ذوب فوقالعاده باالی مواد متداول مانند آهن،
نیکل و مس ،مهندسین متالورژی مجبور هستند دمای کوره را تا
باالتر از  2800 OFافزایش دهند .بنابراین ،کورهها با مواد نسوزی

مانند منیزیا که دمای ذوب باالیی دارد آسترکاری میشود.

شرایط نسوز مناسب

شرایط کلی یک ماده نسوز مناسب عبارت است از:
قابلیت تحمل دماهای باال و به دام انداختن گرما در یک فضای
محدود مانند کوره
قابلیتتحملواکنشبافلزمذاب،گازهایداغوفرسایشناشیازسرباره

قابلیت تحمل بار در شرایط کاری
قابلیت مقاومت در برابر آلودگی مواد در هنگام تماس با آنها
قابلیت حفظ پایداری ابعادی کافی در دماهای باال و پس از
چرخههای گرمایی یا حین آنها
قابلیت نگه داشتن حرارت
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ویژگیهای نسوزها

برخی از ویژگیهای مهم نسوزها عبارت است از:
دمای ذوب :دمای ذوب ،قابلیت مواد برای تحمل دماهای باال
بدون تغییر شیمیایی و آسیب فیزیکی را نشان میدهد .نقطه ذوب برخی
از عناصر که در ترکیبات نسوز حضور دارند در بازه 6300-3100 OF
متغیر است که در جدول  2ارائه شده است .دمای ذوب به عنوان اساس
پایداری حرارتی نسوزها در نظر گرفته میشود و ویژگی مهمی است
که حداکثر دمای قابالستفاده را مشخص میکند.

تخلخل :تخلخل میزان فضای منافذ باز موثر در نسوز است که
فلز مذاب ،سرباره ،گدازآوزها و بخارات میتوانند در آن نفوذ
کنند و در نتیجه ،منجر به تخریب تدریجی ساختار شوند .مواد
دارای تخلخل باال ،به علت این که حجم زیادی از هوا (که رسانای
ضعیف گرما است) را به دام میاندازند ،نارسانایی باالیی دارند.
معموالً مواد نسوز دارای تخلخل باال در مواردی که ماده با سرباره
تماس داشته باشد انتخاب نمیگردد ،زیرا مذاب به آسانی در آن
نفوذ میکند.

اندازه و پایداری ابعادی :اندازه و شکل نسوزها ویژگی
مهمی در طراحی است ،زیرا پایداری ساختار را تحت تاثیر قرار
میدهد .اندازه و دقت ابعادی ،عامل بسیار مهمی برای قابلیت
تطبیق مناسب شکل نسوز ،کاهش ضخامت و اتصاالت در بنا است.

چگالی بالک :چگالی بالک معموالً در ارتباط با تخلخل
ظاهری است و میزانی از وزن حجم مشخصی از نسوز است .برای
بسیاری از نسوزها ،چگالی بالک نشانهای کلی از کیفیت محصول
است ،زیرا محصول دارای چگالی بالک باالتر (تخلخل پایینتر)،

جدول  .2دمای ذوب ترکیبات.
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کیفیت بهتری خواهد داشت .افزایش چگالی بالک باعث افزایش
پایداری حجمی ،ظرفیت گرمایی ،مقاومت در برابر سایش و نفوذ
سرباره است.

جدول  .3برخی از مقادیر رسانایی حرارتی متداول.

استحکام شکست سرد :استحکام شکست سرد میتواند
به عنوان شاخصی مفید از پخت مناسب و مقاومت به سایش و
همچنین در تایید چگالی بالک و تخلخل در نظر گرفته شود.
مخروط پیرومتری معادل :نسوزها به دلیل پیچیدگی
شیمیایی ،در باالتر از محدوه دمایی خاصی به صورت تصاعدی
ذوب میگردند .بنابراین ،نسوزندگی یا دمای ذوب ایدهآل توسط
روش مخروط ذوب ارزیابی میشود .مخروط استاندارد معادل که
به عنوان مخروط آزمایشی تا حد مشابهی ذوب میگردد ،به عنوان
مخروط پیرومتری معادل شناخته میشود.
نسوزندگی تحت بار :توانایی تحمل قرارگیری در معرض
دماهای باال بدون تغییر شکل محسوس بر حسب نسوزندگی
اندازهگیری میشود .آزمایش نسوزندگی تحت بار ،دمایی
را مشخص میکند که در آن ،آجرها در شرایط کاری مشابه
فرومیریزند.
خزش در دمای باال :خزش یک ویژگی وابسته به زمان است
و تغییر شکل در زمان معین و در دمای مشخص توسط یک ماده
تحت تنش را نشان میدهد .مواد نسوز باید پایداری ابعادی خود
را تحت دمای فوقالعاده باال (شامل چرخه حرارتی) ،خوردگی
دائمی توسط مذابها و گازهای بسیار داغ حفظ کند.
پایداری حجمی ،انبساط و انقباض :انقباض یا انبساط
نسوزها میتواند حین کار رخ دهد .چنین تغییرات دائمی در ابعاد
ممکن است به دلیل تغییرات آلوتروپی ،احیای شیمیایی ،تشکیل
فاز مذاب و یا واکنشهای زینتر شدن باشد.
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انبساط حرارتی برگشتپذیر :مواد هنگام گرمایش انبساط
مییابند و با سرمایش انقباض پیدا میکنند .انبساط حرارتی
برگشتپذیر ،بازتابی از تغییرات فازی است که حین سرمایش و
گرمایش رخ میدهد.
رسانایی حرارتی :رسانایی حرارتی مقدار گرمایی است که
از واحد سطح در جهت عمود بر سطح در زمان مشخص با شیب
دمایی معین تحت شرایط پایدار جریان مییابد .رسانایی حرارتی
نسوز با افزایش تخلخل آن ،کاهش مییابد.

تابستان  / ۹۸شماره۷۵

طبقهبندی نسوزها
طبقهبندی نسوزها بر اساس ترکیب شیمیایی

نسوزها معموالً بر اساس ترکیب شیمیایی و واکنش خود
با انواع سرباره به سه گروه اسیدی ،قلیایی و خنثی طبقهبندی
میشوند .نسوزهای اسیدی توسط سربارههای قلیایی مورد حمله
قرار میگیرند .این نسوزها در مناطقی که سرباره و اتمسفر،
اسیدی هستند به کار میروند .سیلیس و زیرکنیا مثالهایی از
نسوزهای اسیدی هستند .نسوزهای خنثی از نظر شیمیایی هم
در برابر اسیدها و هم در برابر قلیاها پایدار هستند و در مناطقی
استفاده میشوند که سرباره و اتمسفر ،اسیدی یا قلیایی هستند.
کربن (گرافیت) ،کرومیت و آلومینا نمونههای متداول این
نسوزها هستند .از بین آنها ،گرافیت حداقل واکنشپذیری را
دارد و به طور گسترده در کورههای متالورژیکی که فرایندهای
اکسیداسیون میتوانند کنترل شوند به کار میرود .نسوزهای

قلیایی ،مورد حمله سربارههای اسیدی قرار میگیرند ،اما
در برابر سربارههای قلیایی ،غبار و بخارات در دماهای باال
پایدار هستند .چون این نسوزها با سربارههای اسیدی واکنش
نمیدهند ،اهمیت زیادی برای آسترکاری کورههای دارای
محیط قلیایی (کاربردهای متالورژیکی غیرآهنی) دارند .منیزیا،
دولومیت و کرومیت (بخش اصلی کانی کروم) از مهمترین
مواد خام قلیایی هستند.

طبقهبندی نسوزها بر اساس روش ساخت
نسوزها به روشهای زیر تهیه میشوند:
پرس خشک
ریختهگری ذوبی
قالب سخت
شکلدار
بیشکل (مونولیتیک)

طبقهبندی نسوزها بر اساس شکل فیزیکی

نسوزها بر اساس شکل فیزیکی خود میتوانند به انواع شکلدار
(آجر) و بیشکل (مونولیتیک) دستهبندی شوند .نسوزهای
شکلدار (آجر) ،شکل ثابت و مشخصی دارند .آجرها خود به
دو گروه اشکال استاندارد واشکال ویژه تقسیم میشوند .اشکال
استاندارد در ابعادی هستند که توسط اغلب تولیدکنندگان نسوز
برای کورههای مشابه و همنوع ،مورد تایید هستند .اشکال ویژه به
طور خاص برای کورههای مخصوص ساخته شدهاند .نسوزهای
بیشکل ،شکل مشخصی ندارند و فقط در هنگام کاربرد ،شکل
داده میشوند .این نسوزها شامل جرمهای ریختنی ،کوبیدنی،
پاشیدنی و مالتها هستند.

آستر محدود میشود .خط سرباره ناحیهای است که در تماس با
انواع مختلف سرباره و ترکیبات شیمیایی قرار دارد و میتواند
با توجه به خوردگی شیمیایی و فرسایش ،رفتار پیشروندهای در
فصل مشترک نسوز ایجاد کند .همچنین بسته به نوع نسوز ،امکان
اکسیداسیون نیز وجود دارد .ویژگی مهمی که برای نسوز باید در
نظر گرفته شود ،مقاومت خوب در برابر سرباره است .دیوارههای
جانبی نیز حین کار ،تحت حرکات ترمومکانیکی قرار دارند که
میتواند منجر به کاهش کارایی آستر شود .همچنین به دلیل ضربه
فوالد حین انتقال مذاب ،کف در معرض سایش مکانیکی قرار
میگیرد .به طور کلی ،نسوز باید خواص فیزیکی مناسب ،مقاومت
به ضربه و شوک حرارتی خوبی داشته باشد.

اهداف

عوامل موثر بر سایش نسوز

دیواره پاتیل ،یک مقاومت حرارتی چندالیه شامل موارد زیر است:
آستر کاری از جنس نسوز که بسته به ویژگیهای طراحی و اینکه در
کدام مرحله از فرایند ساخت قرار دارد ،ضخامت آن  80-40 mmاست.
ضربهگیربهشکلالیهپودرنسوز(اکسیدمنیزیم)بهضخامت5-20mm
الیه تقویتکننده با ترکیب آلومینوسیلیکاتی (معموالً آجر
شاموتی) به ضخامت  115 mmبرای دیواره و  130 mmبرای کف
عایق حرارتی از فیبر آلومینوسیلیکاتی به ضخامت 10- 30 mm
پوشش فلزی به ضخامت 10-40 mm

انتخاب نسوز

عالوه بر فرایند فوالدسازی ،در نظر گرفتن مکانیزمهای سایش
در پاتیل ،خواص فیزیکی و شیمیایی موردنیاز برای نسوزها نیز
اهمیت دارد .پاتیل به خط سرباره ،کف ،آستر ایمنی و الیه کاری

عواملی که سایش نسوز را در فوالدسازی تحت تاثیر قرار میدهند
عبارتند از:
خوردگی شیمیایی
هیدراته شدن
نفوذ فوالد و سرباره
اتمسفر دارای اکسیژن بسیار زیاد
دی سولفوره شدن
فرسایش مکانیکی
سایش مکانیکی و ضربه
تنشهای ترمومکانیکی
خستگی ترمومکانیکی
عملیات پیشگرم نسوز
شرایط جریان گاز
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شکل  .2بهبود مواد نسوز به منظور بهبود بازده انرژی.
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تابش جرقه
نرخ توان ورودی مجرا
مهارت نگهداری نسوز
زمان کاری
دمای کاری
طراحی نسوز مجرا
تزریق CaSi

بررسی هزینههای نسوز

کاهش هزینه نصب ،کاهش زمان نصب ،عایق کاری با بازدهی
انرژی باال ،افزایش عمر کاری نسوز و همچنین تعمیر به جای
آسترکاری کلی مجدد است.

برخی نسوزهای مهم برای پاتیل
گروه منیزیا یا منیزیا-آهک

این گروه شامل تمامی نسوزهای تهیهشده از منیزیت و دولومیت
است .این گروه ،مهمترین نسوزها برای فرایندهای فوالدسازی

مواد ،طراحی و نگهداری نسوز ،بر بهبود و یا تضعیف بازده
انرژی و نرخ ذوب موثر است .به عالوه ،معموالً بیشترین هزینه
نگهداری یک کوره مربوط به هزینه نسوز آن است .مجموع
هزینههای نسوز شامل مواد ،نصب ،انرژی و عمر کاری است.
روشهای مختلفی برای کاهش این هزینهها به روشهای مختلف
توسط سازمانها انجام شده است که کاهش هزینه مواد نسوز،

هستند .منیزیا با خلوص باال در فرایندهای کنترلشده تولید

میشود .منبع اصلی منیزیا ،نمکها و آب دریا است .هیدروکسید

منیزیم توسط احیا با دولومیت کلسینهشده یا سنگ آهک ،از این
منابع رسوب میکند .کاهش مقدار کل ناخالصی در منیزیا بسیار
اهمیت دارد ،زیرا ناخالصیها بر نسوزندگی و عملکرد نسوز
تأثیر دارند.

شکل  .3مجموع هزینههای نسوز-نگهداری کوره.
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شکل  .4خوردگی غیرمستقیم دانههای . MgO
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دولومیت

کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم طبیعی میتواند با پخت دماباال
به دولومیت نسوز تبدیل شود .تعداد محدودی از ذخایر دولومیت
در جهان وجود دارد که یکنواختی ،خلوص و رفتار کلسیناسیون
مناسب برای ساخت دولومیت نسوز با خلوص باال و قیمت مناسب
داشته باشد .دولومیت با خلوص باال ،بیشتر از  % 97اکسید منیزیم
و اکسید کلسیم و همچنین  % 3-5ناخالصی دارد .دولومیت
دارای نسوزندگی عالی است و در تماس با فوالد یا سربارههای
فوالدسازی ،از نظر ترمودینامیکی بسیار پایدار است.

گروه منیزیا-کروم

کانیهای کروم یا کرومیتها ،از اعضای خانواده اسپینل هستند.
همه این مواد ،با دمای ذوب نسبتاً باال و پایداری حرارتی خوب
خود شناخته میشوند .عالوه بر مواد خام نسوز قلیایی متشکل از
مواد اولیه منیزیا و کروم ،سایر ترکیبات منیزیت کرومی نیز بخشی
از این گروه هستند .کلینکر منیزیت-کروم ،منیزیت ذوبی-کروم و
مخلوط منیزیت و اکسید کروم بخشی از مواد اولیه گروه منیزیت
کروم محسوب میشوند.

کاربید سیلیسم

کاربید سیلیسیم تجاری به عنوان یک ماده خام نسوز توسط
کورههای الکتریکی از مخلوط کک و ماسه سیلیسی ساخته شده
است .محصول نهایی دارای سختی فوقالعاده باال ( 9موس) ،رسانایی
الکتریکی زیاد در دمای باال و همچنین مقاومت خوب در برابر
شوک حرارتی است .این ماده در محدوده دمایی 1535 -1650 OC
( )2800- 3000 OFبرای بسیاری از کاربردها قابل استفاده است.

زیرکن (زیرکنیا)

زیرکن (سیلیکات زیرکنیم) یک ماده خام طبیعی با نسوزندگی
باال است که در مقایسه با سایر مواد نسوز ،وزن مخصوص باالیی
دارد .زیرکن معموالً همراه با سایر مینرالها به ویژه اکسید تیتانیوم
یافت میشود .زیرکنیا در حالت طبیعی در ساختار کریستالی
مونوکلینیک تشکیل میشود و در سالهای اخیر ،مصرف آن در
صنایع نسوز رشد زیادی داشته است.

رسها
اگرچه رسها از اولین مواد خام مورداستفاده برای تهیه نسوزها
بودند ،اما استفاده از آنها به دلیل نیاز به نسوزهای جدید و
جایگزینی آنها با مواد دارای عملکرد بهتر ،کاهش یافته است.
با این حال ،رسها همچنان مواد مهمی در صنعت نسوز محسوب
میگردند و میتوانند به عنوان بایندر (چسب) یا اگریگیت به کار روند.

کائولنهای بوکسیتی

انواع مختلف مواد خام دارای  % 50-70آلومینا در صنعت نسوز
استفادهشدهاند.کائولنهایبوکسیتییاترکیباترسیبوکسیتیازجمله
آلومینوسیلیکاتهای طبیعی هستند که در تولید نسوز به کار میروند.

سیلیمانیت

آندالوزیت ،سیلیمانیت و کیانیت ،مینرالهای مختلف
آلومینوسیلیکاتی بدون آب هستند که به عنوان گروه سیلیمانیت
شناخته میشوند .آندالوزیت و کیانیت متداولترین مواد تجاری
هستند .این مینرالها معموالً حدود  % 60آلومینا ،سیلیس ،اکسید
تیتانیوم و ناخالصیهای کمآهن دارند.

بوکسیت

بوکسیت گروهی از مینرالهای طبیعی متشکل از گیبسیت،
دیاسپور یا بوهمیت و انواع مختلف رسها است که به مینرالهای
کوراندوم و موالیت تبدیل میشود .مقدار باالی آلومینا (حدود
 ،)% 85داشتن حداکثر وزن ویژه حجمی و حداقل ناخالصیها
(اکسید آهن ،اکسید تیتانیوم ،اکسیدهای قلیایی ،اکسیدهای قلیایی
خاکی) از ویژگیهای مهم بوکسیت محسوب میشود.

گروه کربن

نسوزهای جدید از انواع مختلف گرافیت در ترکیب با اکسیدها،
به منظور ایجاد خواص ویژه استفاده میکنند .گرافیتها در انواع
نسوزها جهت کاهش خواص ترشوندگی در مقابل خوردگی
سرباره و همچنین افزایش رسانایی حرارتی (که موجب مقاومت
به شوک حرارتی بهتر میگردد) استفاده میشوند .در نسوزهای
اکسید-کربن ،مقدار کربن میتواند از مقادیر کم ( )% 4-5تا
مقادیر زیاد ( )% 30-35باشد.

مشکالت مربوط به نسوزهای پاتیل

نسوزها و مواد عایق ،نقش مهمی در فرایندهای صنایع آهن و
فوالد ایفا میکنند .تخمین زده میشود که  % 85مصرف مستقیم
انرژی صنایع ،در فرایندهای متاثر از نسوزها است .مسائل خاص
این بخش عبارتند از:
نبود نسوزهای پیشرفته دارای دوام ،مقاومت به خوردگی و
فرسایش بهتر و هزینه نگهداری کمتر
کمبود نسوزهای دارای مقاومت باال به اتمسفر بسیار قلیایی و
تنش باال که منجر به آلودگی پاتیل میشود
کمبود تنوع در طراحی نسوزهایی که سطوح آنها تحت تاثیر
سایش و حمله شیمیایی قرار نگیرند (با استفاده از پوشش سطحی و
اصالح شیمیایی سطح نسوز)
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نبود مواد نسوز دارای سازگاری حرارتی بیشتر با فلزات
استفادهشده در پاتیل
کمبود مقاومت به خوردگی نسوزها در تماس با فلز مذاب که
موجب عمر کاری نامطلوب تجهیزات میشود و درمورد نسوزهای
مورداستفاده در بخشهای پاتیل و تاندیش اهمیت بسیاری دارد
نبود مواد بهتر برای جریان فوالد مذاب از  BOFیا کوره قوس
الکتریکی به پاتیلها
کمبود در کاربرد نسوزهای مونولیتیک پیشرفته در پاتیلها به دلیل
تمایل آنها به انفجار و همچنین کمبود داده درمورد برخی از خواص
و متغیرهای ورودی مهم آنها که برای کاربرد در پاتیل الزم است
نبود صفحات ضربهگیر بهتر در کف پاتیلها که در معرض
شوک حرارتی و سایش باال قرار دارند
نبود دیواره ضخیم نسوز آلومینایی محافظ پاتیل

نتایج

در مطالعه حاضر ،انواع مختلف نسوز برای پاتیل مطالعه شد و
نتایج زیر از منابع مورد بررسی حاصل شد:
استفاده از روشهای پیشرفته برای حفاظت از هیدراته شدن منیزیتها
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توسعه ترکیب آستر نسوز کاری با افزایش عمر و کاهش
الزامات نگهداری به منظور کاهش توقفهای تولید (تاثیر قابلتوجه
کاهش تعمیرات نسوز در کاهش و یا حذف توقفهای تولید)
ساخت مواد پیشرفته (نسوز دارای پوشش و یا استفاده از پوشش
خارجی) برای افزایش مقاومت به خوردگی و فرسایش
تطبیق دادن مواد خام و مواد جدید در کاربرد
توسعه نسوزهای بهبودیافته جهت استفاده در بخشهای مختلف
(کورهها ،تجهیزات فرایندهای حرارتی ،پاتیلها و تاندیشها)
توسعه بهبود در بخشهایی مانند لولهها و همزنهای خنککننده
آبگرد که همگی تحت خوردگی ،سایش و مشکالت حرارتی
قرار دارند (که موجب کاهش عمر و نیاز به تعمیرات پیاپی آنها
میشوند)
بهبود تحقیقات در مواد و روشهای نصب برای کف پاتیل و
صفحات ضربهگیر با استفاده از پوششهای سرامیکی یا مواد متغیر
به صورت موضعی
بهبود طول عمر ،امکانپذیری اقتصادی ،آسترکاری بوته نسوز
پیشپختشده برای ذوب القایی فوالد
توسعه مواد نسوز و سرامیکی بهبودیافته برای ریختهگری فوالد.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور
میتال در سال 2018

تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هئیت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت آرسلور میتال بزرگترین شرکت تولید کننده فوالدخام
و محصوالت فوالدی جهان میباشد .شرکت مذکور در سال
 2006با ادغام شرکتهای آرسلور و میتال ،تأسیس شده و
یازدهمین سال متوالی است که در رده اول تولید کنندگان فوالد
جهان قرار میگیرد .دفتر مرکزی شرکت فوالد آرسور میتال در
کشور لوکزامبورگ در شهر لوکزامبورگ قرار دارد .در سال
 2018میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی این شرکت
بهترتیب  5.1( 92.538درصد جهان) و  83.854میلیون تن به ثبت

رسیده است .بیشترین فروش با بیش از  41میلیون تن محصول
فوالدی مربوط به نواحی اروپا بوده است .در حالیکه ظرفیت
تولید فوالد خام این شرکت در سال گذشته  112میلیون تن بوده
است(شکل  .)1ظرفیت تولید فوالد نواحی اروپا ،نافتا ACIS ،و
برزیل ترتیب  17 ،25 ،46و 12درصد بوده است .درآمد ناشی از
فروش محصوالت فوالدی بیش از  68میلیارد دالر محاسبه شده
است .روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت فوالدی شرکت
آرسلور میتال در جدول  1از نظر میگذرد .در جدول  2روند مبلغ
جدول .1روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت فوالدی شرکت
آرسلورمیتال(میلیونتن).
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فروش شرکت آرسلور میتال نشان داده شده است .میانگین قیمت
فروش محصوالت فوالدی شرکت یاد شده در سال گذشته 775
دالر بر تن به ثبت رسیده است .در جدول  3میانگین قیمت فروش
محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف دنیا
مشاهده میگردد .میزان تولید واحدهای زیر مجموعه شرکت
آرسلور میتال درنواحی مختلف جهان در سال قبل در شکل 2

نشان داده شده است .در شکل  3و  4نیز به ترتیب محصوالت
اصلی و تنوع محصوالت فوالدی به فروش رفته مشاهده میگردد.
شرکتهای جنرال موتور ،فورد ،تویوتا ،هوندا ،فلکس واگن ،نیسان،
سوبارو ،مرسدس بنز ،بی.ام.و ،هویندا ،کیا موتورس و اف .سی.آ.
خریدارن و مصرف کنندگان ورق خودروی شرکت فوالد آرسلور
میتال هستند .در سال گذشته سهم فرایندهای تولید فوالد کنورتر

جدول.2روندمبلغفروشمحصوالتفوالدیشرکتآرسلورمیتال.

جدول  .3میانگین قیمت محصوالت فوالدی آرسلور میتال در نواحی
مختلف در سال .2018

شکل  .2میزان تولید شرکت آرسلور میتال درنواحی مختلف جهان.

شکل  .3تنوع محصوالت اصلی به فروش رفته در شرکت آرسلور
میتال در سال .2018
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اکسیژنی ،کوره قوس الکتریکی و زیمنس مارتین در شرکت یاد شده
به ترتیب  19 ، 78و  3درصد بوده است (شکل  .)5در جدول 4
سهم فرایندهای تولید در تولید فوالد خام شرکت آرسلور میتال در
نواحی مختلف جهان دیده میشود.
میزان تولید چدن خام و آهن اسفنجی شرکت آرسلور میتال در
سال قبل به ترتیب  70.6و  7.4میلیون تن گزارش شده است .برای
این منظور از واحد  58کوره بلند و  13واحد آهن اسفنجی استفاده
شده است .محل اسقرار کوره بلند و کورههای قوس الکتریکی
شرکت آرسلور میتال در جدول  5نشان داده شده است .بیشترین
کوره بلند( 22واحد) و کوره قوس الکتریکی( 13واحد) شرکت
آرسلور میتال در قاره اروپا اسقرار دارد .میزان تولید زینتر و کک
بزرگترین شرکت فوالد دنیا به ترتیب  66.8و  25.5میلیون تن

اعالم شده است .برای این منظور  75باطری کک سازی و 32
واحد تولید زینتر بکار گرفته شده است .شاخص نسبت چدن
مذاب به فوالد خام شرکت یاد شده در سال پیش  0.76بوده است.
بعبارت دیگر روش تولید اصلی فوالد این شرکت بر پایه سنگ
آهن است .سهم فرایندهای تولید فوالد کنورتر اکسیژنی ،کوره
قوس الکتریکی و زیمنس مارتین نیز به ترتیب  17.649 ، 71.834و
 3.055میلیون تن برآورد شده است .برای این منظور از  75کنورتر
اکسیژنی قلیایی و  32کوره قوس الکتریکی استفاده شده است.
ظرفیت تولید فوالد کنورترهای اکسیژنی قلیایی و کورههای قوس
الکتریکی به ترتیب  106.3و  27.4میلیون تن میباشد .میزان تولید
تختال و بیلت – بلوم نیز به ترتیب  65.5و  23.2میلیون تن به ثبت
رسیده است .تعداد ماشینهای ریخته گری مداوم تختال و بیلت

جدول  .4ســهم فرایندها در تولید فوالد خام شــرکت آرسلور
میتــال در نواحی مختلف جهان.

جدول  .5محل اســقرار کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی
آرسلور میتال در سال .2018
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– بلوم نصب شده در شرکت مذکور به ترتیب  50و  34ماشین
بوده است .در جدول  6تعداد واحدها ،ظرفیت اسمی و تولید
واقعی خطوط تولید شرکت آرسلور میتال در سال  2018به نمایش
گذاشته شده است .میزان تولید محصوالت نورد گرم شرکت
یاد شده  54.6میلیون تن برآورد شده است .در جدول  7تعداد

واحدها ،ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط شکل و پوشش دهی
شرکت آرسلور میتال در سال  2018به نمایش در آمده است.
برای رسیدن به تولید 92.538میلیون تن فوالد خام  118میلیون
تن سنگ آهن و  28میلیون تن کک مورد استفاده استفاده قرار
گرفته است .در جدول  8روند مصرف سنگ آهن و کک در

جدول  .6تعداد واحدها ،ظرفیت اســمی و تولید واقعی خطوط
تولید فوالد شــرکت آرسلور میتال.

جدول  .7ظرفیت اســمی و تولید واقعی خطوط شــکل و پوشــش دهی فوالد شرکت آرسلورمیتال.
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شرکت آرسلور میتال از نظر میگذرد .مقدار پودر ذغال ،ذغال و
آهن اسفنجی – قراضه فوالد مصرفی شرکت نیز به ترتیب ،9.8
 38.2و  36میلیون تن اعالم شده است .میزان تولید سنگ آهن و
ذغال سنگ شرکت آرسلور میتال به ترتیب  58.5و  5.9میلیون
تن بیان شده است .سهم کشورهای قزاقستان و آمریکا در تولید
ذغال آرسلور میتال به ترتیب  4.3و  2.1میلیون تن بوده است.
میزان فروش سنگ آهن و ذغال سنگ شرکت آرسلور میتال در
سال گذشته به ترتیب  58.3و  5.8میلیون تن گزارش شده است.
در شکل  6روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال از نظر
میگذرد .بیشترین مقدار سنگ آهن در کشور کانادا به میزان
 24.5میلیون تن بدست آمده است .از نظر نواحی نیز بیشترین

در سال  2018در شرکت آرسلور میتال  28.6میلیون تن قراضه
فوالدی مصرف شده است که از انتشار  37.2میلیون تن گاز CO2

جدول  .8روند مصرف سنگ آهن و کک در شرکت آرسلور میتال.

جدول .9تولید کنندگان سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال .2018

مقدار سنگ آهن در شمال آمریکا حاصل شده است( .)%63سهم
اکراین ،آمریکا و برزیل در تولید سنگ آهن شرکت آرسلور
میتال به ترتیب  13 ،10.3و  5میلون تن گزارش شده است .در
جدول  9سهم کشورهای مختلف در تولید سنگ آهن شرکت
آرسلور میتال در سال  2018از نظر میگذرد .میزان رزرو
سنگ آهن معادن شرکت آرسلور میتال  3.742میلیارد تن
برآورد شده است.

شاخص های پایداری
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جلو گیری گردیده است .میزان استفاده مجدد از سرباره کوه بلند
 20.1میلیون تن بوده است 12.4 .میلیون تن سرباره کوره بلند به
کارخانههای سیمان فروخته شده است .با این کار از انتشار 9.5
میلیون تن گاز  CO2جلو گیری شده است .میزان بازیافت پسماندها
در این شرکت  % 87.3ثبت شده است .میزان انتشار گاز های SOx
و  NOxبه ترتیب  1.86و  1.12کیلو گرم بر تن محصول فوالدی
ثبت شده است .بازای هر تن فوالد تولیدی نیز  0.61کیلو گرم
گرد و غبار منتشر شده است .در جدول  10روند انتشار گاز های
 SOx ، NOxو گرد و غبار در شرکت آرسلور میتال دیده می
شود .هزینه های زیست محیطی در سال قبل  405میلیون دالر بوده
است .برای تولید هر تن محصول فوالدی در شرکت یاد شده 5.4

متر مکعب آب مصرف میشود .در جدول  11روند مصرف و
برداشت آب شرکت مذکور مشاهده میگردد .مصرف انرژی ویژه
نیز  24گیگا ژول بر تن محصول فوالدی می باشد .هزینههای صرفه
جویی انرژی در این شرکت در سال قبل 247میلیون دالر به ثبت
رسیده است .در شرکت آرسلور میتال برای تولید هر تن محصول
فوالدی  2.12مترمکعب گاز  CO2منتشر می شود .در جدول 12
روند مصرف انرژی و انتشار ویژه گاز  CO2در شرکت آرسلور
میتال دیده میشود .در سال قبل در شرکت آرسلور میتال ،میزان
انتشار گاز  CO2در فوالدسازیهای به روش کنورتور اکسیژنی
و کوره قوس الکتریکی به ترتیب  2.33و  0.66تن بازای هرتن
فوالد بوده است .در شرکت آرسلور میتال  208583نفر اشتغال

جدول  .10روند انتشــار گاز های  NOx، SOxو گرد و غبار در
آرسلور میتال(کیلوگرم بر تن).

جدول  .11روند مصرف و برداشــت آب در شرکت فوالد
آرســلور میتال(متر مکعب بر تن).

جدول  .12روند مصرف انرژی ویژه و انتشــار گاز  CO2در
شرکت فوالد آرسلور میتال.
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دارند ( 176417نفر در قسمت فوالد) .ضمناً در شرکت آرسلور میتال،
 44855نفر بعنوان پیمانکار کار می کنند .هزینههای نیروی انسانی
شرکت آرسلور میتال در سال قبل  9.502میلیارد دالر اعالم شده
است .توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال درنواحی مختلف
جهان در سال  2018در شکل  7نشان داده شده است.

جدول  .13روند آموزش ســرانه شرکت آرسلور میتال.

جدول  .14روند هزینههای تحقیق و توسعه شرکت آرسلور میتال.

شکل  .7توزیع نیروی انســانی شرکت آرسلورمیتال درنواحی
مختلف جهان در سال .2018

سهم زنان در پست های مدیریتی شرکت  % 12گزارش شده
است .در سال  2018بطور متوسط بازای هر نفر  56ساعت آموزش
ارائه شده است .در جدول –  13روند آموزش سرانه شرکت
آرسلور میتال نشان داده شده است .بازای هر یک میلیون ساعت
کاری ،وقت های از دست رفته ناشی ازآسیبهای وارده 0.68
بوده است .هزینههای تحقیق و توسعه در سال گذشته در شرکت
آرسلور میتال  290میلیون دالر بوده است.
جدول  14نشانگر روند هزینههای تحقیق و توسعه شرکت
آرسلور میتال است .در واقع سهم تحقیق وتوسعه در مبلغ فروش
 % 0.38برآورد شده است .هزینه تحقیق و توسعه بازای هرتن
محصول نهایی در حدود  3.31دالر محاسبه شده است .بهرهوری
نیروی انسانی شرکت مذکور در سال قبل  525تن بازای هر نفر
شاغل بوده است .هزینههای سرمایه گذاری شرکت آرسلور میتال
در سال پیشین بیش از  3.3میلیارد دالر بوده است .میزان استقرار
مدیریت  14001 ISOدرقسمت فوالد این شرکت  % 98بوده
است .در شرکت آرسلور میتال در سال گذشته در اثر حوادث
کاری  10نفر جان خودشان را باختند( 5نفر در رشته فوالد و
 0نفر در رشته معدن) 10 .نفر از جان باختهگان از شرکت و  5نفر
نیز از پیمانکاران بوده است .در جدول  15روند تعداد فوت شدگان
ناشی از حوداث در شرکت مذکور آمده است.

جدول  .15روند تعداد فوت شــدگان ناشی از حوداث در
شرکت فوالد آرسلور میتال.
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اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران

♦ جلسه هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
جلسه هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران در مورخه
 98/03/22در محل انجمن آهن و فوالد ایران با حضور اکثریت
اعضاء تشکیل شد .در این جلسه آقای پرفسور عباس نجفیزاده
گزارشی از عملکرد انجمن در سال  97ارائه نمودند و حاضرین در
ارتباط با مسائل انجمن و اهداف آینده آن به بحث و تبادل نظر
پرداختند .در پایان از طرف کلیه اعضاء هیأت مدیره جلسه از زحمات
شبانه روزی و دلسوزانه جناب آقای پرفسور عباس نجفیزاده
و مدیریت توانمند ایشان که باعث رشد و تعالی انجمن آهن و
فوالد ایران گردیده است ،تقدیر و تشکر بعمل آمد.

34

♦ مجمــع عمومــی عــادی انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران
براساس دعوت قبلی ،جلسه مجمع عمومی عادی انجمن آهن و
فوالد ایران در ساعت  17روز چهارشنبه مورخ  98/04/12در آمفی
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تئاتر انجمن آهن و فوالد ایران و با حضور جمعی از اعضای هیأت
مدیره ،اعضاء حقوقی و اعضاء پیوسته این انجمن و نمایندهای از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور با حضور اکثریت برگزار
گردید .در ابتدا پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش
سرود ملی ،برنامه زمانبندی اجرای مجمع اعالم گردید.

در ابتدا آقای پروفسور عباس نجفی زاده رئیس هیأت مدیره
انجمن آهن و فوالد ایران گزارشی جامع از عملکرد انجمن در
فاصله زمانی آغاز سال  95لغایت پایان سال ( 97دوره هیأت مدیره)

بیان نمودند که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .سپس
آقای مهندس محمد حسن جوالزاده خزانهدار انجمن،
گزارش مالی سال  97و در ادامه آقای مهندس احمد شریفی
بازرس انجمن ،گزارشی از نظارت و بازرسی ارائه نمودند.
پس از آن نماینده موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان ،با
ارائه گزارشی ،عملکرد سال مالی  97را که پس از رسیدگی

به نحو مطلوب تشخیص داده بود ارائه نمودند .در نتیجه این
گزارشات ،ترازنامه و صورت های مالی ،به اتفاق آراء مورد
تصویب قرار گرفت.
سپس کاندیدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی انجمن
مشخص و پس از اخذ و قرائت آراء اعضاء هیات مدیره و بازرس
بشرح زیر انتخاب شدند:

 -1اعضای حقوقی(شرکت های بزرگ فوالد)(ثابت):

 -2اعضای حقوقی(سایر شرکت ها):

 -3اساتید دانشگاه:
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 -4کارشناسان صنعت:

 -5اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

 -6بازرس اصلی و علی البدل:

♦ اولیــن جلســه هیــأت مدیــره پــس از مجمــع
عمومــی عــادی
پس از هماهنگی قبلی ،جلسه هیأت مدیره انتخابی جدید در مورخ
 98/04/15در ساختمان انجمن آهن و فوالد ایران تشکیل شد و در
مورد تفکیک وظایف رأی گیری بعمل آمد ،که مطابق نتایج آن:
-1آقای دکتر عباس نجفی زاده بعنوان رئیس هیأت مدیره
-2آقــای مهنــدس مصطفــی علــی اکبریــان بعنــوان نائــب رئیــس
هیــأت مدیــره
-3آقای مهندس محمدحسن جوالزاده بعنوان خزانه دار
-4آقای دکتر علی شفیعی بعنوان دبیر
به مدت سه سال انتخاب شدند.
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♦ جلســه مجمــع عمومی عــادی شــرکت فناوری
و پژوهش ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانه
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت فناوری و پژوهش سهند
آهن و فوالد خاورمیانه طی اطالع قبلی به کلیه سهامداران
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محترم ،در تاریخ  98/04/19برگزار گردید .در این جلسه
که با ریاست جناب آقای پرفسور عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید ،ابتدا توسط مدیر
عامل شرکت جناب آقای دکتر علی شفیعی گزارشی از
فعالیتهای انجام شده در سال  97به استحضار کلیه سهامداران
این شرکت رسانده شد .سپس استراتژیها و برنامههای آینده
شرکت از جمله شبکهای نمودن این شرکت با مرکزیت
احداث ستاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پایلوتها
در مجاورت کارخانههای بزرگ به اتفاق مورد تصویب قرار
گرفت .همچنین در مورد نحوه تامین بودجه الزم برای احداث

و خرید این تجهیزات تصمیماتی اتخاذ گردید.

♦ مجمــع عمومــی عــادی شــورای انجمنهــای
علمــی ایران
پیرو دعوت شورای انجمنهای علمی ایران جهت حضور
در مجمع عمومی عادی سالیانه ،آقای مهندس اعزازی به عنوان
نماینده انجمن آهن و فوالد ایران جهت شرکت در مجمع
عمومی عادی مورخه  98/04/25به شورای انجمنهای علمی
معرفی شدند .ایشان در این مجمع که در محل دانشگاه خاتم
برگزار شد ،شرکت کردند.

♦ فراخوان جشنواره جوان خوارزمی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران همه ساله شناسایی و
معرفی طرحهای برتر عرصه علم و فناوری را با یک رقابت علمی
هدفمند با نام جشنواره جوان خوارزمی برای جوانان پژوهشگر،

فناور و نوآور برگزار میکند .انجمن آهن و فوالد ایران با اطالع
رسانی از این جشنواره حمایت کرده است.

♦ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متافو
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی متافو قرار است در تاریخهای
 8الی  11آذر ماه  98در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
تهران برگزار شود؛ انجمن آهن و فوالد ایران از این نمایشگاه
حمایت نموده است.

♦ تفاهــم نامــه همــکاری بیــن انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران و انجمــن خوردگــی ایــران
در راستای تحقق اهداف مشترک در خصوص کمک به ارتقاء
سطح دانش در صنعت کشور چه در زمینههای آموزشی و چه در
زمینههای پروژههای کاربردی ،تفاهمنامه بین انجمن آهن و فوالد
ایران و انجمن خوردگی ایران برای مدت  5سال دیگر تمدید شد.

آقای مهندس مجید شیرانی
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت فوالد تکنیک تبریک عرض نموده،
توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

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

آقای مهندس علی محمدی
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان 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
تولیــد محصــوالت ســرد نوردیــدۀ ســخت و
نیمســخت در فــوالد مبارکــه

بنا به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد
مبارکه از تولید محصوالت سرد نوردیدۀ سخت و نیمهسخت
مورد درخواست شرکتهای خودروسازی کشور خبر داده است.
در ادامه گزارش آمده که تولید فوالدهای سخت و نیمهسخت
همواره از درخواستهای قطعهسازان صنایع خودروسازی بوده
است ،به همین منظور دستیابی به دانش فنی ،طراحی و تولید
این محصوالت در فوالد مبارکه هدفگذاری شد .فوالدهای
نوار باریک در دو حالت عملیات حرارتپذیر و معمولی قابل
تولیدند ،این فوالدها میتوانند پس از تولید نهایی در کارخانۀ
فوالدسازی و یا به صورت محصول نیمه آماده در اختیار
مشتریان قرار گیرد .فوالدهای نوار باریک در صنایع مختلفی
نظیر صنایع خودروسازی ،صنایع الکتریکی و تولید برخی
فوالدهای ابزار ،نظیر تیغۀ اره مورد استفاده قرار میگیرند،
این نوع فوالدها با دو استاندارد  EN10139و  EN10132تولید
میشوند.
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فــوالد مبارکــه واحــد برتــر همایــش ســازگاری
بــا کــم آبــی

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان ،در نشست و
نمایشگاه تخصصی «سازگاری با کم آبی» که طی سه روز در
تهران برگزار شد ،بر اساس ارزیابیهای کمیتۀ تخصصی معدن و
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صنایع معدنی کشور ،شرکت فوالد مبارکه شایستۀ دریافت عنوان
«واحد برتر در زمینۀ سازگاری با کم آبی» شناخته شد و لوح تقدیر
این آئین را به خود اختصاص داد .گفتنی است که این شرکت
پروژههای زیادی با سرمایهگذاری بالغ بر  ۸هزار میلیارد ریال انجام
داده است و نتیجۀ آن کاهش  ۴۰درصدی مصرف آب خام در
سال  ۹۷نسبت به سال قبل و جایگاه ممتاز فوالد مبارکه در بین رقبا
از منظر بهرهوری آب است.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان

بنا به گزارش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ،ذوب آهن
برای تنوع بخشی به سبد محصوالت خود و تضمین ایمنی سازههای
فوالدی کشور ،تسمه تیر ورق تولید کرد .ذوب آهن قب ً
ال برای
ساخت هادی های قفسهها  ،تسمه تولید میکرد اما برای تولید
مورد نیاز تیر ورق الزم بود تولید این محصوالت با دقت و تلرانس
بسیار محدود صورت گیرد و با بررسیهای انجام شده طراحی
تولید تسمه برای مصارف تیر ورق در دستور کار قرار گرفت
و این پروژه به نتیجه رسید .در دنیا استفاده از تیرورق بر اساس
استانداردهای خاص و مطابق مقررات نظام مهندسی ساختمان
انجام میشود تا آرامش خاطر جامعه تأمین گردد.

صــادرات موفقیــت آمیــز ذوب آهــن اصفهــان
طبــق برنامــه

بنابه گزارش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ،این شرکت

که در سال گذشته نزدیک به  50درصد محصوالت خود را
صادر کرد و عنوان صادر کننده ممتاز کشور را از آن خود
نمود ،در سال جاری نیز صادرات این شرکت طبق برنامه در حال
انجام است و امید میرود که تا پایان سال از رقم یک میلیون و
 200هزار تن عبور کند .ذوب آهن اصفهان در راستاي محقق
نمودن افزايش سهم صادراتي خود به تمامي كشورها خصوصاً
كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي همسايه كه صادرات به
آنها مستلزم داشتن گواهينامه  CARESميباشد اقدام و در
حال حاضر اولين و تنها صادركننده ايراني داراي اين گواهينامه
ميباشد كه در اين راستا محصوالت زيادي مطابق با استاندارد
 BSتوليد و صادر نموده است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
ثبــت رکــورد تولیــد  ۱۹۱۶تــن در مجتمــع
فروکــروم جغتــای

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
واحد تولید مجتمع فروکروم جغتای در تیرماه سال جاری موفق به
شکستن رکورد خرداد ماه با تولید  ۱۹۱۶تن شد .رکورد بیشترین
میزان تولید از ابتدای بهره برداری مجتمع فروکروم جغتای تا
خردادماه امسال به میزان ۱۸۱۳تن بود.گفتنی است مجتمع فروکروم
جغتای در استان خراسان رضوی ،شهرستان جغتای واقع شده است.

احیای  ۲معدن مس ـ طال در استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران ،قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری احداث کارخانه و فعال
سازی معادن مس و طال چرگر  ۱و  ۲در استان زنجان در دفتر
طرح احیا ،فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس امضاء شد.
صدور پروانه های بهره برداری معادن مس و طال چرگر  ۱درسال
 ۹۲و چرگر  ۲در سال  ۹۶انجام گرفته بود که مشکل اصلی در
عدم فعال سازی این دو معدن تاکنون تأمین سرمایه و نیروی فنی و
تکنولوژی بوده است.

احیاء معدن مس رمشک

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
با توجه به کمبود زیرساختهای الزم نظیر آب و برق ،هماهنگی
الزم جهت فعال سازی معدن و ایجاد اشتغال در منطقه کمتر توسعه
یافته قلعه گنج با استفاده از یک مجموعه واحد فرآوری سیار برای
تولید کنسانتره مس سولفیدی،انجام شد .بر اساس این گزارش
تجهیزات این واحد فرآوری در حال ساخت جهت استقرار در
معدن برنامه ریزی شده است و پیمانکار استخراج معدن نیز از تیرماه
سال جاری در محل معدن مستقر شده و آغاز به کار کرده است.
بر اساس این گزارش تولید کنسانتره در محل معدن ضمن جلوگیری
از خام فروشی مواد معدنی منجر به ایجاد ارزش افزوده و کاهش
هزینههای حمل و نقل مواد معدنی و اقتصادی شدن معادن کوچک
خواهد شد.

آقای دکتر کسری غفوری
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت فوالد خراسان 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 بین المللی

تولید فوالد خام در نیمه نخست سال 2019

طی نیمه نخست سال  2019میالدی 64 ،کشور تولید کننده
فوالد در مجموع  925/1میلیون تن فوالد خام تولید کردند که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی  4/9درصد افزایش یافته
است .در این مدت آسیا با تولید  660/2میلیون تن فوالد خام در
مقایسه با مدت مشابه در سال  7/4 ،2018درصد رشد داشته است.
ایران در نیمه نخست سال  2019میالدی12 ،میلیون و  788هزار تن
فوالد خام تولید کرد که حاکی از رشد  5/6درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است .این رقم در مدت مشابه سال گذشته12 ،
میلیون و 110هزار تن بود .چین با تولید  492میلیون و  169هزار تن
به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالد خام جهان شناخته شد .پس از آن،
هند با تولید  56میلیون و 959هزار تن فوالد خام ،ژاپن با  51میلیون
و  82هزار تن ،امریکا با  44میلیون و  345هزار تن،کره جنوبی
با  36میلیون و  445هزار تن و روسیه با  35میلیون و  757هزار
تن بیشترین میزان تولید فوالد خام در  6ماهه نخست سال 2019
میالدی را به خود اختصاص دادند.

ســاخت فــوالد منگنــزی شــکل پذیــر بــا اســتحکام
فــوق العــاده بــاال از طریــق فراینــد نــورد گــرم
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به تازگی محققان دانشکده مهندسی مواد و اکولوژی دانشگاه
صنعتی بیجینگ چین با همکاری دانشگاه هنگ کنگ و دانشگاه
ملی تایوان ،با انشار مقالهای در مجله  Acta Materialiaبه مطالعه
ساخت فوالدهای منگنزدار با استحکام و چقرمگی فوق العادهای
پرداختهاند .با استفاده از فرایند نورد گرم و افزودن کنترل شدۀ
وانادیم حین ریخته گری ،یک فوالد با استحکام بسیار باال ساخته
شده است که قابلیت شکل پذیری خوبی نیز دارد .در این روش،
نه تنها ذرات ریز  VCبه صورت گسترده در فریت و آستنیت
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ترسیب میشوند ،بلکه توزیع دو حالتی اندازه دانههای آستنیت
باقیمانده نیز حاصل میشود .از این طریق ،پس از آنیل کردن
فوالد منگنز دار آلیاژ شده با وانادیم ،استحکام تسلیم تا  ۶۵۰مگا
پاسکال افزایش یافت و تخریب چقرمگی نیز مشاهده نشد .پس از
ریختهگری ،فرایند فورج گرم بر روی شمشها انجام شده است تا
بیلتهایی با ضخامت  ۴۰میلی متر ساخته شود و سپس به آنها تا
 ۱۱۵۰درجه سانتیگراد برای  2/5ساعت حرارت داده شده است تا
عملیات حرارتی انحاللی صورت پذیرد و کربونیترید وانادیم در
آن حل شود .در ادامه ،بیلتها در دمای  ۸۰۰درجه نورد گرم شدند
و پس از آن با آب تا دمای اتاق سرد شدند تا از رسوب دهی VC
جلوگیری شود .دوباره قطعات نورد گرم شده با ضخامت  ۴میلی
متر ،نورد گرم شدند تا به ضخامت  ۲یا  1/5میلی متر برسد .چندین
فرایند شکل دهی دیگر نیز بر روی این نمونهها انجام شده است
تا قطعات نهایی ساخته شوند .در واقع با ترکیب چندین مرحله
عملیات حرارتی ،بهینه سازی ساختار و خواص مکانیکی انجام
گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن  0/7درصد وانادیم
به فوالد  ،Mn 10پس از فرایند نورد گرم و آنیل کردن ،منجر به
افزایش چشمگیر استحکام به میزان  ۶۵۰مگاپاسکال میشود .دلیل
این افزایش استحکام ترسیب ذرات نانومقیاس  VCدر دانههای
فریت و آستنیت است .در آلیاژ دارای وانادیم ،دانههای بزرگ
آستنیت باقیمانده در ابتدا به مارتنزیت تبدیل میشوند و در
 -1مراجع:

www.worldsteel.org
www.aist.org
www.imereport.ir
www.imidro.gov.ir
www.felezatonline.ir
www.ifnaa.ir

ادامه به دلیل انتشار نابجاییها ،پالسیسیته در اثر دوقلویی شدن و

پالسیسیته در اثر استحاله ،در دانههای بسیار ریز آستنیت باقی مانده
کارسختی رخ میدهد .بهترین نمونۀ ساخته شده دارای استحکام
تسلیم  1/5گیگاپاسکال و  %۲۸کرنش نهایی بود.

افزایش بودجه اکتشاف فورتسکیو متال

شرکت استرالیایی فورتسکیو متال ،در راستای اجرای استراتژی
تنوع محصول ،بودجه اکتشاف سال  2020خود را افزایش داد .به
گفته مدیرعامل این شرکت ،بودجه اکتشاف شرکت فورتسکیو
متال در سال مالی  2019میالدی  96میلیون دالر بوده است که
این میزان در سال  2020میالدی به  140میلیون دالر افزایش
خواهد یافت .رشد شرکت در آینده مبتنی بر فعالیتهای اکتشافی
با تمرکز بر تنوع محصول است .عالوه بر اکتشاف سنگ آهن
در معدن پیلبارا این شرکت در حال عملیات اکتشاف طال و مس
در استرالیای غربی است .همچنین در حال انجام  2پروژه سرمایه
گذاری مشترک برای اکتشاف مس و طال در جنوب استرالیا
است .عالوه بر این ،شرکت فورتسکیو متال برنامه حفاری 3500
متری خود را در اکوادور برای به استخراج مس به پایان رساند
و در حال انجام مراحل اولیه اکتشاف مس در آرژانتین است.
فورتسکیو متال شرکت استخراج معدن استرالیایی است که در
زمینه استخراج سنگ آهن و تولید ،بازاریابی و فروش فوالد
فعالیت دارد .این شرکت چهارمین تولیدکننده سنگ آهن جهان
به شمار می رود.

عملکــرد درخشــان تاتااســتیل در ســال مالــی
2019- 2018

از فوالدهای پیشرفته نانوساختار برای صنعت خودروسازی و لوازم
خانگی شدند که خواص مکانیکی مطلوب این فوالد از جمله
سبک بودن در عین استحکام باال و اینکه علیرغم استفاده از
فناوری پیشرفته نانو در ساخت ،روش تولید آن کام ً
ال مشابه
روشهای مرسوم است ،آن را مورد توجه قرار داده است .در
این طرح که در قالب رساله دکتری انجام گرفته است ،هدف
تولید فوالدهای با استحکام و شکلپذیری باال با استفاده از
فناوری نانو بود ،بهگونهای که روش تولید آن کام ً
ال مشابه
روش مرسوم تولید صنعتی فوالد باشد .فوالدهای تولیدی با
استفاده از ذرات ثانویه نانوساختار با توزیع بسیار همگن و
یکنواخت موجب افزایش همزمان استحکام و ازدیاد طول
بوده است و این خواص مکانیکی مطلوب بهگونهای است
که میتوان گفت نسل چهارم فوالدهای با استحکام و ازدیاد
طول باال به دنیا معرفی شده است .محدوده استحکام نمونهها
از  ۷۰۰تا  ۲۱۰۰مگاپاسکال و محدوده ازدیاد طول از  ۲۰تا
 ۹۲درصد بوده است .کاربرد نتایج طرح حاضر در صنایع
خودروسازی ،کشتیسازی ،لوازم خانگی و صنایع نظامی
برای ساخت بدنه نازک و سبک ولی مستحکم تجهیزات
است .طرح بهصورت تولید نیمه صنعتی با تجهیزات موجود
بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت تولید صنعتی
نیاز به حمایت یکی از صنایع فوالد آلیاژی ایران دارد .نتایج این
طرح که به همت پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته
است در مجله Materials Science and Engineering:Aبه چاپ
رسیده است.

هند به دنبال اعمال تعرفه بر واردات فوالد

بررسی عملکرد شرکت تاتااستیل ،یکی از بزرگترین
فوالدسازان دنیا ،حکایت از آن دارد که  EBITDA1گروه
تاتااستیل در سال مالی  2019 – 2018نسبت به سال مالی گذشته
آن ،رشد  29درصدی داشته است .این رشد را باید به دلیل افزایش
درآمد فروش فوالد و رشد تولید این شرکت دانست .واحدهای
اروپایی تاتااستیل نیز در سال مالی مورد بحث روند رو به رشدی را
داشتهاند .گفتنی است که فروش فوالد با قیمت باال در بازار اروپا،
زمینه این رشد را فراهم کرده است .در کل دوره مورد بحث،
مجموع تولید فوالد خام شرکت تاتااستیل  22میلیون و  800هزار
تن گزارش شده است .رشد تولید این مجموعه را باید به خرید
فوالد  Bhushanتوسط تاتااستیل نسبت داد.

دولت هند اعالم کرده موقتاً بر واردات همه محصوالت
فوالدی برای یک دوره  6ماهه تعرفه  20تا  25درصدی
اعمال خواهد نمود .در ماه جوالی محصوالت ورق فوالدی
هند بازار صادرات آسیا را با قیمتی پایین در دست گرفت
تا مشکل مازاد تولید خود را به دلیل افت تقاضای داخلی
جبران کند .ولی این سیاست هند برای اشغال بازارها با
قیمتهای پایین و از طرفی بستن بازار داخلی به روی
واردات ،فوالدسازان سراسر دنیا را شاکی نموده است .این
سیاست وضعیت بازار فوالد آسیا را که از مازاد عرضه رنج
میبرد وخیمتر خواهد کرد .حال با توجه به آن که سیاستهای
محافظتی اروپا و امریکا در جریان است هندیها نیز تصمیم
گرفتهاند از این رویه پیروی کنند که قطعاً تأثیر زیادی بر توسعه
بازار فوالد آسیا خواهد گذاشت.

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به ارائه نسل جدیدی

1 Earnings before Interest and Taxes

امــکان تولیــد خودروهــای ســبکتر بــا فــوالد
پیشــرفته نانوســاختار
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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

دوره آموزشی یا

سمینار در

زمینه ...............................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی  .............................................................:سمت ................................................ :نام مؤسسه ............................................... :
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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 خودرا به التین در محل مربوط بنویسید.
نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

48

امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (براي دانشجويان ارائه كپي كارت دانشجويي كافي است +).دو قطعه عكس .2×3

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته  9/800/000ريــال ،بــراي اعضاءحقيقــي  1/200/000ريــال ،بــراي دانشــجويان

 600/000ريــال) بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه  )3187بنــام انجمــن
آهــن و فــوالد ايــران.

 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932125 :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 با كســب مجــوز از وزارت
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،مجلــه علمــي -پژوهشــي بيــن المللــي را بــا عنــوان:ئ
)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
نماینــد.ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهــن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريختــه گــري و انجمــاد  -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 مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد  -14اقتصــاد
فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي  -16نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک 306
كدپستي84156-83228 :
دبيرخانه مجله بين المللي انجمن آهن و فوالد ايران

تلفن ، 031 -33932121-24 :دورنويس031- 33932125 :

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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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 ،دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي84156-83228 :
ارســال فرماييــد.

 -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 1500000ريال مي باشد.

 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن هاي  )031( 33932121 -24تماس 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 ......
....................................................................................................................…..................

50

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

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

اینجانــب خانــم /آقــای ..............................نماینــده شــرکت  .......................................بــه آدرس ..................................................
.......................................................................................................................................................................................................
شــماره تلفــن ...................................بــا اطــاع کامــل از ضوابــط ذیــل و شــرایط عمومــی طــرح آگهــی نســبت بــه عقــد قــرارداد اقــدام
مــی نمایــم.
• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

چهار فصل ( %10تخفیف)

و محل چاپ آگهی ......................می باشد.

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 1.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ......................ريــال تعییــن
مــی گــردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد
صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طــرح آگهــی بــه فرمــت  TIFFیــا  PDFبــه صــورت  CMYKو بــا وضــوح  300 dpiدر ابعــاد 21* 29/7ســانتی متر(بــه صــورت
عمــودی) مــی باشــد.

* همچنیــن شــرکت محتــرم موظــف اســت پــس از چــاپ آگهــی هزینــه مربوطــه را نقــدا /چکــی (تاریــخ وصــول کام ـ ً
ا توافقــی)
پرداخــت نمایــد و همچنیــن در صــورت اعــام انصــراف پــس از عقــد قــرارداد  %50هزینــه ی چــاپ آگهــی را تــا پایــان قرارداد محاســبه

و پرداخــت نمایــد.

* در صــورت انصــراف از همراهــی بــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدیــد  ،بــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غیــر ایــن صــورت

آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ مــی گــردد.

* متقاضيــان درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد ،الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ مربوطــه
را بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد

ايــران واريــز و فيــش مربوطــه را بــه پيوســت فــرم تكميــل شــده ذيــل بــه شــماره تلفــن  031 -33932125فاكــس نماينــد.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـام فـــوالد با هدف انتـشار يـافتـه هاي عـلمي پـژوهشي

بين المللي ( )SIبراي آحاد در نظرگرفته شود.

صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينه مي بـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين

بــه ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه

و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشار دستـــاوردهاي تحقيقـاتي محـققان گـــرامي بصـورت مقـاله

هــاي علـــمي و فنــي در زميـــنه هــاي مختـــلف صنايــع فــوالد اعالم
مــي نمايــد.

راهنماي تهيه مقاله

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

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينــه هــاي مختلــف صنايــع

كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجلــه اي

از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ج) مقاالت مي توانند در يكي از بخش هاي زير تهيه شوند.

مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار ضروري

آهــن و فــوالد باشــند.
درج شــده باشــد.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند.مراجع فارســي
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايــپ مقــاالت صرفــاً بــا نــرم افــزار  Microsoft Wordانجــام

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

شــود.

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي متــر)

 A4و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه
-1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

چاپ شــود.

-2مشــخصات نويســنده (مترجــم) بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

-3چكيده

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و

نشــريه چــاپ گــردد.
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-6تصاويــر و عكــس هــا :اصــل تصاويــر و عكــس هــا بايــد

-4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايــش هــا ،نتايــج و بحــث ،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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▪ فصلنامه پيام فوالد در حك و اصالح مطالب آزاد است.

عكــس هــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

 -1مطالعــات مــوردي مــي توانــد شــامل چكيــده ،نتايــج ،بحــث ،جمــع
بنــدي و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد .رعايــت ســاير مــوارد ذكــر شــده
فــوق در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

