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شــما خواننــدگان عزیــز قــرار دارد .در ابتــدا وضعيــت
صنايــع فــوالد ضــد زنــگ و مــواد اولیــه جهــان در ســال

گذشــته میــادی ارزیابــی شــده اســت .در ادامــه نیــز بــا
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خواســتار کاهــش میــزان انتشــار گازهــای حاصــل از

ســوخت فســیلی در صنعــت فــوالد هســتند ،مقال ـهای بــه
منظــور دســتیابی بــه تکنولــوژی فوالدســازی بــر پایــه
هیــدروژن بررســی شــده اســت .در دیگــر بخشهــای ایــن

مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع

فــوالد و برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای داخلــی و
بینالمللــی آورده شــده اســت .امیــدوارم حداقــل بخشــی
از مطالــب ایــن شــماره کــه حاصــل تــاش همــکاران در

دانشــگاه و صنعــت اســت مــورد توجــه شــما خواننــدگان

عزیــز قــرار گیــرد.

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

ارزيابــي وضعيــت صنايــع فــوالد ضــد زنــگ و
مــواد اولیــه جهــان در ســال 2019
تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

مقدمه
ميــزان توليــد فــوالد ضــد زنــگ دنيــا در ســال  2019بــا %2.94

افزايــش نســبت به ســال  2019بــه ســطح  52.218ميليون تــن(%2.8

کل تولیــد فــوالد) رســيده اســت .بعــد ازســه ســال كاهــش توليــد
متوالــي ،ايــن ششــمین ســال متوالــي اســت کــه توليــد فــوالد ضــد
زنــگ جهــان افزايــش مییابــد .در حالیکــه میــزان تولیــد فــوالد
ضــد زنــگ دنيــا در ســال  1950یــک ميليــون تــن بیــش نبــود .در
شــکل  1رونــد تولیــد فــوالد ضــد زنــگ جهــان طــی ســالهای
 2019 -1950بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .ثبــات قيمــت
مــواد خــام داخلــي كشــورها و بهبــود اقتصــادي جهــان بــر ايــن
افزايــش توليــد تأثيــر گــذار بودهانــد .بغیــر از ناحیــه اروپــا غربــی
و افریقــا در کلیــه نواحــی تولیــد فــوالد ضــد زنــگ افزایــش تولیــد
بــه چشــم میخــورد .ظرفیــت تولیــد فــوالد ضــد زنــگ دنيــا در
ســال  2019بالــغ بــر  72ميليــون تــن بــرآورد شــده اســت .در
جــدول 1ســهم شــرکتهای برتــر درظرفیــت تولیــد فــوالد ضــد
زنــگ جهــان از نظــر میگــذرد .ظرفیــت تولیــد تختــال فــوالد
ضــد زنــگ جهــان در ســال قبــل 58.8 ،میلیــون تــن بــه ثبــت
رســیده اســت .میــزان تولیــد تختــال فــوالد ضــد زنــگ دنیــا در
ســال گذشــته  42.6میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .در ســال
 2019ســهم توليــد فــوالد ضــد زنــگ در فــوالد خــام جهــان %2.8

4

بــرآورد شــده اســت .خاطــر نشــان میگــردد ،فــوالد ضــد زنــگ
اولیــن بــار توســط آقــای  Harry Brearleyدر تاریــخ  13اوت

 1913در شــهر  Sheffieldانگلســتان ابــداع و تولیــد شــد.
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شــکل  .1رونــد تولیــد فــوالد ضــد زنــگ جهــان طــی ســال هــای
.2019 -1950
جــدول  .1ظرفیــت تولیــد مــذاب فــوالد ضــد زنــگ جهــان در
ســال .2019

ارزيابي وضعيت صنايع فوالد ضد زنگ و مواد اولیه جهان در سال 2019

تولید فوالد ضد زنگ در جهان
در شــکل 2رونــد توليــد فــوالد ضــد زنــگ چيــن و دیگــر
کشــورهای جهــان در 7ســال گذشــته از نظــر میگــذرد.
پيشبينــي ميشــود ،ميــزان توليــد فــوالد ضــد زنــگ جهــان

در ســال آتــي بــا  %10کاهــش توليــد بــه  47ميليــون تــن برســد.
بــدون در نظــر گرفتــن چيــن در ناحيــه آســيا در ســال 2019
میــزان تولیــد فــوالد ضــد زنــگ  7.894ميليــون تــن بــوده اســت.
در حــال حاضــر چيــن و ســاير كشــورهاي آســيايي(بدون کــره
جنوبــی) بــه ترتيــب  56.3و  15.1درصــد فــوالد ضــد زنــگ
دنيــا را عرضــه ميكننــد .در طــول 13ســال گذشــته چيــن رشــد
زيــادي در توليــد فــوالد ضــد زنــگ از خــود نشــان داده اســت.

در ســال 2019بــا % 10رشــد ميــزان توليــد ايــن كشــور بــه 29.4
ميليــون تــن رســيده اســت .رشــد تولیــد فوالدخــام ضــد زنــگ
چيــن در بیــن ســالهای  2019 -2001بالــغ بــر  34.7میلیــون
تــن بــوده اســت .ميــزان مصــرف فــوالد ضــد زنــگ كشــور چيــن
در ســال قبــل  24.05ميليــون تــن گــزارش شــده اســت .شــركت
تيســكو بــا توليــد  4.18ميليــون تــن فــوالد ضــد زنــگ در رده دوم
شــركتهاي چيــن وجهــان قــرار گرفتــه اســت .ظرفیــت تولیــد
واحدهــای فــوالد ضــد زنــگ چيــن در ســال قبــل بیــش از 36

ميليــون تــن اعــام شــده اســت .در ســال  2019نســبت اســتفاده
از ظرفیتهــای نصــب شــده واحدهــای فــوالد ضــد زنــگ

چيــن  % 82.5بــرآورد شــده اســت .کشــور کــره جنوبــی نیــز 2.3
ميليــون تــن فــوالد ضــد زنــگ تولیــد داشــته اســت  .شــرکت
پســکوی کــره جنوبــی( )Zangjigangدر ســال گذشــته 1.134
میلیــون تــن فــوالد ضــد زنــگ تولیــد داشــته اســت .در جــدول
 2میــزان ظرفیــت وتولیــد فــوالد ضــد زنــگ شــرکت پســکوی
کــره جنوبــی در نواحــی مختلــف جهــان بــه نمایــش گذاشــته

شــده اســت .شــرکت  TISCOچیــن در ســال پیشــن  4.18میلیــون
تــن فــوالد ضــد زنــگ تولیــد کــرده اســت .شــركت ACERINOX

نیــز در ســال گذشــته  2.23ميليــون تــن فــوالد ضــد زنــگ تولیــد
کــرده اســت .ضمنـاً میــزان تولیــد ورق گــرم ،ســرد و محصــوالت
طویــل ایــن شــرکت بــه ترتیــب  1.752 ،12.2و  0.254ميليــون تــن
بــه ثبــت رســیده اســت در شــکل  3رونــد تولیــد فــوالد خــام ضــد
زنــگ ،ورق گــرم ،ســرد شــركت  ACERINOXارائــه شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت شــرکت مذکــور  11هــزار نــوع فــوالد ضــد
زنــگ تولیــد و توزیــع میکنــد .میــزان تولیــد فــوالد ضــد زنــگ

شــركت  Outokumpuفنالنــد  2.4میلیــون تــن بــوده اســت.

شکل  .2روند توليد فوالد ضد زنگ چين و دیگر کشور های جهان در 6سال گذشته(میلیون تن).
جــدول  .2تولیــد ،ظرفیــت و نســبت اســتفاده از ظرفیــت فــوالد
ضــد زنــگ شــرکت پســکو.

5
شکل  .3روند تولید فوالد ضد زنگ شرکت آسریناکس.
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در شــکل  4تنــوع محصــوالت فروختــه شــده( 2.196میلیــون

تــن) شــرکت  Outokumpuبــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
در ســال  2019ميــزان توليــد فــوالد ضــد زنــگ كشــورهاي ژاپــن
وهنــد بــه ترتيــب  2.963و 3.933ميليــون تــن گــزارش شــده
اســت .ميــزان توليــد فــوالد ضــد زنــگ کشــور تايــوان نیــز 997
هــزار تــن بــوده اســت .از طــرف دیگــر ميــزان توليــد فــوالد ضــد
زنــگ کشــور اندونــزی  2.4میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.
ميــزان توليــد فــوالد ضــد زنــگ کشــورهای ایتالیــا و آلمــان بــه
ترتيــب  1.441و  0.401ميليــون تــن ثبــت شــده اســت .کشــور
ســوئد نیــز  599هــزار تــن فــوالد ضــد زنــگ تولیــد کــرده اســت.
میــزان تولیــد فــوالد ضــد زنــگ کشــورهای اســپانیا و بلژیــک نیــز
بــه ترتيــب  897و 155هــزار تــن گــزارش شــده اســت .کشــور
فرانســه در ســال قبــل  281هــراز تــن فــوالد ضــد زنــگ تــوالد
تولیــد کــرده اســت.

اســت .میــزان توليــد محصــوالت نــورد گــرم فــوالد ضــد زنــگ
اتحاديــه اروپــا 4.363 ،میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان توليــد
محصــوالت تخــت وطویــل فــوالد ضــد زنــگ اتحاديــه اروپــا
نیــز بــه ترتیــب  3.648و  0.715میلیــون تــن بــوده اســت .در ســال
گذشــته در اروپــا جمعــاً  6.805میلیــون تــن فــوالد ضــد زنــگ
تولیــد شــده اســت .میــزان تولیــد فــوالد ضــد زنــگ آســتنیتی
ســری  ،300دنیــا  27.68میلیــون تــن اعــام شــده اســت .ســهم
فوالدهــاي آســتنيتي در توليــد فــوالد ضــد زنــگ در ســال قبــل
بیــش از  %78بــرآورد شــده اســت .ایــن نــرخ در کشــور چیــن %73

بــوده اســت .میــزان رشــد توليــد فــوالد ضــد زنــگ از ســال1950
تــا  2019بطــور متوســط ســاليانه  %5.8محاســبه شــده اســت .

شکل  .5روند تولید فوالدآلیاژی ،ضد زنگ و کربنی کشور سوئد.

شــکل  .4تنــوع محصــوالت فروختــه شــده شــرکت اتوکومپــو در
ســال.2019

6

رونــد تولیــد فوالدآلیــاژی ،ضــد زنــگ و کربنــی کشــور ســوئد در
شــکل  5دیــده میشــود .در شــكل  6رونــد ســهم نواحــي مختلــف
در توليــد فــوالد ضــد زنــگ جهــان مشــاهده ميگــردد .در چنــد
ســال گذشــته در توليــد تنــوع فــوالد ضــد زنــگ تحــوالت زيــادي
رخ داده اســت .بدليــل افزايــش بــي ســابقه قيمــت نيــكل در
ســالهاي اخيــر رونــد توليــد فــوالد ضــد زنــگ از نــوع كــرم-
نيــكلدار بــه نيــكل كــم و بــدون نيــكل تغييــر جهــت داده اســت،
لــذا توليــد فــوالد ضــد زنــگ كــرم و كــرم منگنــزدار اهميــت
زيــادي پيــدا كردنــد .در شــكل  7رونــد ســهم گريدهــاي مختلــف
(ســري  300 ، 200و  )400در توليــد فــوالد ضــد زنــگ جهــان
ديــده ميشــود .هــم اکنــون در جهــان بيــش از  120نــوع فــوالد
ضــد زنــگ تــو ليــد ميشــود .ســهم گريدهــاي مختلــف (ســري
 300 ، 200و  )400در توليــد فــوالد ضــد زنــگ کشــور چیــن در
ســال 2019بــه ترتیــب  47.7 ،34.5و  17.5در صــد گــزارش شــده
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شكل  .6روند سهم نواحي مختلف در توليد فوالد ضد زنگ جهان.

شكل .7روند سهم گريدهاي مختلف در توليد فوالد زنگ نزن دنيا
تولید نیکل.

ارزيابي وضعيت صنايع فوالد ضد زنگ و مواد اولیه جهان در سال 2019

يكــي از عناصــر اصلــي تركيــب فــوالد ضــد زنــگ فلــز نيــكل
اســت .ميــزان توليــد نيــكل جهــان در ســال 2019بالــغ بــر 2.334
ميليــون تــن بــوده اســت .در حاليكــه ميــزان مصــرف نيــكل 2.4
ميليــون تــن گــزارش شــده اســت .در شــکل  8آنالیــز تولیــد نیــکل
اولیــه جهــان مشــاهده میگــردد .میــزان تولیــد نیــکل شــرکت وال
برزیــل  208هــزار تــن ثبــت شــده اســت .شــرکت  BHPاســترالیا
نیــز  87هــزار تــن نیــکل تولیــد کــرده اســت .ســهم شــرکت

 Glencoreدر تولیــد نیــکل  121هــزار تــن بــوده اســت .در
ســال قبــل میــزان فــروش نیــکل شــرکت مذکــور  118هــزار تــن
گــزارش شــده اســت .کشــور روســیه در ســال گذشــته  270هــزار
تــن نیــکل تولیــد کــرده اســت .نيــكل توليــدي جهــان در تهيــه

فوالدهــاي ضــد زنــگ ( ،)%68صنایــع غیــر آهنــی ،فوالدهــای

آلیــاژی و صنایــع ریختهگــری (،)%18پوشــشكاري (،)%7
باطريســازی ( )%7بــكار مـيرود .در شــکل  9کاربــرد و مصــرف
نيــكل در رشــتههای مختلــف صنایــع در ســال گذشــته از نظــر
میگــذرد .میــزان تولیــد چــدن نیــکلدار چیــن و اندونــزی بــه
ترتیــب  590و  344هــزار تــن بــرآورد شــده اســت .میــزان تولیــد
نیــکل شــرکت  244 Norilskهــزار تــن بــرآورد شــده اســت

شکل .8آنالیز تولید نیکل اولیه جهان.

کــه  213هــزار تــن آن در روســیه حاصــل شــده اســت .در ســال

گذشــته ،شــرکت  Tsingshanچیــن  %13نیــکل جهــان را تولیــد
کــرده اســت بيشــترين مصــرف فلــز نيــكل را هــم بــا 1.3میلیــون
تــن كشــور چيــن انجــام داده اســت .کشــور چیــن جهــت تأمیــن
نیــکل مــورد نیــاز خــود  23.9میلیــون تــن ســنگ نیــکل از کشــور
اندونــزی واردات داشــته اســت.کل واردات ســنگ نیــکل کشــور
چیــن در ســال  2019بالــغ  56.13میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.
کشــور اندونــزی در ایــن ترتیــب  23.9میلیــون تــن ســهم داشــته
اســت .میــزان صــادرات ســنگ نیــکل کشــور فیلیپیــن بــه چیــن
معــادل  341.3هــزار تــن نیــکل بــوده اســت .میــزان تولیــد ســنگ
نیــکل فلیپیــن در ســال قبــل 26.2میلیــون تــن اعــام شــده اســت.
در جــدول  3بــه ترتیــب رونــد توليــد و مصــرف نيــكل جهــان در
ســالهاي اخيــر نشــان داده شــده اســت .میــزان واردات نیــکل
اولیــه و ثانویــه آمریــکا بــه ترتیــب  120و  38هــزار تــن اعــام
شــده اســت .میــزان صــادرات نیــکل اولیــه و ثانویــه آمریــکا نیــز
بــه ترتیــب  13و  49هــزار تــن بــوده اســت .میــزان مصــرف نیــکل
اولیــه و ثانویــه در کشــور مذکــور بــه ترتیــب  110و  120هــزار تــن
بــرآورد شــده اســت.

شکل .9کاربرد و مصرف نيكل در رشتههای مختلف صنایع.

جــدول  .3رونــد توليــد نيــكل و مصــرف اولیــه جهــان در
ســالهاي اخيــر.

7
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توليد فرو كرم
مصــرف فروكــرم نيــز از مــواد خــام مهــم توليــد فوالدهــاي ضــد
زنــگ بــه شــمار ميآيــد .در ســال 2019ميــزان توليــد فروكــرم
جهــان 14ميليــون تــن بــوده اســت .میــزان مصــرف فروكــرم
دنیــا در ســال پیشــین  13.7میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .در
ســال گذشــته ،ســهم فروكــرم پــر کربــن ،کربــن متوســط و کــم
کربــن در تولیــد فــرو کــروم جهــان بــه ترتیــب  2 ،94و  4درصــد
گــزارش شــده اســت .كشــور چيــن در ســال قبــل  6ميليــون تــن
فروكــرم توليــد كــرده اســت .میــزان مصــرف فروكــرم كشــور
چيــن در ســال گذشــته  8.8ميليــون تــن گــزارش شــده اســت.
میــزان مصــرف فروكــرم كشــورهای آمریــکا و ژاپــن بــه ترتیــب
 0.5و  0.7میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .كشــور آفریقــای
جنوبــی نیــز درســال گذشــته  3.6میلیــون تــن فروكــرم بدســت
آورده اســت .میــزان تولیــد فروكــرم کشــور هنــد  1.3میلیــون تــن
بــوده اســت .ســهم كشــورهاي چيــن ،آفريقــاي جنوبــي ،قزاقســتان
و هنــد در توليــد فــرو كــرم دنيــا بــه ترتيــب  10 ، 25.7 ، 42.9و
 9.3درصــد بــوده اســت .ســهم اروپــا نیــز  %7.1بــه ثبــت رســیده

شــکل  .10رونــد مصــرف بــرق و ســنگ کــروم بــرای توليــد یــک
تــن فروكــروم در شــرکت . MERAFE

اســت .در ســال قبــل میــزان تولیــد فروكــرم شــرکت Glencore

 1.438ميليــون تــن بــوده اســت .شــرکت  Outokumpuفنالنــد
در ســال قبــل  505هــزار تــن فروکــروم تولیــد کــرده اســت .میــزان
تولیــد فروكــرم شــرکت  371 Merafeهــزار تــن گــزارش شــده
اســت .در شــرکت یــاد شــده میــزان مصــرف انــرژی ویــژه بــرق
بــرای تولیــد یــک تــن فروکــروم  2.93مــگاوات ســاعت بــوده
اســت ،میــزان مصــرف انــرژی ویــژه نیــز  15.08گیــگاژول بــر تــن
فروکــروم بــه ثبــت رســیده اســت .در شــکل  10رونــد مصــرف
بــرق و ســنگ کــروم بــرای توليــد یــک تــن فروكــروم در شــرکت

 Merafeبــه نمایــش درآمــده اســت .در شــکل  11رونــد توليــد
فروكــرم کشــورهای مختلــف جهــان ديــده مــي شــود .جــدول 4

نیــز نشــانگر رونــد تولیــد فــرو کــروم دنیــا میباشــد % 90 .فــرو
کــروم تولیــدی جهــان ،در تولیــد فــوالد ضــد زنــگ و آلیــاژی
بــکار بــرده میشــود .قیمــت میانگیــن فروکــروم جهــان در ســال
قبــل  109.5ســنت بــر لیبــره کــروم بــوده اســت .در شــکل 12
رونــد تغییــر قیمــت میانگیــن فــرو کــروم جهــان در فصلهــای
مختلــف ســال  2018و  2019از نظــر میگــذرد.

شکل  .11روند توليد فروكروم کشورهای مختلف جهان.

جدول  .4روند توليد فروكروم کشورهای مختلف جهان.

8
شــکل .12رونــد تغییــر قیمــت میانگیــن فــرو کــروم جهــان در
فصلهــای مختلــف ســال  2018و .2019
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تولید سنگ کرم (کرومیت)
فروكــرم بــا اســتفاده از ســنگ كــرم (كروميــت) تهيــه ميشــود.

 %95.5كروميــت توليــد شــده درتهيــه فروكــرم بــه مصــرف
ميرســد .بطــور تقریبــی  %95رزروهــای ســنگ کــروم جهــان
در آفریقــای جنوبــی و قزاقســتان قــرار دارد .کل رزرو ســنگ
کــروم جهــان بالــغ بــر  12میلیــارد تــن بــرآورد شــده اســت .در

ســال  2019میــزان تولیــد ســنگ کــرم جهــان بــا  % .2.2رشــد بــه
 36.8میلیــون تــن رســیده اســت .در حالیکــه در اوائــل قــرن بیســتم
میــزان تولیــد ســنگ کــرم دنیــا  100هــزار تــن بیشــتر نبــود .ســهم
گریــد متالورژیکــی ،نســوز ،ریختهگــری و شــیمیایی ســنگ کــرم
جهــان بــه ترتیــب  2 ،0.2 ،95.8و 2در صــد بــوده اســت .در شــکل
 13زمینههــای مصــرف ســنگ کــروم جهــان از نظــر میگــذرد.
كشــور افريقــاي جنوبــي بــا اســتخراج  17.5ميليــون تــن ســنگ
كــرم در رده اول جهــان قــرار گرفتــه اســت .میــزان واردات ســنگ

کــروم چیــن  15.9میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .در شــکل14
میــزان واردات ســنگ کــروم چیــن از کشــورهای مختلــف
جهــان در ســال  2019نشــان داده شــده اســت .میــزان واردات
ســنگ کرومیــت کشــور روســیه  930هزارتــن بــوده اســت .میــزان
صــادرات ســنگ کرومیــت آفریقــای جنوبــی بــه چیــن 12.6
میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان صــادرات ســنگ کرومیــت ترکیــه
بــه چیــن نیــز 0.9میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در جــدول 5
رونــد واردات ســنگ کــروم چیــن طــی ســالهای 2019 -2002
مشــاهده میشــود .میــزان صــادرات ســنگ کرومیــت آفریقــای
جنوبــی بــه آمریــکا  514هــزار تــن اعــام شــده اســت .در شــرکت
 ERAMETمیــزان مصــرف ســنگ کرومیــت بــرای تولیــد یــک
تــن فروکــروم  2تــن بــوده اســت .بطــور کلــی بــرای تولیــد
یــک تــن فــوالد ضــد زنــگ  0.6تــن ســنگ کرومیــت مصــرف
میشــود.

شکل  .13زمینه های مصرف سنگ کروم جهان.

جدول  .5روند واردات سنگ كرم کشور چین.

9
شــکل  .14میــزان واردات ســنگ کــروم چیــن از کشــورهای
مختلــف جهــان در  3ســال گذشــته.
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مصرف فوالد ضد زنگ
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ جهــان در ســال قبــل  43.8ميليــون
تــن بــه ثبــت رســيده اســت .میــزان مصــرف فــوالد ضــد زنــگ
کشــور چیــن در ســال گذشــته  24.05ميليــون تــن بــوده اســت.
ميــزان بعبــارت دیگــر میــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ
دنیــا  5.7کیلوگــرم بــرآورد شــده اســت .میــزان مصــرف فــوالد
ضــد زنــگ اتحادیــه اروپــا  6.202ميليــون تــن بــوده اســت .میــزان
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ تخــت و طویــل اتحادیــه اروپــا بــه
ترتیــب  5.135و  1.067میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .میــزان
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ کشــور هنــد در ســال پیشــین 3.5
میلیــون تــن بــوده اســت .امــروزه مصــرف ســرانه فــوالد ضــد
زنــگ جهــان بعنــوان شــاخص رعايــت بهداشــت در جامعــه
محســوب ميشــود .در كشــورهاي توســعه يافتــه ايــن نــرخ بــاالي
 10كيلوگــرم اســت .ميــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ
كشــورهاي ژاپــن ،ايتاليــا و كــره جنوبــي نيــز بــه ترتيــب  34 ،15و
 29كيلوگــرم ثبــت شــده اســت .در حاليكــه در كشــورهاي چيــن،
هنــد و اتحادیــه اروپــا بــه ترتيــب  2.5 ،17و  15.5كيلوگــرم
گــزارش شــده اســت .بیشــترین ميــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد
زنــگ بــا  40کیلوگــرم متعلــق بــه کشــور تایــوان اســت .میــزان
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ کشــور برزیــل 252هــزار تــن بــوده
اســت .میــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ کشــور آمریــکا
بالــغ بــر 8کیلوگــرم بــوده اســت .کشــور آلمــان در ســال پیشــین
 18کیلوگــرم مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ داشــته اســت.
در شــکل  15رابطــه میــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ

بــا  GDPســرانه کشــورها مختلــف جهــان بــه نمایــش گداشــته
شــده اســت .بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه میــزان
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ در ســال جــاری بــه  40میلیــون تــن
کاهــش یابــد .میــزان مصــرف فــوالد ضــد زنــگ کشــور چیــن
 24.05میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .در شــکل  16رونــد
مصــرف فــوالد ضــد زنــگ کشــور چیــن بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت .در ســال ، 2019میــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد

شــکل  .15رابطــه میــزان مصــرف ســرانه فــوالد ضــد زنــگ بــا
 GDPســرانه کشــورهای مختلــف جهــان.

شکل  .16روند مصرف فوالد ضد زنگ کشور چین.

زنــگ کشــور چیــن بــه 15کیلوگــرم بــوده اســت .بيــش از %37.5

فــوالد ضــد زنــگ توليــدي جهــان در تهيــه محصــوالت فلــزی،
 ، 12.2%در زیــر ســاختارها %8.5 ،در تولیــد تجهیــزات موتــورو

10

قطعــات ، % 7.7در ســاخت ماشــینهای برقــی و بقیــه  %4.9و در
حمــل و نقــل و غیــره بــكار گرفتــه ميشــود (شــکل  .) 17ســهم
تجهیــزات موتــور و قطعــات درمصــرف فــوالد ضــد زنــگ جهــان
در کشــور هــای توســعه یافتــه و در حــال توســعه بــه ترتیــب 17.5
و  % 4.4میباشــد.
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شکل  .17زمینه های مصرف فوالد ضد زنگ جهان در سال .2019

ارزيابي وضعيت صنايع فوالد ضد زنگ و مواد اولیه جهان در سال 2019

تجارت فوالد ضد زنگ
در ســال قبــل  19.3ميليــون تــن فــوالد ضــد زنــگ توليــدي
بــه نقــاط ديگــر جهــان صــادر شــده اســت .بيشــترين صــادرات
فــوالد ضــد زنــگ را بــا  9.98ميليــون تــن قــاره آســیا انجــام داده
اســت .بيشــترين واردات فــوالد ضــد زنــگ را نیــز بــاز بــا 9.55
ميليــون تــن اروپــاي غربــي داشــته اســت .در جــدول  6نواحــي
صــادر كننــده ضــد فــوالد زنــگ دنيــا داده شــده اســت .میــزان
واردات فــوالد ضــد زنــگ کشــورهای آلمــان وایتالیــا بــه ترتیــب
 2.3و  1.6ميليــون تــن گــزارش شــده اســت .میــزان صــادرات
فــوالد ضــد زنــگ آلمــان  860هــزار تــن بــوده اســت .در ســال
گذشــته ژاپــن  913هــزار تــن فــوالد ضــد زنــگ صــادر و 233
هــزار تــن فــوالد ضــد زنــگ وارد کــرده اســت .میــزان صــادرات
فــوالد ضــد زنــگ چیــن بــه ترتیــب  3.5و  0.78میلیــون تــن بــه
ثبــت رســیده اســت .میــزان صــادرات فــوالد ضــد زنــگ چیــن بــه
کشــورهای کــره جنوبــی و تایــوان بــه ترتیــب  490و  397هــزار
تــن بــوده اسســت .در ســال پیشــین اندونــزی  485هــزار تــن فــوالد
ضــد رنــگ بــه چیــن صــادر کــرده اســت .آمریــکا در ســال قبــل
 745هــزار تــن فــوالد ضــد زنــگ واردات داشــته اســت .میــزان
صــادرات و واردات فــوالد ضــد زنــگ کشــور کانــادا بــه ترتیــب
 30و  321هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت .رونــد صــادرات
فــوالد ضــد زنــگ دنيــا نيــز در جــدول  7مشــاهده ميگــردد .در
شــکل  18ســهم انــواع نیمــه محصــوالت در صــادرات فــوالد ضــد
زنــگ جهــان در ســال قبــل مشــاهده میگــردد .ســهم ورق ســرد
و گــرم کویــل شــده درصــادرات فــوالد ضــد زنــگ جهــان در
ســال پیشــین بــه ترتیــب  45.8و  %29.5ثبــت شــده اســت.

جــدول .6نواحــي صــادر كننــده فــوالد ضــد زنــگ جهــان در
ســال.2019

شــکل  .18ســهم انــواع نیمــه محصــوالت در صــادرات فــوالد ضــد
زنــگ جهــان در ســال .2019

شــايان ذكــر اســت بــا توجــه قابــل بازيافــت بــودن قراضــه فــوالد
ضدزنــگ ،تجــارت و صــادرات قراضــه ايــن فــوالد اهميــت پيــدا
كــرده اســت .حجــم صــادرات قراضــه فــوالد ضــد زنــگ جهــان
در ســال گذشــته  5.94ميليــون تــن بــرآورد شــده اســت .بيشــترين
صــادرات قراضــه فــوالد ضــد زنــگ را بــا  3.69ميليــون تــن
اروپــاي غربــي انجــام داده اســت .بيشــترين واردات قراضــه فــوالد
ضــد زنــگ را بــا  3.38ميليــون تــن بــاز اروپــاي غربــي داشــته
اســت .در ســال گذشــته در تولیــد فــوالد ضــد زنــگ % 50،مــواد
خــام مصرفــی را قراضــه فــوالد ضــد زنــگ تشــکیل داده اســت.
ســهم قراضــه در تولیــد فــوالد ضــد زنــگ آســتنیتی جهــان38

 %بــوده اســت % 60 .قیمــت تمــام شــده فــوالد ضــد زنــگ را
در ســال قبــل مــواد خــام تشــکیل داده اســت .رونــد صــادرات
قراضــه فــوالد ضــد زنــگ دنيــا در جــدول  8ديــده ميشــود .در
جــدول  9نيــز نواحــي صــادر كننــده قراضــه فــوالد ضــد زنــگ
دنيــا از نظــر ميگــذرد .در جــدول هــای  10و  11کشــورهای
اصلــی صــادر و وارد کننــدگان قراضــه فــوالد ضــد زنــگ دیــده
میشــود .در ســال گذشــته ،میــزان صــادرات خالــص قراضــه
فــوالد ضــد رنــگ کشــور هــای مکزیــک و کانــادا بــه ترتیــب
 114و  58هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت .شــایان ذکــر اســت،
قیمــت قراضــه فــوالد ضــد زنــگ 18-8در اروپــا و آمریــکا در
ســال قبــل بــه ترتیــب 1112 t/€و 1178 t/$بــوده اســت .در دو
دهــه قبــل تعــداد شــركتهاي تولیــد كننــده فــوالد ضــد زنــگ
اروپــا  14شــركت بــود ،بــا ادغامهــاي انجــام شــده ايــن تعــداد بــه
 3شــركت كاهــش يافتــه اســت .در جــدول  12رونــد تغییــر قیمــت
فــروش فــوالد ضــد زنــگ ورق ســرد مــارک  304بــه ضخامــت
 2میلیمتــر در فصلهــای  2ســال اخیــر از نظــر ميگــذرد .در

شــکل  19نیــز قیمــت رســمی فلــز نیــکل در بــورس  LMEلنــدن در
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ماههــای مختلــف ســال  2018و  2019مشــاهده میشــود .بــا توجــه
بــه اهمیــت و نقــش فــوالد ضــد زنــگ در زندگــی روزمــره بشــر
در تاریــخ  25فوریــه  2015تمبــر یــاد بــودی تحــت عنــوان فــوالد

جــدول  .10کشــور اصلــی صــادر کننــده قراضــه فــوالد ضــد
زنــگ جهــان.

ضــد زنــگ  %100قابــل بازیافــت اســت ،در کشــور انگلســتان بــه
چــاپ رســید.
جــدول  .11کشــور اصلــی وارد کننــده قراضــه فــوالد ضــد زنــگ
جدول  . 7روند صادرات فوالد ضد زنگ فوالد جهان.

جها ن .

جــدول  .12رونــد تغییــر قیمــت فــروش فــوالد ضــد زنــگ ورق
ســرد مــارک  304بــه ضخامــت  2میلیمتــر .

جدول  .8روند تجارت قراضه فوالد ضد زنگ در جهان.

شــکل  .19قیمــت رســمی فلــز نیــکل در بــورس LMEلنــدن در
دو ســال گذشــته.
جــدول  .9نواحــي صــادر كننــده قراضــه فــوالد ضــد زنــگ
جهــان در ســال.2019
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فوالدسازی بر پایه هیدروژن

1

ترجمه :محمدحسین نشاطی

فشــارهای محیــط زیســتی و تغییــرات آب و هوایــی خواســتار
کاهــش میــزان کربــن در صنعــت فــوالد هســتند .شــرکت تنــوا ،بــا
تجربــه انرژآیــرون خــود ،از پایــه خوبــی بــرای کمــک بــه دســتیابی
بــه هــدف فوالدســازی عــاری از کربــن برخــوردار اســت .اســتفاده
از هیــدروژن بــه عنــوان احیاکننــده ســنگ آهــن در آزمایشــگاه
و در ســطح واحــد نیمــه صنعتــی (پایلــوت پلنــت) بــا تکنولــوژی
انرژآیــرون ،بــا اســتفاده از بیــش از  90درصــد  H2بــه عنــوان
احیاکننــده اثبــات شــده اســت .هرچنــد ،آزمایشهــای کارخانــه
نمایشــی در حــال پیشــرفت اســت ،بــرای رقابتپذیــری تولیــد DRI

بــر پایــه  H2بــا تولیــد آهــن بــر پایــه ســوخت فســیلی ،الزم اســت
قیمــت بــرق تولیــدی از منابــع تجدیدپذیــر بــه  0.03دالر بــر هــر

 kWhیــا کمتــر ،و  CAPEXنیــز بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش
یابــد.
بــا افزایــش نگرانیهای محیــط زیســتی و تغییــرات آب و هوایی،
صنعــت فــوالد بــه طــور جــدی در حــال ارزیابــی چگونگــی قابلیــت
کاهــش اثــرات کربــن خــود اســت .بــه طــور کلــی ،اروپــا در ایــن
زمینــه پیشــتاز اســت ،تحقیــق در مــورد شــدت اســتفاده از احیــای
آهــن بــر پایــه هیــدروژن بــه عنــوان یــک جایگزیــن دراز مــدت
بــرای فرآیندهــای بــر پایه کربــن اســت .گام اصلــی ،همانطورکه در
برنامــه تحقیقــات اســتراتژیک خــط مشــی تکنولــوژی فــوالد اروپــا
( )ESTEPتشــریح شــده ،ابتــکار در فوالدســازی کــم کربــن آینــده

اروپــا اســت .جنبههــای خــاص آینــده  ESTEPمســائل مربــوط بــه
تامیــن ،مصــرف ،انتقــال هیــدروژن و بــه طــور کلــی ذخیــره انــرژی
را در بــر خواهــد گرفــت .برخــی از پروژههــا جهتگیــری شــده
بــرای ایــن هــدف عبارتنــد از:
• پــروژه ® Carbon2Chemشــرکت تیســن کــروپ بــا هــدف

اســتفاده از  CO2انتشــاری از کارخانههــای فــوالد و انــرژی مــازاد
از منابــع تجدیدپذیــر بــرای تولیــد مــواد شــیمیایی .فع ـ ً
ا در حــال
تغییــر بــه رویکــرد اجتنــاب مســتقیم از کربــن (.)CDA

• پــروژه  H2FUTUREشــرکتهای فوســت آلپیــن ،زیمنــس

و Verbund؛ ســاخت یــک کارخانــه نیمــه صنعتــی بــرای  H2ســبز
در لینــز ،اتریــش.
• پــروژه شــرکتهای  SSAB، LKABو  Vattenfalبــا ابتــکار

 HYBRITبــر پایــه فوالدســازی کــم کربــن بــا اســتفاده از  .H2بــه
علــت ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد خــود فرآینــد انرژآیــرون و

تخصــص خــاص خــود در احیــای مســتقیم آهــن بــا  ،H2شــرکت
تنــوا  HYLتناســب کاملــی داشــت و قــرارداد پــروژه  HYBRITبــا

آن بســته شــد .کارخانــه نیمــه صنعتــی در  ،Luleåســوئد واقــع
خواهــد شــد و انتظــار مـیرود در ســال  2020شــروع بــه تولیــد کنــد.
 -1این متن ترجمه کامل مقاله زیر است:
Hydrogen-based steelmaking ,MILLENIUM STEEL.2019
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• پــروژه  SALCOSشــرکت ســالزگیتر (فوالدســازی کــم CO2

ســالزگیتر) بــا  DRIپرکربــن بــه عنــوان خــوراک بــه  BFو EAF

(جایگزیــن  )BOFدر ترکیــب بــا پــروژه  GrinHyبــرای تولیــد
 H2از طریــق الکترولیزرهــای برگشــت پذیــر ،دمــا بــاال از طریــق
انــرژی تجدیدپذیــر؛ بــرای تولیــد  DRIمــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .پــروژه  ،SALCOSیــک مطالعــه آغــاز شــده توســط

ســالزگیتر همــراه بــا تنوا/دانیلــی و Fraunhofer-Gesellschaft

 )(FhGدر ســال  ،2015کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل قابلیتهــای
از قبــل موجــود تکنولوژیهــای در دســترس بــرای کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای ،بررســی پیامدهــا بــر کارخانههــای
یکپارچــه فــوالد و نشــان دادن امــکان ایجــاد ســهم قابــل توجهــی
در کاهــش اثــرات کربــن طراحــی شــده اســت.

فرآیند انرژآیرون
فرآینــد انرژآیــرون (تکنولــوژی  HYL DRIتوســعه یافتــه
مشــترک توســط تنــوا و دانیلــی) در دهــه  1950بــا نصــب اولیــن
کارخانــه احیــای مســتقیم بــر پایــه گاز در مقیــاس صنعتــی در

هیلســا در مونتــری ،مکزیــک ،بــا اســتفاده از گاز غنــی از ( H2در
نســبت  )5~CO/H2بــه عنــوان عامــل احیــا آغــاز شــد .تحــوالت

فرآینــد پایــه  ZRامــکان اســتفاده مســتقیم از گاز طبیعــی را
میدهــد امــا کارخانههــا همچنیــن میتواننــد از ریفورمرهــای
معمولــی بخــار آب-گاز طبیعــی نیــز بــه عنــوان یــک منبــع
بیرونــی گازهــای احیائــی اســتفاده کننــد .ســایر عوامــل احیاکننــده
مــواردی هماننــد هیــدروژن ،گاز ترکیبــی ( )syngasتولیــد
شــده از ذغــال ســنگ ،کک نفتــی و ســوختهای فســیلی مشــابه،
و گاز کــوره کک ســازی ،همچنیــن منابــع بالقــوه گاز احیائــی،
بســته بــه وضعیــت خــاص و در دســترس بــودن میباشــند .در
هــر نــوع ،همــان فرآینــد پایــه بــدون در نظــر گرفتــن منبــع گاز
احیائــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .پیکربنــدی کنونــی ایــن
تکنولــوژی از یــک فرآینــد پیوســته بــر پایــه کــوره ســتونی
اســتفاده میکنــد ،کــه در طــی ســالها کیفیــت محصــول و
کارایــی فرآینــد هــر دو بــه طــور قابــل مالحظــه ای بهینــه شــدهاند.
تکنولــوژی  ZRدر حــال حاضــر انعطافپذیرتریــن گزینــه بــرای
تولیــد  DRIبــر اســاس پیکربنــدی ســاده منحصــر بــه فــرد فرآینــد
آن و انعطافپذیــری وســیع آن بــرای اســتفاده از منابــع انــرژی
متفــاوت و قابلیــت دسترســی بــه مــواد اولیــه اســت ،از ایــن رو بــه
راحتــی قابــل بکارگیــری بــرای اســتفاده بــا هیــدروژن بــود .یــک
واحــد مــدرن  ZRدر شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

بعــدی شــامل حــذف انتخابــی  CO2بــرای افزایــش کارایــی
فرآینــد در عیــن حــال کاهــش مصــرف انــرژی و ارائــه راه حــل

عملــی بــرای جــذب و تجــاری ســازی  ،)CCU( CO2توســعه نــوع
( ZRبــدون ریفورمــر) بــرای کارایــی بیشــتر فرآینــد در عیــن حــال
تولیــد  DRIپرکربــن ( ،)C > %3اســتفاده از سیســتم پیشــرو قابــل

اعتمــاد  Hytempبــرای انتقــال گــرم  ،DRIو تغذیــه  EAFتوســط
انتقــال پنوماتیــک ،دوســت دار محیــط زیســت مــی باشــد.

فرآینــد انرژآیــرون  ZRبــرای تولیــد ( DRIشــکل ،1چــپ)
گامــی بــزرگ بــه پیــش در جهت کاهــش انــدازه و بهبــود کارایی
کارخانههــای احیــای مســتقیم اســت .گازهــای احیاکننــده از طریق
ریفورمینــگ در محــل در درون راکتــور تولیــد میشــوند ،تغذیــه
گاز طبیعــی بــه عنــوان گاز افزودنــی بــه مــدار گاز احیاکننــده و
تزریــق اکســیژن در ورودی راکتــور انجــام میشــود.

شکل  .2کارخانه انرژآیرون شرکت سوئز استیل ،مصر.

ســابقه تاریخــی اســتفاده از  H2در فوالدســازی
DR-EAF

از لحــاظ تاریخــی ،مســیر فوالدســازی بــر اســاس DR-EAF

همیشــه بــا اســتفاده از  H2معمــوالً تولیــد شــده از طریــق گاز

طبیعــی ( )NGتوســط ریفورمرهــای کاتالیــزوری مشــخص شــده

14

اســت .از آنجــا کــه  NGمنبــع هیدروکربــن اســت ،غلظــت H2

شــکل  .1طــرح شــماتیک انرژآیــرون  ZRبــا اســتفاده از .H2
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تولیــد شــده میتوانــد متغیــر و مخلــوط بــا  ،COوابســته بــه نســبت
اکســیدکننده مصرفــی باشــد.
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جدول  -1ویژگی های گاز اصالح شده در تکنولوژی های .DR

آهــن بــا  H2نســبت بــه  COبــه میــزان  4برابــر ســریعتر اســت.

بــا شــروع از دهــه  ،1950اکنــون صدهــا کارخانــه  DRو

هیــدروژن بــا اســتفاده از تکنولــوژی /HYLانرژآیــرون بــا گاز
اصــاح شــده (ریفــورم شــده) بــه عنــوان منبــع گاز احیائــی
و ریفورمــر معمولــی /NGبخــار آب در حــال تولیــد هســتند.

بــه طــور مشــخص ،بیــش از  40کارخانــه /HYLانرژآیــرون از

ایــن نــوع ریفورمــر  NGدر صنعــت فــوالد اســتفاده میکننــد.
ویژگیهــای عملیاتــی معمــول ایــن کارخانههــا و تکنولــوژی
رقیــب (میدرکــس) در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .ســطح

شکل  .3احیا بر حسب زمان برای  0:1 :CO:H2و .1:0 :CO:H2

انرژآیرون  ZRبرای استفاده شدید از H2
پیکربنــدی اصلــی فرآینــد  ZRبــدون در نظــر گرفتــن منبــع
گاز احیــای افزودنــی یکســان اســت .تنهــا تفــاوت ایــن اســت

باالتــر  H2بــرای انرژآیــرون نشــان داده شــده اســت .در هــر نــوع

کــه بــرای اســتفاده  H2بیــش از  ~73درصــد (انــرژی) یــا ~90
درصــد حجمــی در ورودی راکتــور ،طــرح فرآینــد بــا رفــع نیــاز

خواهــد داشــت ،کــه در هــر دو مــورد ،کارخانــه  DRو کارخانــه
ذوب منتشــر میشــود.

غلظتهــای باالتــر  ،H2هــر ورودی کربــن بــه سیســتم از طریــق

فرآینــد ،تــا زمانــی کــه از  NGبــه عنــوان منبــع اصلــی تولیــد H2

اســتفاده میشــود CO2 ،بــه صــورت محصولــی جانبــی وجــود

تجربــه اســتفاده از  H2بــرای احیــای ســنگ آهن
در تکنولــوژی انرژآیرون
از نظــر ترمودینامیکــی  H2اکســید آهــن را آســانتر از

CO

احیــا میکنــد (انــرژی آزاد گیبــس) .احیــای ســنگ آهــن بــا H2

واکنــش بســیار گرماگیــری اســت ،کــه در دماهــای بــاال تقویــت
میشــود ،و نیــاز بــه غلظــت بــاالی  H2در دمــای پاییــن دارد.

در مقایســه ،احیــا بــا  COیــک واکنــش گرمــازا اســت ،کــه در

دماهــای پاییــن تقویــت میگــردد و در غلظتهــای پاییــن CO

رخ میدهــد .امــا ،دادههــای ترمودینامیکــی اطالعاتــی در مــورد
ســرعت انجــام واکنشهــای احیــا ارائــه نمیدهنــد .ایــن موضــوع
بــه کینتیــک واکنشهــا بســتگی دارد ،و پارامترهــای فرآینــد را
میتــوان تنهــا توســط آزمایشهــای تجربــی تعییــن کــرد.
از نظــر کینتیکــی ،اثــر دمــا بــر میــزان احیــای ســنگ آهــن بــا

بــه یــک سیســتم حــذف انتخابــی  CO2ســاده شــده اســت .بــرای
 ،NGهمــراه بــا اجــزای دیگــر ماننــد  ،N2از طریــق تخلیــه گاز

خروجــی ( )tail gasاز سیســتم حــذف میشــود ،کــه بــه عنــوان
ســوخت در گرمکــن گاز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــکل
 1طــرح شــماتیک اولیــه در غلظــت بــاالی  H2را نشــان میدهــد.
از لحــاظ مصــرف انــرژی ،تأثیــر ( H2بــه صــورت درصــدی

از کل انــرژی ورودی) ،در مقایســه بــا  NGدر شــکل  4نشــان
داده شــده اســت .صرفهجویــی در انــرژی مصرفــی بــه میــزان

 ~GJ/t2.0در کارخانــه  DRوجــود دارد ،زیــرا  H2از قبــل
موجــود اســت ،و نیــازی بــه اصــاح  NGوجــود نــدارد؛ امــا ،هیــچ

اعتبــاری هــم بــه درصــد  Cدر  DRIنیســت.

اســتفاده از گازهــای بــا نســبتهای مختلــف  CO/H2مورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .درجــه احیــا در  1000درجــه ســانتیگراد
بــرای نســبتهای  CO/H2برابــر بــا  1:0و  ،0:1در شــکل  3نشــان
داده شــده اســت .بــه طــور کلــی ،هرچــه دمــا باالتــر فرآینــد احیــا
ســریعتر ،چــه عامــل احیــا  H2باشــد چــه  .COامــا ،احیــای ســنگ

15
شکل  .4ارقام مصرف انرژی برای  )C%3.5( NGو % -)C%0(H2
انرژی ورودی.
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تجربــه کارخانــه نمایشــی/نیمه صنعتــی بــا ~100
درصــد H2
عــاوه بــر تجربــه زیــاد صنعتــی بــرای اســتفاده از  H2در گاز

اصــاح شــده Tenova HYL ،در دهــه  1990آزمایشهــای
گســتردهای را در یــک کارخانــه نیمــه صنعتــی بــا  90درصــد

حجمــی  H2و باالتــر (شــکل )5؛ تولیــد  H2از گاز اصــاح شــده
از یــک کارخانــه صنعتــی  DRتوســط تغییــر واکنــش گاز آب و

حــذف  CO2انجــام داد.

تولیــد  CDRIو  HBIبــا درجــه فلــزی (متالیزاســیون) 94-96

درصــد و کربــن  0.2~1درصــد ،بســته بــه غلظــت  CO-CH4در
مــدار بــود.
ایــن آزمایــش هــا تمــام اطالعاتــی را کــه الزم بــود تعییــن
شــوند تامیــن کردنــد از جملــه آنهــا:
• پارامترهــای فرآینــد و طراحــی عمدتــا مربــوط بــه همبســتگی
دمــا و جریــان بهینــه ســازی شــده گاز احیاکننــده
• کیفیت  DRIاز لحاظ درجه فلزی و کربن محتوی

• بهینــه ســازی فشــار عملیاتــی ،نســبت  L/Dرآکتــور ،زمــان

مانــدگاری جامــدات ( ،)τیکنواختــی بدســت آمــده کیفیــت

 ،DRIتعییــن ضریــب شــناوری ( )ƒبــرای اطمینــان از ســرعت و
توزیــع مناســب گاز از طریــق بســتر جامــد.
ایــن کمپینهــا بــا  H2بــاال مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه

تکنولــوژی انرژآیــرون از قبــل بــرای اســتفاده از  100درصــد H2

در دســترس مــی باشــد .تمــام دادههــای مــورد نیــاز بــرای طراحــی
و عملیــات تحــت ایــن شــرایط در دســترس اســت و میتوانــد
مســتقیماً در هــر کارخانــه موجــود و/یــا جدیــد  DRقابــل اســتفاده

باشــد.

تولید «سبز»

H2

در حــال حاضــر تنهــا راه تولیــد عــاری از کربــن یــا تولید «ســبز»

 H2الکترولیــز آب بــا اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر بــرای

شکل  .5کمپین های آزمایش های کارخانه نیمه صنعتی HYL
با (حجم) .H2 ≤ 90%

کارخانــه نمایشــی/نیمه صنعتــی در  Hylsa Monterreyدارای

ســرعت تولیــد  36 tDRIدر روز بــا انعطافپذیــری کامــل بــرای
تولیــد  CDRI، HDRIبــرای تولیــد  HBIو  HDRIبــرای انتقــال

مســتقیم پنوماتیــک بــه واحــد نیمــه صنعتــی  EAFمجــاور بــود.
ایــن کارخانــه همچنیــن دارای قابلیــت کامــل بــرای ترکیــب

(ســنتز) همــه نــوع گازهــای احیاکننــده بــود؛ از  100درصــد H2

16

تــا  100درصــد  ،COشــامل گاز اصــاح شــده ،گاز معمولــی
کــوره ککســازی و گازهــای مولــد گاز ذغــال ســنگی .در واقــع،

فرآینــد  ZRدر ایــن کارخانــه در دهــه  1980توســعه یافتــه و بــه
نمایــش گذاشــته شــد.
کمپیــن تجربــی شــامل  15مــورد شــرایط فرآینــدی مختلــف،
بســته بــه نــوع  DRIو کیفیــت قابــل دســترس بــود .ایــن شــامل
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تأمیــن بــرق مــورد نیــاز ،و بدینســان حــذف اثــرات کربــن ()CDA
بــرای تولیــد آهــن و فــوالد اســت .یــک مثــال بــر اســاس فرآینــد
احیــای مســتقیم انرژآیــرون در شــکل  6نشــان داده شــده اســت.
اکنــون تعــدادی تکنولــوژی الکترولیــز بــرای تولیــد هیــدروژن
از آب در دســترس اســت .غشــای تبــادل پروتــون ( )PEMو

الکترولیزرهــای قلیایــی اتمســفری ( )AAEاز قبــل بــرای تولیــد H2

بــا خلــوص بــاال ،بــا مصــرف بــرق از  3.8تــا  4.6 kWh/Nm3گاز
هیــدروژن ( )H2در حــال کار هســتند .ایــن مــوارد حــدود h/Nm3

 4000هیــدروژن ( )H2تولیــد میکننــد ،کــه بــرای عملیــات یــک
مــدول  DRبــا تولیــد ســاالنه  40000-50000تــن  DRIبســته بــه در
دســترس بــودن ســوخت هــای جایگزیــن مناســب اســت .تکــرار
مدولهــای موجــود بــرای کارخانههــای DRبــا انــدازه بزرگتــر

متناســبا مــورد نیــاز اســت .الکترولیزرهــای دمــا بــاال (،)HTE
اســتفاده کننــده از بخــار و بــا مصــرف انــرژی 3.6 kWh/Nm3

هیــدروژن ( )H2در حــال حاضــر نیــز در مقیــاس کوچکتــری در
حــال تولیــد هســتند.

فوالدسازی بر پایه هیدروژن

کلــی ،گزینــه  )2انتخــاب مرجــح بــرای فوالدســازی بــر پایــه H2

خواهــد بــود.

اقتصاد تولید آهن بر پایه H2
شــکل  .6مســیر فوالدســازی بــدون کربــن بــر اســاس فرآینــد
احیــای مســتقیم انرژآیــرون.

چالشهــای ذوب  DRIتولیــدی بــر پایــه  H2در
EAF
عملیــات  EAFبــرای ذوب  DRIبــر اســاس ویژگیهــای

شــیمیایی و فیزیکــی آن ،نیــاز بــه احیــای  FeOباقیمانــده ،و تقویــت
تشــکیل ســرباره پفکــی میباشــد .درصــد بهینــه  Cدر  DRIبــر

اســاس مقــدار  DRIدر ترکیــب شــارژ بــرای کیفیــت فــوالد مــورد
نظــر و ســناریوی هزینــه خــاص در هــر کارخانــه اســت ،امــا ،رونــد
بــه ســمت اســتفاده از  DRIپرکربــن بــه دلیــل ورود انــرژی اضافــی

شــیمیایی بــه کــوره میباشــد DRI .بــر پایــه  H2میــزان کربــن
کمتــری دارد ،بنابرایــن نیــاز بــه عملیــات ویــژه بــرای ذوب در
 ،EAFاز جملــه ،بــرای مثــال ،کربــن تزریقــی بیشــتر بــه صــورت
جداگانــه از طریــق لنسهــا خواهــد داشــت.
دو روش اساسی برای تولید  DRIوجود دارد:

 )1تولیــد  DRIاز ســنگ آهــن عالــی بــا عیــار بــاالی  ،Feبــا
درجــه فلــزی بهینه/باالتریــن ( ~96درصــد) ،بنابرایــن بــه حداقــل
رســاندن  FeOمحتــوی .بــا در نظــر گرفتــن الزامــات اســتوکیومتری

احیــای  FeOباقیمانــده و بــه حداقــل رســاندن نیازهــای ذوب
کــردن ،درصــد  Cدر  DRIبایــد  ~0.8-1.2درصــد باشــد .ایــن

شــامل فرآینــد انرژآیــرون بــا ( ~ %90حجمــی)  H2بــه اضافــه
مقــداری تزریــق  NGمیباشــد.

 )2تولیــد  DRIبــا  0درصــد  Cاز ســنگ آهنهــای انتخابــی از

طریــق احیــا بــا  100درصــد  H2در کارخانــه  DRو اینکــه تغذیــه

بــه  EAFنیــاز بــه یــک حداقــل مقــدار کربــن ،12-15 kg C/tLS
عملیــات ذوب کــردن و شــیوههای مهندســی ســرباره خــاص
خواهــد داشــت.
هــر دو گزینــه عملــی هســتند ،امــا از نظــر انتشــار کلــی CO2

مربــوط بــه سیســتم یکپارچــه  ،DR-EAFگزینــه  )1باعــث انتشــار

حــدود  150 tLS/kg CO2میشــود و گزینــه  )2حــدود /kg CO2

 50 tLSتولیــد خواهــد کــرد .بنابرایــن از لحــاظ كربنزدائــی

از لحــاظ  ،OPEXتولیــد هیــدروژن توســط الکترولیــز آب بــه
مفهــوم هزینــه مســتقیم اتصــال بــه شــبکه بــرق اســت .مصــرف

انــرژی بــرای  ،DRIبــا توجــه بــه مقــدار ،~H24.5 kWh/Nm3
بــر اســاس تکنولــوژی انرژآیــرون  ZRتقریبــا 3.0 MWh/t DRI

خواهــد بــود .از آنجــا کــه  H2از انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد
خواهــد شــد ،هرگونــه تجزیــه و تحلیــل هزینــه بایــد بــر روی
ایــن نــوع از هزینــه انــرژی انجــام شــود .در حــال حاضــر ایــن
در مقایســه بــا تولیــد بــرق از ســوخت فســیلی بــاال اســت .امــا،
ایــن هزینــه در حــال کاهــش میباشــد .بــرای مثــال ،در آلمــان،
هزینــه بــرق از منابــع تجدیدپذیــر تــا حــدود  0.05دالر بــر kWh

کاهــش یافتــه اســت کــه بــه معنــی معــادل حــدود  16دالر بــر GJ

بــرای تولیــد  DRIاســت کــه هنــوز هــم در مقایســه بــا هزینــه هــای
معمــول انــرژی بــرای تولیــد  DRIنســبتاً بــاال اســت .هزینههــای
مربــوط بــه آب افزودنــی (میــک-آپ) CAPEX ،مدولهــای
الکترولیــز ،ذخیرهســازی و انتقــال ( H2هنگامــی کــه قابــل اجــرا

باشــد) و اهــداف انتشــار  ،CO2بــا اعتبــار بســتانکار مربوطــه نیــز
بایــد در معادلــه هزینــه لحــاظ شــوند.
طبــق اعــام  ،IRENAآژانــس بینالمللــی انــرژی تجدیدپذیــر،
بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه زودی بــه طــور پایــداری
ارزانتــر از بــرق تولیــدی از ســوختهای فســیلی خواهــد شــد.
آنهــا تخمیــن میزننــد کــه تــا ســال  ،2020همــه تکنولوژیهــای
تولیــد بــرق [تجدیدپذیــر] کــه اکنــون اســتفاده تجــاری دارنــد
در داخــل محــدوده قیمــت بــرق حاصــل از ســوخت فســیلی،
بیشترشــان در انتهــای پاییــن یــا حتــی کمتــر از ســوخت فســیلی
قــرار خواهنــد گرفــت .ثبــت قیمتهــای پاییــن بــرای انــرژی
فتوولتائیــک خورشــیدی ( )PVدر ســال  2016و  2017در دبــی،
مکزیــک ،پــرو ،شــیلی ،ابوظبــی و عربســتان ســعودی نشــان داده
اســت کــه یــک ( LCOEهزینــه بــرق هــم ســطح شــده) 0.03

دالر بــر  kWhاز  2018بــه بعــد بــا شــرایط مناســب امکانپذیــر
اســت .تــا ســال  ،2019بهتریــن پروژههــای انــرژی بــادی ســاحلی
( )onshoreو خورشــیدی  ،PVتوانائــی تحویــل بــرق بــرای یــک

 LCOEمعــادل  0.03دالر بــر  kWhیــا کمتــر ،بــا ( CSPانــرژی

خورشــیدی متمرکــز) و انــرژی بــادی فراســاحلی ()offshore
توانائــی تأمیــن بســیار رقابتــی بــرق را خواهنــد داشــت .در
آینــده بــه طــور فزاینــدهای ،بســیاری از پروژههــای تولیــد بــرق
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تجدیدپذیــر ،بــدون حمایــت مالــی بــه هزینــه تولیــد بــرق کمتــر از
ســوخت فســیلی دســت خواهنــد یافــت.
بــرای رقابتپذیــری از لحــاظ تولیــد ســبز  DRIبــر پایــه ،H2

طبــق بــازده فعلــی الکترولیــزر و بــدون اعتبــار بســتانکار  ،CO2بــرق
از منابــع تجدیدپذیــر بایــد برابــر یــا کمتــر از  0.03دالر بــر kWh

باشــد CAPEX .نیــز بایــد بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یابــد.
ایــن ممکــن اســت در ســالهای آینــده امکانپذیــر باشــد.

نتیجه گیری
فشــارهای زیســت محیطــی و تغییــرات آب و هوایــی خواهــان
کاهــش اثــرات کربــن در صنعــت فــوالد اســت
اســتفاده از هیــدروژن بــه عنــوان احیاکننــده ســنگ آهــن در
ســطح آزمایشــگاهی و کارخانــه نیمــه صنعتــی اثبــات شــده اســت

18
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تکنولــوژی  ZRتنــوا بــا اســتفاده از بیــش از  90درصــد  H2بــه
عنــوان احیاکننــده ،در مرحلــه کارخانــه نیمــه صنعتــی اثبــات شــده
اســت و بخشــی از پــروژه فوالدســازی عــاری ســوخت فســیلی
 HYBRITاســت
بــرای رقابتپذیــری بــا تولیــد آهــن بــر پایــه ســوخت فســیلی،

تولیــد  DRIبــر پایــه ( H2بــا اســتفاده از بازدهــی فعلــی الکترولیــزر

و بــدون اعتبــار بســتانکار  ،)CO2هزینــه بــرق از منابــع تجدیدپذیــر

بایــد بــه  0.03دالر بــر  kWhیــا کمتــر کاهــش یابــد و  CAPEXنیــز
بایــد بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یابــد.
تنــوا ،بــا تجربــه تکنولــوژی انرژآیــرون خــود ،در موقعیــت
خوبــی بــرای کمــک بــه دســتیابی بــه هــدف فوالدســازی عــاری
از کربــن قــرار دارد.

اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران

جلســه هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور
اکثریــت اعضــاء ،روز چهارشــنبه مــورخ  99/6/19در دفتــر
مدیریــت انجمــن برگــزار شــد .در ایــن جلســه کــه بــه دلیــل
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا،
برخــی از اعضــای هیئــت مدیــره بصــورت ویدئــو کنفرانــس در
جلســه حضــور داشــتند ،ابتــدا آقــای دکتــر نجفــی زاده ،رئیــس
هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،گزارشــی از عملکــرد
ایــن انجمــن در ســال  98ارائــه نمودنــد .ســپس صورتهــای مالــی
ســال  98بــه اتفــاق آراء مــورد تصویــب قــرار گرفــت ،همچنیــن
بودجــه پیشــنهادی ســال  99نیــز ارائــه و مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
در ادامــه اعضــای هیئــت مدیــره در ارتبــاط بــا فعالیتهــا و
اهــداف آتــی انجمــن بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختند.کســب

مجمــع عمومــي عــادي ســاليانه انجمــن آهــن و فــوالد ايــران
بــر اســاس دعــوت قبلــی در روز چهارشــنبه مــورخ  99/6/19در
محــل آمفــي تئاتــر انجمــن بــا اكثريــت اعضــاء برگــزار شــد .در
ايــن مجمــع پــس از تالوتــي از كالم ا ...مجيــد و پخــش ســرود
ملــي ،اعضــاي هيــأت رئيســه انتخــاب شــدند ،ســپس بــر طبــق
دســتور جلســه در ابتــدا گزارشــی توســط آقــای دکتــر نجفــی زاده
در مــورد فعالیتهــای انجمــن و عملکــرد آن در فاصلــه زمانــی
بیــن دو مجمــع بــه اســتحضار حاضریــن رســید .ســپس گزارشــی
از خزانــه دار ،بــازرس و حســابرس قانونــي ارائــه شــد .در پایــان
جلســه مجمــع نیــز صورتهــای مالــی و ترازنامــه ســال  98بــه
اتفــاق آراء مــورد تصویــب قــرار گرفــت.

ا خبا ر

جلسه هیات مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

مجمع عمومی عادی انجمن آهن و فوالد ایران

رتبــه  Aبــرای انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ســوی کمیســیون
انجمنهــای علمــی ایــران بــرای  9ســال متوالــی ،انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران را بعنــوان یــک انجمــن برتــر و شــاخص در بیــن 391
انجمــن علمــی کشــور متمایــز کــرده اســت.

اقدامــات جهــت برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد 98
در جزیــره کیــش
بيســت و دوميــن ســمپوزيوم فــوالد  98بــا شــعار «چالشهــاي
موجــود در تاميــن مــواد اوليــه ،تجهيــزات ،دانــش فنــي و توســعه
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زيــر ســاختها در رقابتپذيــري محصــوالت فــوالدي» قــرار
بــود در تاريــخ هــاي  6الــي  8اســفند  98در جزيــره کيــش
برگــزار شــود همانگونــه کــه مســتحضريد کليــه اقدامــات اجرايــي
ســمپوزيوم فــوالد  98نهايــي شــده بــود و ايــن ســمپوزيوم از کليــه
جهــات آمــاده برگــزاري در تاريــخ هــاي  6الــي  8اســفند  98بــود
کــه بــه دليــل شــيوع ويــروس کرونــا و طــي ابــاغ در ســاعات
پايانــي  4اســفند  98توســط شــوراي بهداشــت بــه همــراه شــوراي
تأميــن و ســازمان منطقــه آزاد کيــش برگــزاري اين ســمپوزيوم لغو
گرديــد و اجــراي آن پــس از جلســات متعــدد و هماهنگيهــاي
انجــام شــده بــا مســئولين ذيربــط جزيــره کيــش بــا ابــاغ شــوراي
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ســامت جزيــره کيــش مقــرر گرديــد در تاريخهــاي  14الــي 16
مهــر مــاه ســال  99برگــزار گــردد.
ايــن ســمپوزيوم توســط انجمــن آهــن و فــوالد ايــران و بــا
حمايــت مالــي  10شــرکت فــوالدي و معدنــي از جملــه :فــوالد
مبارکــه ،فــوالد خوزســتان ،ذوب آهــن اصفهــان ،فــوالد آليــاژي
ايــران ،تهيــه و توليــد مــواد معدنــي ايــران ،معدنــي و صنعتــي
گلگهــر ،ســرمايهگذاري و توســعه گل گهــر ،ســنگ آهــن
مرکــزي ايــران ،توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر و مجتمــع جهــان
فــوالد ســيرجان بــه مــدت  3روز بــر گــزار خواهــد شــد.

اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
طراحــی و تولیــد ورقهــای فــوالدی گــرم بــه
ضخامتهــای  12و  14میلیمتــر ،گِ ریــد ASTM
A204GR.B
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،بــرای
اولیــن بــار در کشــورتولید ورقهــای فــوالدی گــرم نوردیــده بــه
ضخامتهــای  12و  14میلــی متــر انجــام شــد .بــا دس ـتیابی بــه
دانــش فنــی تولیــد ایــن ورقهــا از ایــن پــس امــکان تولید انبــوه آن
نیــز میســر خواهــد شــد .بــا تولیــد ایــن ورقهــا در فــوالد مبارکــه
از واردات و خــروج مبالــغ قابلتوجهــی ارز از کشــور جلوگیــری
خواهــد شــد و در صــورت ثبــت ســفارش ،امــکان صــادرات ایــن
ورقهــا نیــز امکانپذیــر اســت.

رشــد  10درصــدی تولیــد آهــن اســفنجی
در شــرکت فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و
بختیــاری
روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،از رشــد  10درصــدی
تولیــد آهــن اســفنجی در واحــد احیــا مســتقیم در شــرکت ســفید
دشــت چهــار محــال و بختیــاری در پنجماهــۀ ابتدایــی ســال 99
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد .ایــن شــرکت در
پنجماهــۀ اول ســال  99علیرغــم شــیوع ویــروس کرونــا بــا تأمیــن
بــهموقــع مــواد اولیــه و زیرســاختهای موردنیــاز واحــد احیــا
مســتقیم و همچنیــن رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی و ایمنــی
بــه تولیــد  325هــزار و  58تــن آهــن اســفنجی دســت پیــدا کــرد.

شرکت فوالد هرمزگان
جهش کیفی تختال فوالد هرمزگان
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد هرمــزگان،
بازرســیهای گــرم و ســرد تختالهــای تولیــدی در ســهماهۀ
نخســت ســال  ۱۳۹۹حاکی از آن اســت کــه رونــد روبهرشــد
کیفــی تولیــد در ایــن شــرکت بــه میــزان بیســابقهای افزایــش
یافتــه اســت ،تــا جایــی کــه در اردیبهشــتماه  99/29درصد
تختالهــا بــدون نیــاز بــه عملیــات اصالحــی مــورد تأییــد بازرســان
کیفــی ایــن شــرکت قــرار گرفــت.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
دریافــت گواهینامــه اســتاندارد ملــی ایــران
بــرای تولیــد ریــل
  بــه گــزارش روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان ،گواهینامــه
اســتاندارد ملــی ایــران بــرای تولیــد ریــل راه آهــن و پروانــه کاربرد
عالمــت اســتاندارد ایــن محصــول طــی آییــن ویــژه ای چهارشــنبه
 5شــهریور مــاه از ســوی نیــره پیــروز بخــت معــاون رئیــس جمهــور
و رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــه منصــور یــزدی زاده
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان اعطــا شــد .
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو منتشر شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران ،کتابچــه عملکــرد و اهــداف ایمپاســکو در  ۷بخــش
و  ۷۱صفحــه بــا نگاهــی بــه اقدامــات ســال  ۱۳۹۸و برنامــه هــای
آتــی ایــن شــرکت تهیــه شــده اســت.کتابچه عملکــرد و اهــداف
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران در ابتــدا بــه جایــگاه
ایمپاســکو در بخــش صنعــت و معــدن کشــور ،ماموریــت ،چشــم
انــداز و ارزش هــا ،اســتراتژی هــای کالن و دســتاوردها در تحقــق
اســتراتژی هــا در ســال هــای  ۹۷تــا  ۹۸مــی پــردازد.
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شرکت فوالد خوزستان
ارتقــاء رکــورد تولیــد بریکــت ســرد فــوالد
خوزســتان بــرای بــار ســوم در ســال 1399
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان ،تولیــد
شــمش بریکــت فــوالد خوزســتان بــا وجــود تحریمهــا ،ویــروس
کرونــا و گرمــای شــدید هــوا بــرای بــار ســوم در ســال  1399بــا
افزایــش ظرفیــت تولیــد ماشــینهای بریکتزنــی ارتقــا یافــت.
رکــورد تولیــد در فروردینمــاه  ۱۸هــزار و  ۳۰۰تــن ،اردیبهشـتماه
 ۱۸هــزار و  ۴۰۰تــن و در تیرمــاه  ۱۸هــزار و  ۸۰۰تــن بــه ثبــت رســید
کــه تــا حــدی عقبافتادگــی خردادمــاه جبــران شــد.

اخبار بین المللی

♦ تأثیر مستقیم بازار خودرو بر صنعت فوالد هند
افزایــش تولیــد خــودرو در هنــد در مــاه آگوســت 2020
میــادی ،موجــب شــده تــا صنعــت قــوالد ایــن کشــور نیــز بــا
قــدرت بیشــتری بــه فعالیــت ادامــه بدهــد .خبرهــای ارســالی از
صنعــت فــوالد هنــد گویــای ایــن مطلــب هســتند کــه ایــن کشــور
توانســته تــا حــدود زیــادی بــر پیامدهــای منفــی شــیوع کرونــا
غلبــه کنــد .در همیــن راســتا خبرهایــی دربــاره افزایــش صــادرات
فــوالد از ایــن کشــور و گزارشــی دربــاره افزایــش تولیــد خــودرو
در هنــد منتشــر شــده اســت .نظــر بــه تاثیــر و کاربــردی کــه فــوالد
در صنعــت خــودرو دارد ،رشــد خودروســازی بــه معنــای رشــد
صنعــت فــوالد اســت .فــوالدکاران هنــدی همــواره از پائیــن بــودن
مصــرف فــوالد در داخــل ایــن کشــور ناراضــی بودنــد و خواســتار
ارائــه راه کارهایــی از ســوی دولــت بــرای افزایــش مصــرف
داخلــی فــوالد هســتند و اکنــون بــه نظــر مــی رســد در صــورت
ادامــه رشــد صنعــت خــودرو ،روزهــای خــوش بیشــتری در انتظــار
صنعــت فــوالد هنــد باشــد.

♦ حمایــت کارخانههــای چیــن از ســنگ آهنهایــی
بــا عیار متوســط
کارخانــه هــای بــزرگ چیــن همچنــان ســنگ آهــن بــا عیــار
مشــخص و متوســط ســنگ آهــن وارداتــی را بــه خــرده هــای
ســنگ آهــن بــا عیــار بــاال ترجیــح مــی دهنــد .زیــرا بــه اعتقــاد آن
هــا در بســیاری از کارخانــه هــای چیــن قیمــت تمــام شــده ذوب
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ســنگ آهنهایــی بــا عیــار متوســط و البتــه بــا انــدازه یکســان
در مقایســه بــا ســنگ آهنهایــی بــا عیــار بــاال ولــی مخلــوط بــه
خــرده ســنگ آهنهــای کــم عیــار مقــرون بــه صرفــه تــر اســت.

♦ کاهش  7درصدی تولید فوالد در جهان
مطابــق آمارهــای انجمــن جهانــی فــوالد تولیــد فــوالد در ســطح
جهانــی در مــاه ژوئــن (تیرمــاه) در مقایســه بــا مــاه ژوئــن ســال
قبــل  7درصــد کاهــش داشــته اســت .در مــاه ژوئــن ســال 2020
مجموعــا از ســوی  64کشــور تولیــد کننــده  148میلیــون و 30
هــزار تــن فــوالد تولیــد شــده اســت در حالیکــه در ژوئــن ســال
 2019میــزان تولیــد فــوالد در ســطح جهانــی  159میلیــون و 54
هــزار تــن بــوده اســت .تولیــد فــوالد خــام در شــش مــاه اول ســال
 873/1 ،2020میلیــون تــن بــود کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال قبــل  6درصــد کاهــش داشــته اســت .هماننــد مــاه هــای اخیــر
بیشــترین میــزان تولیــد ماهانــه فــوالد در اختیــار چیــن اســت کــه
در مــاه ژوئــن توانســته  91میلیــون و  580هــزار تــن فــوالد تولیــد
کنــد.
 -1منابع:
www.eurometal.net
www.worldsteel.org
www.irasin.ir
www.mining-technology.com
www.metalbulletin.com
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♦ ســنگاپور رقیــب جدیــد بــرای واردات آهــن
قراضــه در آســیا
ســنگاپور بــه دلیــل افزایــش خریــد آهــن قراضــه ،رفتــه رفتــه
خــود را بــه عنــوان قطــب جدیــد واردات ایــن کاال معرفــی
میکنــد .در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل ســرعت بــاالی صنعتــی
شــدن کشــور ســنگاپور و فقــدان مــواد اولیــه در دســترس بــرای
تولیــد فــوالد در ایــن کشــور ،موجــب شــده تــا صنایــع فــوالد آن
بــه اســتفاده از آهــن قراضــه در تولیــد متمایــل شــوند  .همیــن امــر
موجــب شــده تــا در ســال هــای اخیــر واردات ایــن نــوع فلــز بــه
ســنگاپور افزایــش بیابــد .در حالیکــه هــم اکنــون ترکیــه ،تایلنــد و
فیلیپیــن وارد کننــدگان اصلــی آهــن قراضــه محســوب مــی شــوند
آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه ســنگاپور رفتــه رفتــه تبدیــل بــه
رقیبــی قــوی بــرای ایــن کشــورها در خریــد آهــن قراضــه تبدیــل
میشــود.

♦ نیروگاه تبدیل ضایعات آهن در تاتا استیل
بــه دنبالــه ادامــه رونــد افزایــش قیمــت مــواد خــام بــرای
تولیــد فــوالد ،شــرکت فــوالد تاتــا اســتیل از بزرگتریــن تولیــد
کننــدگان فــوالد جهــان ،بــه دنبــال ســاخت نخســتین نیــروگاه
تبدیــل ضایعــات آهــن بــا قابلیــت تبدیــل ســاالنه نیــم میلیــون تــن
آهــن قراضــه بــه مــواد مــورد نیــاز بــرای تولیــد فــوالد اســت .هنــد
دومیــن تولیــد کننــده بــزرگ فــوالد در جهــان اســت امــا در تامیــن
مــواد اولیــه مشــکل دارد و همیــن امــر موجــب شــده کــه در اواخــر
ســال گذشــته دولــت ایــن کشــور تغییراتــی را در خصــوص نحــوه
اســتفاده از معــادن بویــژه معــادن ســنگ آهــن اعمــال کنــد.

♦ ایــران بزرگتریــن تولیــد کننــده آهــن اســفنجی
جهــان
بــه گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،ایــران بزرگتریــن تولیــد
کننــده آهــن اســفنجی در جهــان لقــب گرفــت .ایــران در فاصلــه
ماههــای ژانویــه تــا مــی  2020بــه میــزان  12میلیــون و  70هــزار
تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده اســت کــه در مقایســه بــا دوره
مــدت مشــابه ســال 3/47 ،2019درصــد رشــد داشــته اســت.
پیــش از ایــن هنــد بزرگتریــن تولیــد کننــده آهــن اســفنجی در
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جهــان محســوب مــی شــد .هنــد در فاصلــه مــاه هــای ژانویــه تــا
مــی  11میلیــون و  10هــزار تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده کــه
 27/1درصــد کمتــر از میــزان تولیــد در دوره مشــابه  2019بــوده

اســت.کل تولیــد  DRIجهــان در پنــج مــاه اول ســال  2020در
حــدود 32/1میلیــون تــن بــود کــه شــاهد کاهــش  16/6درصــدی
تولیــد آن نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته هســتیم.

♦ راه انــدازی یــک اپلیکیشــن ویــژه در خصــوص
تهیــه آهــن قراضــه در تاتــا اســتیل
بنــا بــه گــزارش شــرکت تاتــا اســتیل ،بخــش بازیافــت آهــن
قراضــه ایــن شــرکت یــک برنامــه موبایــل را بــرای تهیــه ضایعــات
فلــزی در هنــد راه انــدازی کــرده اســت .ایــن اپلیکشــن کــه

 FerroHaatنــام دارد بــا هــدف جلوگیــری از ورود قاچاقچیــان

بــه رونــد خریــد و فــروش آهــن قراضــه و ایجــاد نوعــی اطمینــان
در بــازار فــوالد راه انــدازی شــده اســت .بــا توجــه بــه افزایــش
قیمــت مــواد اولیــه در تولیــد فــوالد ،بســیاری از تولیــد کنندههــای
فــوالد روی بــه اســتفاده از آهــن قراضــه آوردهانــد و همیــن
امــر ســبب افزایــش قیمــت ایــن کاال در بازارهــا شــده کــه ایــن
وضعیــت موجــب طمــع تجــار و قاچاقچیــان گردیــده اســت.

♦ پیــش بینــی کاهــش  30درصــدی تولیــد گازهای
گلخانهای
طبــق اعــان رســمی شــرکت بــزرگ چنــد ملیتــی ،BHP

ایــن شــرکت انتشــار گازهــای گلخانــهای ( )GHGحاصــل از

فعالیــت هــای خــود را تــا ســال  2030حداقــل  30درصــد کاهــش
میدهــد .در واقــع بــی اچ پــی بیلتــون قصــد دارد در ســالهای
آتــی نیــز انتشــار ایــن گازهــا را بــه صفــر برســاند و بــه رشــد تولیــد
خــود ادامــه دهــد .بیاچپــی بیلیتــون شــرکت اســتخراج معــادن
بریتانیایی-اســترالیایی اســت ،کــه بهعنــوان بزرگتریــن شــرکت
معــادن و فلــزات جهــان شــناخته میشــود .ایــن شــرکت در زمینــه
اســتخراج ســنگ آهــن و زغــال ســنگ ،تولیــد و فــروش آلومینیم،
فــوالد ،منگنــز و اورانیــم ،المــاس ،طــا و نقــره ،همچنیــن عرضــه
فراوردههــای نفتــی فعالیــت میکنــد.

معرفی کتاب
عنوان :
جنبه های اولیه تولید آهن و فوالد
عنوان انگلیسی:

معرفی کتاب

نویسنده:

Basic Concepts of Iron and Steel Making
Dutta, Sujay Kumar, Chokshi, Yakshil B

ناشر:
Springer Singapore

معرفی کتاب:
ایــن کتــاب اصــول اولیــه تولیــد آهــن و فــوالد  ،از جملــه مــوارد مربــوط بــه مســائل شــیمی -فیزیــک  ،ترمودینامیــک و مفاهیــم کلیــدی

را ارائــه میدهــد .در حالــی کــه در مــورد مشــکالت و راه حلهــای مرتبــط بــا ایــن صنعــت نیــز بحــث میکنــد .خواننــدگان ایــن کتــاب

بــا فرآینــد تولیــد از ابتــدا تــا انتهــا آشــنا میشــوند .در ایــن کتــاب بــه انــواع فرآیندهــا و واکنشهــای موجــود در هــر دو روش معمولــی و

جایگزیــن پرداختــه شــده اســت .گرچــه ایــن کتــاب در درجــه اول بــه عنــوان یــک کتــاب درســی بــرای دانشــجویان مهندســی متالــورژی در
نظــر گرفتــه شــده اســت  ،امــا ایــن کتــاب همچنیــن یــک مرجــع مفیــد بــرای متخصصــان و محققانــی اســت کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد.
عنوان:
معرفی نسوزها برای صنایع آهن و فوالد سازی
عنوان انگلیسی:

Introduction to Refractories for Iron- and Steelmaking

نویسنده:

Biswas, Subir, Sarkar, Debasish

ناشر:
Springer International Publishing

معرفی کتاب:
ایــن کتــاب انتخــاب مــواد اولیــه ،طراحــی وخــواص نســوزها ،روش هــای کاربــرد آنهــا و تجزیــه و تحلیــل کاملــی از مــواد نســوز در
صنایــع مــدرن آهــن و فــوالد را ارائــه میدهــد .افزایــش تقاضــای روزانــه از مــواد نســوز مــدرن را توصیــف میکنــد و توضیــح مــی دهــد
کــه چگونــه مــی تــوان ایــن نیازهــا را برطــرف کــرد و یــا بــه آنهــا کمــک کــرد تــا بــه تمیزتریــن و بیشــترین بــازده آهــن و فــوالد دســت
یابنــد .ایــن کتــاب بــا هدایــت ویراســتاران بــا ســابقه دانشــگاهی و صنعتــی جمــع آوری شــده اســت و مــی توانــد در دوره هــای دانشــگاهی
و بــه عنــوان مرجعــی بــرای متخصصــان صنعــت اســتفاده شــود.
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No.
1
2
3
4

Title

Location

International Ferroalloys

Virtual Event, Czech

Steel Success Strategies 2020
Conference

Middle East Iron & Steel 2020
Ferroalloys Europe 2021

(Including Stainless Steel Scrap)
5th International High

5

Manganese Steel Conference

6

Galvatech 2021

HMnS 2021

online

Republic

Grand Hyatt Dubai,
Dubai, UAE
Dusseldorf, Germany
voestalpine Stahlwelt,
Linz, Austria

Schloss Schönbrunn,

Apotekertrakt, Vienna

Date

Website

26-28 October 2020

www.amm.com

9-11 November 2020

www.metalbulletin.com

14-16 December
2020

12-11

May 2021

سمینارها

سمینارهای بین المللی

www.10times.com
www.crugroup.com

7-10 June 2021

www.hmns2021.org

20-24 June 2021

www.galvatech2020.org

26
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سمینارهای داخلی

زمان

پایگاه اینترنتی

ردیف

1

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع
ایران

 7الی  8آبان ماه
1399

www.irancomp.ut.ac.ir

2

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

 7الی  8آبان ماه
1399

www.conf.sku.ac.ir

3

نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی
مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی
مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و
انجمن ریخته گری ایران

 20الی  21آبان ماه
1399

www.imatconf.com

4

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ،
مواد و متالورژی

 30آبان 1399

www.memconf.ir

5

هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی:
ساخت ،خواص و کاربرد

 3الی  4دی ماه
1399

www.ccfa.iust.ac.ir

 14اسفندماه 1399

www.icocs.ir

6

عنوان

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در
مدیریت و مهندسی
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دوره های آموزشی
برگزاری دوره
انجمن آهن و فوالد ایران
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 دورههــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينههــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مـيدارد .لــذا از كليــه
مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دورههــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دورههــاي

آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا ميگــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد.
بديهــي اســت دورههــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان قابــل بررســي و اجراســت .ضمن ـاً در صــورت نیــاز دورههــا در محــل شــرکت
درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دورههای 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 ............................................... :
آدرس مؤسسه .................................................................................................................................................................................................. :
.............................................................................................تلفن  .................................................. :نمابر ..................................................... :
امضاء و تاریخ

دورههای آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ايران
عنوان دوره

رديف
1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روشهای باال بردن بهره وری و صرفهجویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

مهندس جوالزاده

 1روز

5

28

نام استاد

مدت

6

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی
شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

7

مهندس جوالزاده
مهندس جوالزاده

 3روزه
 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه
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رديف
10
11

عنوان دوره

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

مدت

نام استاد

 3روزه

دکتر علیزاده

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

12

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 1الی 2
روزه
 5روزه

14

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری
از آن
بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

 2روزه

13
15

پايش و مانيتورينگ خوردگي

 3روزه

دکتر دهکردی
دکتر اشرفی

 2روزه

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

19

اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در
صنعت
دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

16
18
20
21

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی
عیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی

دکتر اشرفی

 3روز

دکتر معلم

مهندس کیوانفرد

 4روز

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس اتحاد توکل
مهندس ادب آوازه

 3روز

23

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

25

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

دکتر منشی

 1روزه

دکتر علیزاده

 2روزه

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی )(Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 3روزه

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

22
24

26
28
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

سامانههای اتوماسیون

 2روزه

بازرسي جوش لوله

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی
ترمودینامیک و سینتیک پخت گندلههای مگنتیتی

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

مهندس ادب آوازه

دکتر علیزاده

دکتر شمعانیان

 5روزه
 3روزه

 2روزه
 2روزه

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 3روزه

دکتر رضائیان

 1الی 2
روزه
 2روزه
 2روزه

متدولوژی تحقیق

دکتر سعیدی

انتخاب مواد
آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی -حرارتی)

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

تغییر شکل شدید فلزات ()SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

آشنایی با فوالدهای پیشرفته ( Trip،Twip ،IFو غیره)
دوره تخصصی فوالدهای HSLA

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق
استانداردهاي بينالمللي
فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

 1روزه
 1روزه
 2روزه
 2روزه

دکتر دهکردی

 2روزه

دکتر اعالیی

 2روزه
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رديف
42

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از
خوردگی
آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههای
صنعتی
پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در
صنعت
کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 2روزه

دکتر اشرفی

 1روزه

دکتر اشرفی

 1روزه

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیر االسالمی

2 -3روزه

50

آزمونهاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجی صادقیان

 17روز

مهندس حسنی

 4روز
 3روز

43

45
46
47

پوششدهي

) (Failure Analysis

54

نرم افزار

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس
الكتريكي
تحوالت و توسعه در فرايند فوالدسازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوههای ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

66

احتراق گاز در کورهها

دکتر حسن پور

 3روزه

67

عملیات حرارتی جوشکاری

دکتر اشرفی

 1روزه

68

عناصر اندازهگیری حرارت

دکتر قیصری

 4روزه

69

آنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 2016

مهندس جوالزاده

 1روزه

70

مدلسازی با چوب

مهندس نجفی

 100ساعت

59

30

عنوان دوره

نام استاد

مدت

71
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Digsilent

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک

دکتر علی زاده

 2روزه

دورههای جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران
ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

1

گندله سازی و روشهای جدید افزایش راندمان آن

17

عملیات ترمومکانیکال در تولید فوالدهای ویژه

2

آشناییومعرفیجدیدترینفناوریهایفرایندگندله
سازی

18

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره
مقدماتی)

3

آزمونهای اســتاندارد گندله و روشهای بهبود

19

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره

4

بریکت سازی ،فناوری ،افزایش راندمان

20

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ
الکترونی (دوره مقدماتی)

5

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی
(دوره مقدماتی)

21

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ
الکترونی (دوره پیشرفته)

6

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی (دوره
پیشرفته)

22

معرفی و فناوری فوالدهای الکتریکی و مغناطیسی

7

فناوری فوالدسازی در کوره قوس الکتریکی

23

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای پرنیتروژن

8

فناوری تولید فروآلیاژها

24

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای مقاوم به
خوردگی اتمسفری

9

متالورژی ثانویه با استفاده از کوره LF

25

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای فنر

10

فناوری  RHدر تولید فوالد

26

معرفی و آشنایی با فناوری تولید فوالدهای ODS

11

پودر بازی تاندیش ،فناوری ،عملکرد و استفاده

27

فسفر در فرایندهای فوالدسازی

12

آشنایی با فناوریهای جدید در طراحی تاندیش

28

فناوری ژل کستینگ برای تولید نسوزهای چگال

13

پودر قالب در ریخته گری مداوم

29

آشنایی با فناوریهای بازیابی سربارههای
فوالدسازی

14

تکنولوژی و محاسبات قالب در ریخته گری مداوم

30

کاربرد سربارههای فوالدسازی در صنایع مختلف

15

نسوزهای پاتیل ،عملکرد و افزایش طول عمر

31

مدیریت زمان در فرایندهای تولید فوالد

16

معرفی فوالدهای  APIو فناوری تولید آن

32

مدیریت فرایندهای تولید فوالد

کیفیت گندله

پیشرفته)

كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ايران

31
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انجمن آهن و فوالد ایران
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انجمن آهن و فوالد ایران
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انجمن آهن و فوالد ایران
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مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1388

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

انجمن آهن و فوالد ایران
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انجمن آهن و فوالد ایران
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كتاب مرجع فوالد 1394

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1394

كتاب مرجع فوالد 1395

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1395

كتاب مرجع فوالد 1396

مهندس محمدحسن جوالزاده

500/000
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مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1397

كتاب مرجع فوالد 1398
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

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

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات
امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپــي شناســنامه ،کارت ملــی و آخريــن مــدرك تحصيلــي (بــراي دانشــجويان ارائــه كپــي كارت دانشــجويي كافــي اســت+).

34

تصویــر عکــس پرســنلی.

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (مؤسســات حقوقــي 12/000/000ريــال ،اعضاءحقيقــي  1/500/000ريــال ،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 :شماره واتس اپ ،09037130929 :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 بينالمللــي بــا كســب مجــوز از وزارت
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،مجلــه علمــي -پژوهشــي بينالمللــي را بــا عنــوان:ئ
)International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI

منتشر مينمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت ميگــردد 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 ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :

دبيرخانه مجله بينالمللي انجمن آهن و فوالد ايران

35

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 ميتوانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره

 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي:
 84156-83228ارســال فرماييد.

 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.

 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 1500000ريال ميباشد.

 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي  )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 .....................................................................................................................…........................

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

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

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

چهار فصل ( %10تخفیف)

و محل چاپ آگهی ......................میباشد.

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 1.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ...................................ريــال
تعییــن میگــردد.
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)
میباشــد.

* 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  %50هزینـهی چــاپ آگهــی را تــا پایــان قرارداد محاســبه

و پرداخــت نمایــد.

* در صــورت انصــراف از همراهــی بــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدی ـد ،بــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غیــر ایــن صــورت
آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ میگــردد.

* 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 پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتــههاي عـلمي پـژوهشي

بيــن المللــي ( )SIبــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.

صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه ميبـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين

ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه شــده

و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي محـــققان گـــرامي بصـــورت

مقـــالههاي علـــمي و فنــي در زميـــنههاي مختـــلف صنايــع فــوالد
اعــام مينمايــد.

راهنماي تهيه مقاله

ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكسهــاي آن ضــروري

اســت.

-7واژههــا و پــي نوش ـتها :بــاالي واژههــاي متــن مقالــه شــماره
گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامـهاي

كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم ميگــردد درج شــود.

-8منابـــع و مراجـــع :در متــن مقالــه شــماره مراجـــع در داخــل

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينههــاي مختلــف صنايــع

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

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجل ـهاي

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

ج) مقاالت ميتوانند در يكي از بخشهاي زير تهيه شوند.

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

آهــن و فــوالد باشــند.
درج شــده باشــد.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

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

ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

چــاپ شــود.

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

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي متــر)
▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

▪ فصلنامه پيام فوالد در حك و اصالح مطالب آزاد است.

 -3چكيده

عكسهــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.

نشــريه چــاپ گــردد.

 -4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايشهــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجــه
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-6تصاويــر و عكسهــا :اصــل تصاويــر و عكسهــا بايــد بــه

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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▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

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

