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سر مقالهسر مقاله

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

شــماره هشــتاد و دو فصــل بهــار هــزار و چهارصــد کــه هم 
اکنــون در اختیــار شماســت دارای یــک مقالــه جهــت بیان 
شــاخص های پایــداری یــک شــرکت نمونــه فــوالدی 
می باشــد کــه راهنمایــی مناســبی جهــت شــاخص های 
پایــداری در شــرکت های فــوالدی می باشــد. همچنیــن 
ــی کــه در  ــورد آجرهــای آلومینا-زیرکنیای ــه ای در م مقال
ــن  ــورد ای ــی را در م ــی رود اطالعات ــکار م ــد ب ــوره بلن ک
نســوزها بیــان می کنــد و همچنیــن امــکان جایگزینــی 
ــماره  ــن ش ــوارد ای ــه ی م ــت. در بقی ــده اس ــا بیان ش آن ه

ــت. ــده اس ــریه آورده ش ــن نش ــب روتی مطال
ــه کــه حاصــل تــالش  ــدی در مجل ــب مفی ــدوارم مطال امی
ــاری  ــران و همی ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــکاران در انجم هم
همــکاران در صنعــت می باشــد، بــرای شــما وجــود داشــته 

باشــد. 



تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
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  YazıcıYazıcı ــوالد ــرکت ف ــداری ش ــاخص های پای ــوالد ش ــرکت ف ــداری ش ــاخص های پای ش
ــال 20202020   ــه در س ــال ترکی ــه در س ترکی

معرفی شرکت

ــاری  ــکندرون/ س ــهر اس ــه در ش ــوالد Yazıcı ترکی ــرکت ف ش
ــز زیــر  ــور ج ــرکت مذک ــت. ش ــع شــده اس ــه واق ــگی ترکی س
 Yazıcı می باشــد. شــرکت فــوالد Diler مجموعــه هلدینــگ
در ســال 1991 بــه منظــور تولیــد فــوالد ســاحتمانی یــک کارگاه 
نــورد را احــداث نمــوده اســت. بعــد از چندیــن ســال بهــره 
بــرداری موفقیت آمیــز در ســال 1994 یــک واحــد جدیــد و 
ــه 138  ــک ب ــاحت نزدی ــه مس ــن ب ــازی را در زمی ــدرن فوالدس م
هزارمتــر مربــع تأســیس کــرده اســت. تجهیــزات نصــب شــده در 
کارگاه فوالدســازی عبارت انــد از; یــک کــوره قــوس الکتریکــی 
90 تنــی بــا تــوان ترانــس 78 مگاولــت آمپــر، یــک کــوره پاتیلــی 
ــر و یــک ماشــین ریخته گــری  ــوان ترانــس 12 مگاولــت آمپ ــا ت ب
 100x100 مــداوم شــمش 6 شــاخه ای. ابعــاد شــمش های تولیــدی
 140x140 و   130x130  ،  125x125  ،  120x120  ،  115x115،
ــد  ــت تولی ــد. ظرفی ــر می باش ــی 14 مت ــول 3/5 ال ــا ط ــری ب میلیمت
فوالدســازی 1050750 تــن در ســال اســت. تجهیــزات نصب شــده 
در کارگاه نــورد نیــز بدیــن شــرح اســت: یــک کــوره پیــش گــرم 
بــا ظرفیــت 120 تــن در ســاعت بــا سیســتم هــل دهنــده، یــک خــط 
مــداوم نــورد 19 قفســه ای دو راه گاهــی مــداوم  دوقلویــی و ســه 
قلویــی  )Slit( شــامل گــروه  11 قفســه ای افقــی نــورد ابتدایــی، 2 
نــورد میانــی بــا 4 قفســه افقــی و 2 نــورد اتمــام کاری بــا 4 قفســه ای 
افقــی، 2 بســتر خنک کننــده تحــت کنتــرل و ناحیــه بــرش، خنــک 
کاری و بســته بندی. ظرفیــت تولیــد کارگاه نــورد  1024326 تــن 

در ســال اســت.

از  اســتفاده  یــا   Yazıcı فــوالد  شــرکت  گذشــته  ســال  در 
تــن  میلیــون   1 از  بیــش  فــوالدی  قراضــه  تــن  میلیــون   1/6
ــوالت  ــد محص ــزان تولی ــت. می ــرده اس ــد ک ــوالد تولی ــمش ف ش
هــزار   800 شــرکت  ایــن  نــورد  کارگاه  ســاختمانی  فــوالد 
محصــوالت  تولیــد  فراینــد  شــکل1  در  اســت.  بــوده  تــن 
ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــوالد Yazıcı ترکی ــرکت ف ــوالدی در ش ف

شــاخص های پایــداری شــرکت فــوالد Yazıcı ترکیــه 
در ســال 2020

 صنایــع فــوالد بــرای ادامــه حیــات خویــش موظــف بــه رعایت، 
اجــرا و حفــظ شــاخص های پایــداری صنایــع فــوالد می باشــد. در 
ــده  ــه بندی ش ــوالد کالس ــع ف ــداری صنای ــاخص های پای ــل ش ذی

اســت.
الف- شاخص های اقتصادي

تولیــد فــوالد، مصــرف فــوالد، ســودهی، تجــارت )صــادرات(، 
بهــره وری نیــروي انســاني و هزینه هــای پژوهــش

ب- شاخص های مواد خام، انرژي و محیط زیست

ــژه نســوز،  ــرژي، بازدهــي آهــن، مصــرف وی ــژه ان مصــرف وی
انتشــار گاز CO2، بازیافــت قراضــه، تولیــد و مصــرف ســرباره، 
مصــرف ویــژه آب، انتشــار گــرد و غبــار و بهره بــرداری از ســامانه 

حمــل و نقــل
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 ج- شاخص های نیروي انساني

نســبت  ماهــر،  کارگــران  نســبت  حــوادث،  تکــرار  نــرخ 
مهندســین، نــرخ دوره هــای بازآمــوزی زمــان آمــوزش کارکنــان 

ایده هــا مدیریــت  و 

هــر شــرکت فــوالدی بــا توجــه بــه فراینــد تولیــد فــوالد 
خویــش، شــرایط اجتماعــی و جغرافیایــی شــاخص های پایــداری 

ــی آورد. ــرا درم ــه اج ــاب و ب ــودش را انتخ خ

.Yazıcı شکل1 . دیاگرام فرایند تولید در شرکت فوالد

ــر و  ــی، تغیی ــرایط محل ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــاخص ها ب ــن ش ای
جایگزیــن می شــوند. بــا توجــه بــه اینکــه فراینــد تولیــد فــوالد ایــن 
شــرکت کــوره قــوس الکتریکــی بــا 100% شــارژ قراضــه فــوالدی 
اســت میــزان مصــرف انــرژی ویــژه ایــن شــرکت بــه دلیــل نبــودن 
ــور  ــد کنورت ــا فراین ــوالد ب ــد ف ــا تولی ــه ب ــا در مقایس ــه احی مرحل
اکســیژنی خیلــی پائیــن خواهــد بــود. رونــد میــزان مصــرف انــرژی 
ویــژه شــرکت فــوالد Yazıcı طــی ســال های 2008 الــی 2020 
در شــکل 2 از نظــر می گــذرد. همان طــوری کــه در تصویــر 
دیــده می شــود در ســال 2020 نــرخ میــزان مصــرف انــرژی ویــژه 
شــرکت یــاد شــده، 2/42 گیــگا ژول برتــن فــوالد خــام بــوده و در 
ــن شــده  ــداف تعیی ــاده از اه ــه دســت آم ــرخ ب ــی ن دو ســال متوال
ــوالدی  ــت قراضــه ف ــزان بازیاف ــده اســت. می ــه دســت آم ــر ب کمت
ــده  ــزارش ش ــن گ ــون ت ــه 1/16 میلی ــک ب ــرکت نزدی ــن ش در ای
اســت. منافــع تولیــد فــوالد بــا شــارژ صــد در صــد قراضــه فــوالد 

در مقایســه بــا تولیــد فــوالد از ســنگ آهــن را مي تــوان بــه شــرح 
ذیــل خالصــه کــرد. مصــرف آب بــه میــزان 40 درصــد، آلودگــي 
هــوا بــه میــزان 85 درصــد کاهــش مي یابــد، میــزان مصــرف 
انــرژي، 75 درصــد و مصــرف کربــن بــه میــزان 95 درصــد 
ــرکت  ــن ش ــرای ای ــم ب ــاخص مه ــی از ش ــد. یک ــش مي یاب کاه
تأمیــن مــواد اولیــه )قراضــه( در شــعاع 3000 کیلومتــر اســت. 
ــه )قراضــه( در شــعاع 3000  ــواد اولی ــن م ــد تأمی در شــکل 3  رون
کیلومتــری )مثــل آمریــکا( بــه نمایــش در آمــده اســت. نــرخ یــاد 
شــده در ســال پیشــین29/2% اعــالم شــده اســت. نــرخ خریدهــای 
محلــی شــرکت یــاد شــده در ســال پیشــین 8390 لیــر بــه ازای هــر 
تــن فــوالد بــوده اســت. در شــکل4 رونــد خریــد داخلــی شــرکت 
نمایــش  بــه   2020 الــی   2008 ســال های  طــی   Yazıcı فــوالد 
گذاشــته شــده اســت. در ســال گذشــته نــرخ خریــد داخلــی 
ــت. ــوده اس ــر ب ــده کمت ــن ش ــدف تعیی ــر از ه ــرکت موردنظ ش

شاخص های پایداری شرکت فوالد Yazıcı ترکیه در سال 2020
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تحقیــق  هزینه هــای  پایــداری  مهــم  شــاخص های  از  یکــی 
ــن %1  ــور میانگی ــه ط ــا ب ــوالد دنی ــع ف ــت. در صنای ــعه اس و توس
اختصــاص  توســعه  و  تحقیــق  بــرای  را  فــروش  هزینه هــای 
ــروش )%( در  ــوآوری در کل ف ــه ن ــهم هزین ــد س ــد. رون می دهن

شــرکت فــوالد یازیجــی در شــکل 5 بــه نمایــش در آمــده اســت. 
ــه ثبــت  در شــرکت یــاد شــده 4/272% در ســال قبــل ایــن نــرخ ب

ــت.  ــیده اس رس
میــزان تولیــد ســرباره ویــژه ایــن شــرکت در ســال پیشــین 185 
ــی از اهــداف  ــن فــوالد مــذاب و در 3 ســال متوال ــر ت کیلوگــرم ب
تعییــن شــده تولیــد ســرباره کمتــر بــوده اســت. در شــکل6  رونــد 
میــزان تولیــد ســرباره شــرکت فــوالد Yazıcı دیــده می شــود. کل 
میــزان پســماند تولیــد و ارســال شــده بــه انبــار در ســال پیشــین 188 
ــزان  ــد می ــکل7 رون ــت. در ش ــوده اس ــوالد ب ــن ف ــر ت ــرم ب کیلوگ
پســماند تولیــد و ارســال شــده بــه انبــار بــه نمایــش درآمــده اســت. 
در شــکل 8 رونــد بازدهــی مــواد مصرفــی در شــرکت فــوالد 
ــزان  ــل می ــر از نظــر می گــذرد. در ســال قب Yazıcı در 3 ســال اخی

بازدهــی مــواد مصرفــی شــرکت مذکــور 81/22% گــزارش شــده 
اســت.

.Yazıcı شکل2 . روند میزان مصرف انرژی ویژه شرکت فوالد

ــعاع 3000  ــه( در ش ــه )قراض ــواد اولی ــن م ــد تأمی ــکل 3 . رون ش

کیلومتــری.

شکل4. روند خریدهای محلی )لیر/ تن فوالد(.

ــرکت  ــروش )%( در ش ــوآوری در کل ف ــه ن ــهم هزین ــکل 5. س ش

ــدی. ــوالد یازی ف

.Yazıcı شکل6 . روند میزان تولید سرباره شرکت فوالد
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ــار پســماند در  ــه انب ــد میــزان پســماند ارســال شــده ب شــکل7. رون

.Yazıcı ــوالد ــرکت ف ش

.Yazıcı شکل 8 . روند بازدهی مواد مصرفی در شرکت فوالد

یکــی از شــاخص های مهــم پایــداری، مصــرف ویــژه آب 
اســت. در ســال قبــل ایــن نــرخ در شــرکت فــوالد Yazıcı ترکیــه 
0/89 متــر مکعــب برتــن فــوالد بــوده اســت. در ســال 2020 ایــن 
نــرخ کمــی باالتــر از هــدف تعییــن شــده، بــوده اســت. در شــکل9 
رونــد میــزان مصــرف آب ویــژه شــرکت فــوالد Yazıcı مشــاهده 

می شــود.

.Yazıcı شکل9 . روند میزان مصرف آب ویژه شرکت فوالد

ــوزش  ــاخص آم ــول ش ــور معم ــه ط ــان ب ــوالد جه ــع ف در صنای
ســرانه  40 ســاعت بــه ازای هــر نفــر شــاغل در ســال می باشــد. در 
شــرکت فــوالد Yazıcı ترکیــه میــزان آمــوزش ســرانه کارکنــان در 
ــه ثبــت رســیده اســت. در شــکل10  ســال گذشــته31/4 ســاعت ب
رونــد آمــوزش ســرانه کارکنــان در شــرکت فــوالد Yazıcı از نظــر 
ــده  ــرا ش ــرانه اج ــوزش س ــال 2018 و 2019  آم ــذرد. در س می گ
از اهــداف تعییــن شــده باالتــر بــوده اســت. در ایــن شــرکت نــرخ 
حداقــل حقوق بگیــران درســال گذشــته 10/47 % اعــالم شــده 
اســت. در شــکل 11 رونــد نســبت کارکنــان حداقــل حقــوق بگیــر 
ــی از نظــر می گــذرد.  ــوالد Yazıcı در 3 ســال متوال در شــرکت ف
ــان  ــه کل کارکن ــی ب ــان محل ــبت کارکن ــد نس ــکل 12 رون در ش
ــت  ــه ثب ــن نســبت 99/7% ب مشــاهده می گــردد. در ســال 2020 ای
رســیده اســت. ضمنــاً در ســال 2020 نســبت کارکنــان جــدا شــده 
بــه کل کارکنــان در ایــن شــرکت 7/72 % بــه ثبــت شــده اســت. 
ــان  ــه کل کارکن ــده ب ــدا ش ــان ج ــبت کارکن ــد نس ــکل13 رون ش
شــرکت فــوالد Yazıcı را در 3 ســال گذشــته نشــان می دهــد. 
در شــکل 14 رونــد ایمنــی در شــرکت فــوالد Yazıcı دیــده 
ــال  ــوالد در س ــداوم ف ــری م ــین ریخته گ ــی ماش ــود. بازده می ش
پیشــین شــرکت فــوالد Yazıcı، 98/54% بــوده اســت. در شــکل 15 
ــاد شــده در  ــد بازدهــی ماشــین ریخته گــری مــداوم شــرک ی رون
3 ســال متوالــی به نمایش درآمــده اســت. هزینه هــای اجتماعــی 
شــرکت فــوالد Yazıcı در ســال گذشــته29/4 لیــر بــه ازای هــر تــن 
ــه ثبــت رســیده اســت در حالــی کــه هزینه هــای  فــوالد تولیــدی ب
اجتماعــی در ســال گذشــته 84/5 لیــر بــه ازای هــر تــن فــوالد 
شــرکت  اجتماعــی  هزینه هــای  رونــد  اســت.  بــوده  تولیــدی 
ــاهده  ــکل16 مش ــی 2020 در ش ــال های 2018 ال ــی س ــور ط مذک
ــن شــرکت  ــان ای می گــردد. شــایان ذکر اســت 99/7% کل کارکن

ــد. ــی می باش بوم

.Yazıcı شکل10 . روند آموزش سرانه کارکنان شرکت فوالد

شاخص های پایداری شرکت فوالد Yazıcı ترکیه در سال 2020
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ــر، در  ــوق بگی ــل حق ــان حداق ــبت کارکن ــد نس ــکل 11 . رون ش

.Yazıcı شــرکت فــوالد

ــان در  ــه کل کارکن ــی ب ــان محل ــبت کارکن ــد نس ــکل 12. رون ش

.Yazıcı ــوالد ــرکت ف ش

ــان  ــه کل کارکن ــده ب ــدا ش ــان ج ــبت کارکن ــد نس ــکل13. رون ش

.Yazıcı ــوالد ــرکت ف ش

ــرکت  ــداوم ش ــری م ــین ریخته گ ــی ماش ــد بازده ــکل 15 . رون ش

.Yazıcı ــوالد ف

.Yazıcı شکل  16 . روند هزینه های اجتماعی شرکت فوالد

.Yazıcı شکل14 . روند شاخص ایمنی در شرکت فوالد
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ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020

چکیده

آلومینــا- نســوز  آجرهــای  معرفــی  بــه  حاضــر  مقالــه  در 
زیرکنیایــی و خــواص آن هــا جهــت کاربــرد در کــوره بلنــد ذوب 
آهــن پرداختــه شــد. آجرهــای نســوز آلومینا-زیرکنیایــی بــه دلیــل 
ــتند.  ــه هس ــود موردتوج ــی خ ــی عال ــوک حرارت ــه ش ــت ب مقاوم
همچنیــن مقاومــت بــه خوردگــی خوبــی در محیــط اســیدی 
ــا  ــن آجره ــی ای ــکان جایگزین ــه، ام ــن مقال ــد. در ای نشــان می دهن
ــی و  ــد. بررس ــی ش ــز ارزیاب ــوز نی ــای نس ــر آجره ــواع دیگ ــا ان ب
مقایســه خــواص نســوزهای مختلــف نشــان داد کــه در میــان انــواع 
موجــود، محصــوالت موالیتی و کوراندومی بیشــترین مشــابهت را 
ــی  ــوان پیش بین ــن می ت ــد. بنابرای ــی دارن ــوالت زیرکنیای ــه محص ب
کــرد کــه آجرهــای نســوز موالیت-زیرکنیــا، کوراندوم-موالیــت 
)آلومینــا- کوراندوم-موالیت-زیرکنیــا  )آلومینا-موالیــت(، 
جایگزینــی  بــرای  مناســبی  گزینه هــای  موالیت-زیرکنیــا( 
ــن  ــد ذوب آه ــوره بلن ــی در ک ــوز آلومینا-زیرکنیای ــای نس آجره
هســتند. در میــان ایــن نســوزها، آلومینا-موالیت-زیرکنیــا مقاومت 
ــت،  ــوزهای موالی ــه نس ــبت ب ــری نس ــی باالت ــوک حرارت ــه ش ب
ــوزهای  ــن نس ــت دارد. همچنی ــت و آلومینا-موالی زیرکنیا-موالی
کوراندومــی، نســوزندگی و مقاومــت بــه خوردگــی باالتــری 
ــت  ــت مقاوم ــا موالی ــد، ام ــی دارن ــوز موالیت ــر نس ــه آج ــبت ب نس
ــا در نظــر گرفتــن  ــه شــوک حرارتــی باالتــری دارد. در نتیجــه ب ب

مقاومــت بــه شــوک حرارتــی بــه عنــوان ویژگــی اول و مقاومــت 
ــوان پیش بینــی کــرد  ــوان ویژگــی دوم، می ت ــه عن ــه خوردگــی ب ب
کــه بــه ترتیــب آجرهــای نســوز کوراندوم-موالیت-زیرکنیــا 
کورانــدوم- و  موالیت-زیرکنیــا،  )آلومینا-موالیت-زیرکنیــا(، 
بــه عنــوان جایگزیــن  موالیــت )آلومینا-موالیــت( می تواننــد 
مورداســتفاده قــرار گیرنــد. بــا اصــالح ترکیــب شــیمیایی )نســبت 
ــواص  ــه خ ــوان ب ــز می ت ــا نی ــع آن ه ــدازه ذرات و توزی ــا(، ان فازه
ــی و  ــد بررســی خــواص حرارت ــه بای ــدا کــرد. البت ــه دســت پی بهین
شــیمیایی نســوزهای مذکــور بــه صــورت تجربــی و مقایســه آن هــا 
ــرای  ــازار نیــز ب ــاز ب نیــز انجــام گیــرد. همچنیــن هزینــه تولیــد و نی

ــوند. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای ــری نهای تصمیم گی
کلمــات کلیــدي: آجــر نســوز، آلومینا-زیرکنیــا، کــوره بلنــد 

ذوب آهــن.

مقدمه و مرور منابع

صنایــع آهــن و فــوالد از مهم تریــن تولیدکننــدگان صنعتــی در 
کشــورها هســتند. مــذاب فلــزات، ســرباره و اتمســفر کــوره اثــرات 
مخربــی روی آســتر کوره هــای مورداســتفاده در ایــن صنایــع 
دارد و باعــث آلودگــی، ســایش و تخریــب آجرهــای نســوز 
ــرد در  ــرای کارب ــوز ب ــای نس ــن، آجره ــوند؛ بنابرای ــوره می ش ک
ــی  ــایش، خوردگ ــر س ــد در براب ــور، بای ــع مذک ــای صنای کوره ه

آشنایی با آجرهای نسوز آلومینا-زیرکنیایی آشنایی با آجرهای نسوز آلومینا-زیرکنیایی 
مورداستفاده در کوره بلند ذوب آهن و بررسی مورداستفاده در کوره بلند ذوب آهن و بررسی 

 امکان جایگزینی آن ها امکان جایگزینی آن ها
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ــد  ــای جدی ــود روش  ه ــا وج ــند. ب ــاوم باش ــی مق ــوک حرارت و ش
ــه  ــرای تهی ــد ب ــان اســتفاده از کــوره بلن ــد آهــن، همچن ــرای تولی ب
آهــن مورداســتفاده قــرار می گیــرد. نخســتین کــوره بلنــد در 
ــی در  ــون، تغییرات ــا ســاخته شــد و تاکن ــالدی در اروپ ــرن 16 می ق
ــد شــامل  قســمت های مختلــف آن ایجــاد شــده اســت. کــوره بلن
ــه دلیــل  یــک ســیلندر مخروطــی فــوالدی اســت کــه آســتر آن ب
ــوز  ــواد نس ــط م ــوره، توس ــمت از ک ــر قس ــاوت در ه ــرایط متف ش
ــادل  ــاس تب ــر اس ــد ب ــوره بلن ــت. ک ــده اس ــانده ش ــی پوش مختلف
ــد و شــامل  ــی عمــل می کن ــل انرژی هــای شــیمیایی و حرارت متقاب
ســه بخــش اصلــی بدنــه، شــکم و تنــوره اســت. بــرای تحمــل بــار 
زیــاد مــواد و گرمــای بــاال، بــه آجرهــای نســوز مناســب در کــوره 
ــاط  ــب در نق ــوز مناس ــح نس ــق و صحی ــاب دقی ــت. انتخ ــاز اس نی

ــد ]2-1[. ــش می ده ــوره را افزای ــر ک ــف، عم مختل
ــع  ــوز در صنای ــوالت نس ــی از محص ــش از نیم ــار، بی ــق آم طب
انــواع  از  یکــی  می شــود.  مصــرف  فــوالد  و  آهــن  تولیــد 
محصــوالت نســوز، آجرهــای نســوز هســتند کــه معمــوالً در 
ــتفاده  ــی اس ــای صنعت ــاختمان های کوره ه ــتاندارد در س ــاد اس ابع
تقســیم بندی  روش  چندیــن  بــه  نســوز  آجرهــای  می گردنــد. 
می شــوند. بــر اســاس خاصیــت شــیمیایی، نســوزها بــه ســه گــروه 
ــط  ــاوم در محی ــازی )مق ــیدی(، ب ــط اس ــاوم در محی ــیدی )مق اس
ــازی( دســته بندی  ــط اســیدی و ب ــاوم در محی ــی )مق ــازی( و خنث ب
می گردنــد. آجرهــای نســوز در انــواع سیلیســی، آلومینیومــی، 
ــژه،  ــای نســوز وی ــدی می شــوند. آجره ــز طبقه بن ــژه نی ــازی و وی ب
خــود شــامل آجــر نســوز اکســید کروم-کورانــدوم، آجــر نســوز 
ــا  ــت ]3[. پژوهش ه ــوم اس ــوز زیرکنی ــر نس ــروم و آج ــید ک اکس
ــی  ــار مکانیک ــود رفت ــث بهب ــا باع ــه زیرکنی ــت ک ــان داده اس نش
ســرامیک ها می شــود. میــزان ایــن بهبــود بــه عواملــی ماننــد 

انــدازه ذرات زیرکنیــا، ترکیــب شــیمیایی، خــواص مکانیکــی 
زمینــه ســرامیکی و همچنیــن دمــا بســتگی دارد. بررســی اثــر 
افــزودن زیرکنیــا بــه جــرم ریختنــی آلومینــای بــدون ســیمان نشــان 
ــای  ــار مکانیکــی در دم ــا، رفت ــدار زیرکنی ــش مق ــا افزای ــه ب داد ک
ــن طــول  ــت. همچنی ــود یاف ــر بهب ــزان 3 براب ــه می ــاال )C°1350( ب ب
تــرک بحرانــی افزایــش یافــت کــه باعــث بهبــود رفتــار مکانیکــی 
گردیــد ]4[. همچنیــن رفتــار حرارتــی عالــی شــامل رســانایی 
ــا گــزارش  ــرای زیرکنی ــاال ب ــی ب ــی کــم و مقاومــت حرارت حرارت
ــوز  ــای نس ــوب، آجره ــواص مطل ــن خ ــل ای ــه دلی ــت. ب ــده اس ش
ــی  ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــه مقاوم ــی ک ــی در کاربردهای زیرکنیای
بــاال نیــاز اســت اســتفاده می شــوند ]3[. بــه طــور کلــی، آجرهــای 
نســوز زیرکنیایــی بــه دو دســته آلومینا-زیرکنیــا و گرافیــت-
ــد  ــورژی مانن ــع متال ــه در صنای ــوند ک ــیم بندی می ش ــا تقس زیرکنی
کــوره بلنــد و کــوره قــوس الکتریکــی کاربــرد دارنــد. البتــه انــواع 
ــت- ــا و آلومینا-گرافی ــای گرافیت-زیرکنی ــد آجره دیگــری مانن
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــوند ]5[. مش ــتفاده می ش ــز اس ــا نی زیرکنی
ــاً  ــوالت صرف ــا محص ــه ب ــا در مقایس ــوالت آلومینا-زیرکنی محص
ــی  ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــی، دارای مقاوم ــا زیرکنیای ــی ی آلومینای
باالتــر و مقاومــت بــه خوردگــی بیشــتر در محیــط اســیدی هســتند 
]6[. نســوزهای آلومینا-زیرکنیایــی کــه از نــوع نســوزهای اســیدی 
ــی  ــتحکام مکانیک ــامل اس ــب ش ــواص مناس ــل خ ــه دلی ــتند، ب هس
بــه  مقاومــت  و  عالــی  حرارتــی  شــوک  بــه  مقاومــت  بــاال، 
خوردگــی بــاال، کاربردهــای زیــادی در کوره هــای تولیــد شیشــه 
ــن نســوزها در قســمت هایی از کــوره  ــن ای ــد ]7[. همچنی ــز دارن نی
ــت  ــی اهمی ــی و خوردگ ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــه مقاوم ــد ک بلن
ــازی Al2O3 -ZrO2-در شــکل 1  دارد اســتفاده می شــوند. نمــودار ف

نشــان داده شــده اســت.

.  Al2O3-ZrO2شکل 1. نمودار فازی نسوزهای
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تاکنــون دو روش کلــی بــرای ســاخت نســوزهای آلومینــا-
زیرکنیــا گــزارش شــده اســت: ریخته گــری ذوبــی و تف جوشــی1. 
در روش ریخته گــری ذوبــی، مخلــوط آلومینــا و زیرکنیــا در 
ــکل  ــاد ش ــرای ایج ــپس ب ــردد. س ــی ذوب می گ ــوره الکتریک ک
موردنظــر، مــذاب درون قالــب گرافیتــی ریختــه می شــود. بــا 
ایــن حــال، آجرهــای ریختگــی آلومینا-زیرکنیــا بــه دلیــل نیــاز بــه 
ــرای ذوب، بســیار گران قیمــت هســتند. روش  ــاال ب دمــای بســیار ب
ــوط  ــه در آن مخل ــت ک ــک اس ــک روش نیمه خش ــی ی تف جوش
آلومینــا و زیرکنیــا آمــاده می شــود و بــا پــرس نیمه خشــک همــراه 
ــد.  ــر درمی آی ــورت آج ــه ص ــب2  ب ــی آب و چس ــدار کم ــا مق ب
ســپس آجرهــای شــکل داده شــده در دمــای C°110 خشــک 
می گردنــد و در دمــای موردنظــر، پختــه می شــوند. گــزارش 
ــا  شــده اســت کــه ســاخت آجرهــای نســوز آلومینا-زیرکنیایــی ب
 1600°C 40% آلومینــای کلسینه شــده و 60% زیرکــن در دمــای
همــراه بــا TiO2 بــه عنــوان کمــک زینتــر، باعــث تشــکیل فازهــای 
ــه  ــن در مقایس ــود. همچنی ــا می ش ــت و زیرکنی ــدوم، موالی کوران
باالتــر،  همگنــی  و  دانســیته  روش  ایــن  در  ذوبــی،  روش  بــا 
ــت  ــه دس ــری  ب ــه خوردگــی باالت ــت ب ــر و مقاوم ــل پایین ت تخلخ
ــا  ــس آلومینا-زیرکنی ــوز از جن ــات نس ــاخت قطع ــد ]7[. س می آی
ــده در  ــت ش ــرس( و پخ ــتروژن، پ ــد )اکس ــت جام ــه روش حال ب
ــماره  ــراع ش ــت اخت ــت )ثب ــده اس ــام ش ــز انج ــای C°1000 نی دم
US5403794A(. قطعــات حاصــل، اســتحکام داغ بــاال، مقاومــت 
بــه شــوک حرارتــی و مقاومــت بــه خوردگــی بــاال در برابــر 

ــد. ــوالد نشــان داده ان ــذاب ف م
ــدار در سیســتم Al2O3-SiO2   اســت کــه  ــاز پای موالیــت یــک ف
ــی در  ــداری عال ــاالی خــوب، پای ــار مکانیکــی دمــای ب دارای رفت
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــاال اس ــوزندگی ب ــی و نس ــوک حرارت ــر ش براب
ــا  ــی دارد. آلومین ــیمیایی باالی ــداری ش ــی، پای ــت خنث ــل ماهی دلی
ــی اســت، نســوزندگی  ــاً خنث ــدوم( از نظــر شــیمیایی تقریب )کوران
ــن  ــل ای ــه دلی ــی دارد ]8[. ب ــی باالی ــوک حرارت ــه ش ــت ب و مقاوم
ــا  ــا و ی ــاز آلومین ــوز دارای دو ف ــای نس ــوب، آجره ــواص مطل خ
موالیــت، متــداول هســتند. مشــخص شــده اســت کــه رفتــار 
تغییــر  بــا  آلومینا-موالیــت  نســوزهای  مکانیکــی  و  حرارتــی 
ــد.  ــود می یاب ــا بهب ــدازه ذرات فازه ــع ان ــیمیایی و توزی ــب ش ترکی
گــزارش شــده اســت کــه کاهــش انــدازه ذرات آلومینــا و موالیت 
ــواص  ــود خ ــی و بهب ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــش مقاوم ــث افزای باع
مکانیکــی )ســختی، اســتحکام، مــدول االســتیک، چقرمگــی 
شکســت( نســوز می گــردد ]9-10[. محصوالتــی کــه عــالوه 
ــته  ــت داش ــا موالی ــدوم و ی ــادی کوران ــدار زی ــوم، مق ــر زیرکنی ب
باشــند )Al2O3-ZrO2-SiO2( نیــز کاربــرد زیــادی در ســاختمان 

کوره هــا دارنــد ]3[. ایــن نســوزها دارای اســتحکام مکانیکــی بــاال، 
مقاومــت بــه شــوک حرارتــی عالــی، مقاومــت بــه خوردگــی بــاال 
ــه مقــدار زیــادی وابســته  و خــزش کــم هســتند. خــواص مذکورب
بــه ترکیــب شــیمیایی )نســبتAl2O3/SiO2(، دمــای پخــت و توزیــع 
انــدازه ذرات آلومینــا اســت ]11[. همچنیــن گــزارش شــده اســت 
ــاال، دارای مقاومــت  کــه نســوزهای زیرکنیا-موالیــت در دمــای ب
ــتند  ــی هس ــی باالی ــه خوردگ ــت ب ــی و مقاوم ــوک حرارت ــه ش ب
ــار  ــراع US8138109B2(. مشــخص شــده اســت کــه رفت )ثبــت اخت
ــت- ــوزهای آلومینا-موالی ــی نس ــی و مکانیک ــی، خوردگ حرارت
زیرکنیــا بــا تغییــر ترکیــب شــیمیایی و توزیــع انــدازه ذرات فازهــا 
بهبــود می یابــد. بــه عنــوان مثــال، افزایــش مقــدار زیرکنیــا و 
کاهــش انــدازه ذرات آلومینــا باعــث بهبــود خــواص نهایــی 
نســوز می گــردد ]12[. گــزارش شــده اســت کــه اصــالح ترکیــب 
ــث  ــا( باع ــع آن ه ــدازه ذرات و توزی ــوژی )ان ــیمیایی و مورفول ش
ــه  ــش هزین ــن کاه ــی و همچنی ــیمیایی و حرارت ــواص ش ــود خ بهب
ــن  ــردد ]13[. همچنی ــوزهایAl2O3-ZrO2-SiO2 می گ ــاخت نس س
ــواص  ــود خ ــیمیایی و بهب ــب ش ــالح ترکی ــرای اص ــی ب تالش های
ــا انجــام  ــرد در کوره ه ــرای کارب ــن دســته از آجرهــای نســوز ب ای
ــرای  ــراع US20080314085A1(. کوشــش ب ــت اخت شــده اســت )ثب
ــورت  ــز ص ــوزها نی ــته از نس ــن دس ــی ای ــواص مکانیک ــود خ بهب
بــه دلیــل    Al2O3-ZrO2-SiO2 گرفتــه اســت ]14[. نســوزهای 
خــواص خــوب خــود ماننــد مقاومــت در برابــر خوردگــی و 
ــد  ــادی دارن ــرد زی ــز کارب ــه نی ــع شیش ــی، در صنای ــوک حرارت ش
ــت ]15[.  ــه اس ــورد توج ــا م ــواص آن ه ــود خ ــرای بهب ــالش ب و ت
ــازی نســوزهای Al2O3-ZrO2-SiO2  در شــکل 2 نشــان  نمــودار ف

ــت. ــده اس داده ش

1-Sintering
2-Binder

.  Al2O3-ZrO2-SiO2 شکل 2. نمودار فازی نسوزهای

 آشنایی با آجرهای نسوز آلومینا-زیرکنیایی مورداستفاده در کوره بلند ذوب آهن و بررسی امکان جایگزینی آن ها
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ــده  ــای انجام ش ــرد و پژوهش ه ــواص، کارب ــی خ ــس از بررس پ
درمــورد نســوزهای آلومینا-زیرکنیــا و آلومینا-زیرکنیا-موالیــت، 
در ادامــه بــه بررســی امــکان جایگزینــی نســوزهای آلومینــا-
ــرای  ــی ب ــود. به طورکل ــه می ش ــوزها پرداخت ــایر نس ــا س ــا ب زیرکنی
انتخــاب نســوز مناســب بــرای کاربــرد موردنظــر، مــوارد زیــر بایــد 

لحــاظ شــوند:
1.خــواص )حرارتــی، مکانیکــی(، ترکیــب شــیمیایی نســوز و 
ــی(  ــازی، خنث ــیدی، ب ــط کاری )اس ــل محی ــش آن در مقاب واکن

ــود ]16[. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ بای
ــه نگهــداری و طــول عمــر آن هــا  ــه ســاخت آجرهــا، هزین 2.هزین
ــوز  ــت نس ــن اس ــت. ممک ــوز اس ــاب نس ــی در انتخ ــل مهم عوام
انتخــاب  مقاوم تــر  و  بیشــتر  کاری  عمــر  دارای  گران قیمت تــر 
شــود، ولــی در مــدت طوالنــی، صرفــه اقتصــادی بیشــتری نســبت 
ــد ]16[. ــته باش ــر داش ــر کمت ــول عم ــر دارای ط ــوز ارزان ت ــه نس ب

مقایســه و بررســی خــواص نســوزهای مختلــف بــه منظــور 
جایگزینــی آجرهــای نســوز آلومینا-زیرکنیایــی نتایــج زیــر را 

می دهــد: نشــان 
ــتند،  ــی هس ــیمیایی خنث ــر ش ــی از نظ ــوز کرومیت ــای  نس - آجره
ــا  ــد. ام ــی دارن ــی خوب ــه خوردگ ــت ب ــی و مقاوم ــار مکانیک رفت
نســوزندگی کــم، مقاومــت بــه شــوک حرارتــی پاییــن و انقبــاض 
ــری  ــوزندگی کمت ــتر و نس ــاض بیش ــن انقب ــد. همچنی ــادی دارن زی

ــد ]1، 6، 8، 16[. ــان می ده ــا نش ــت و زیرکنی ــه موالی ــبت ب نس
- آجرهــای نســوز سیلیســی دارای نســوزندگی، مقاومــت بــه 
خوردگــی و مقاومــت بــه ســایش بــاال هســتند، امــا در برابــر 

.]16 ،8  ،6[ می کننــد  عمــل  شــوک حرارتــی ضعیــف 
پایــداری  بیشــترین  موالیــت  آلومینوســیلیکات ها،  بیــن  در   -
ــت.  ــی اس ــیمیایی خنث ــر ش ــت از نظ ــاال را دارد. موالی ــای ب در دم
ــه شــوک  موالیــت نســوزندگی، مقاومــت شــیمیایی و مقاومــت ب
ــی دارای  ــای موالیت ــن آجره ــز دارد. همچنی ــی نی ــی باالی حرارت
انبســاط حرارتــی پاییــن و تخلخــل کــم )نزدیــک بــه صفــر( 

هســتند ]1، 8، 16[.
- آجرهــای نســوز کوراندومــی )آجرهــای دارای 90 تــا 100 
 آلومینــا( نســوزندگی و مقاومــت بــه شــوک حرارتــی باالیــی 

دارنــد ]1[.
- آجرهــای نســوز کوراندومــی، نســوزندگی و مقاومــت بــه 
ــا  ــد، ام ــی دارن ــه آجــر نســوز موالیت ــری نســبت ب خوردگــی باالت

موالیــت مقاومــت بــه شــوک حرارتــی باالتــری دارد ]3، 8[.
- فراورده هــای نســوز موالیتــی و کوراندومــی بیشــترین مشــابهت 
در خــواص فیزیکــی و شــیمیایی را بــه محصــوالت زیرکــن و 

ــد ]3، 16[. ــی دارن زیرکنیای
موالیت-زیرکنیا-آلومینــا  و  موالیت-زیرکنیــا  نســوزهای   -
مقاومــت بــه شــوک حرارتــی عالــی، خــواص مکانیکــی خــوب و 

ــد ]12، 18-17[ ــی دارن ــی باالی ــه خوردگ ــت ب مقاوم
ــه شــوک حرارتــی  ــا مقاومــت ب - نســوز آلومینا-موالیت-زیرکنی
ــه نســوزهای  ــری نســبت ب ــار مکانیکــی بهت ــن رفت ــر و همچنی باالت

ــت دارد ]20-19[. ــت و آلومینا-موالی ــت، زیرکنیا-موالی موالی
طبــق نتایــج فــوق می تــوان پیش بینــی کــرد کــه در میــان 
انــواع آجرهــای نســوز، آجرهــای کوراندوم-موالیــت )آلومینــا-
وکوراندوم-موالیت-زیرکنیــا  موالیت-زیرکنیــا  موالیــت(، 
)آلومینا-موالیت-زیرکنیــا( گزینه هــای مناســبی بــرای جایگزینــی 
آجرهــای آلومینا-زیرکنیایــی در کــوره بلنــد ذوب آهــن هســتند. 
بــا در نظــر گرفتــن مقاومــت بــه شــوک حرارتی بــه عنــوان ویژگی 
ــوان  ــوان ویژگــی دوم، می ت ــه عن ــه خوردگــی ب اول و مقاومــت ب
نتیجــه گرفــت کــه بــه ترتیــب آجرهــای نســوز کورانــدوم-
ــا  ــا(، موالیت-زیرکنی ــا )آلومینا-موالیت-زیرکنی موالیت-زیرکنی
و کوراندوم-موالیــت )آلومینا-موالیــت( می تواننــد جایگزیــن 
ــا اصــالح ترکیــب  ــا شــوند. همچنیــن ب نســوزهای آلومینا-زیرکنی
شــیمیایی و تغییــر در نســبت فازهــا، تغییــر در انــدازه ذرات و توزیع 
ــد  ــن بای ــوان خــواص را بهینه ســازی کــرد. همچنی ــز می ت آن هــا نی
توجــه شــود کــه بــا حــذف زیرکنیــا و یــا کاهــش مقــدار آن، هزینه 
ســاخت نیــز کاهــش خواهــد یافــت. عــالوه بــر بررســی های فــوق، 
ــود،  ــه موج ــواد اولی ــه از م ــاخت نمون ــامل س ــی ش ــی تجرب ارزیاب
انجــام آزمایــش، بررســی دقیــق خــواص )حرارتــی و شــیمیایی( و 
مقایســه نتایــج تجربــی نیــز ضــروری اســت و بایــد صــورت گیــرد. 
همچنیــن مــواردی ماننــد هزینــه ســاخت، نیــاز بــازار و رقابــت نیــز 

بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. 

نتیجه گیري

نســوزهای اســیدی آلومینا-زیرکنیایــی در مــواردی کــه شــوک 
حرارتــی بــاال و مقاومــت بــه خوردگــی )پایــداری شــیمیایی 
در محیــط اســیدی( نیــاز اســت، در کــوره بلنــد ذوب آهــن 
ــه منظــور  ــد. بررســی ســایر نســوزها ب ــرار می گیرن مورداســتفاده ق
ــا در  ــه ب ــان داد ک ــی نش ــوزهای آلومینا-زیرکنیای ــی نس جایگزین
ــی  ــوان ویژگ ــه عن ــی ب ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــن مقاوم ــر گرفت نظ
اول و مقاومــت بــه خوردگــی بــه عنــوان ویژگــی دوم، بــه ترتیــب 
آجرهــای نســوز کوراندوم-موالیت-زیرکنیــا )آلومینا-موالیــت-
)آلومینــا- و کوراندوم-موالیــت  زیرکنیــا(، موالیت-زیرکنیــا 
موالیــت( می تواننــد جایگزیــن نســوزهای آلومینا-زیرکنیــا شــوند. 
البتــه بــا اصــالح ترکیــب شــیمیایی )نســبت فازهــا(، انــدازه ذرات 
ــت.  ــت یاف ــه دس ــواص بهین ــه خ ــوان ب ــز می ت ــا نی ــع آن ه و توزی
همچنیــن بایــد توجــه شــود کــه بــا حــذف زیرکنیــا و یــا کاهــش 
ــن  ــا ای ــت. ب ــد یاف ــش خواه ــز کاه ــاخت نی ــه س ــدار آن، هزین مق
حــال بــرای تصمیم گیــری نهایــی، ارزیابــی تجربــی خــواص 
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نســوزهای مذکــور و مقایســه نتایــج حاصــل ضــروری اســت. 
تولیــد  اقتصــادی  جنبه هــای  و  بــازار  نیــاز  بررســی  همچنیــن 
ــس از  ــت، پ ــوند. در نهای ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز بای ــول نی محص
ــل اعــالم اســت. ــوق، نتیجــه قطعــی قاب ــوارد ف ــی م ــی تمام ارزیاب
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا

در  بهــاری  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران 

دوره آموزشــی بــا عنــوان ))کلیــد فــوالد(( در تاریــخ 13 اســفند 
توســط آقــای مهنــدس محمدحســن جــوالزاده، دوره آموزشــی بــا 
عنــوان )) مقاله نویســی (( در تاریــخ 20 اســفند توســط آقــای دکتــر 
رضــا امینــی، دوره هــای آموزشــی بــا عنــوان )) آشــنایی بــا XRD و 
ــن  ــای 7 و 8 فروردی ــزار X’pert Highscore (( در تاریخ ه نرم اف
ــا  ــی ب ــی، دوره آموزش ــی اصفهان ــر تق ــای دکت ــط آق 1400 توس
تاریخ هــای 24  (( در  الکتریکــی  قــوس  )) کوره هــای  عنــوان 
الــی 26 فروردیــن توســط آقــای مهنــدس محمدحســن جــوالزاده 
ــی  ــادی و مال ــی، اقتص ــی فن ــوان )) ارزیاب ــا عن ــی ب ،دوره آموزش
توســط  اردیبهشــت   15 و   8  ،  1 تاریخ هــای  در   )) پروژه هــا 
آقــای دکتــر محمدرضــا ســلطانی، دوره آموزشــی بــا عنــوان 
)) شــاخص های پایــداری صنایــع فــوالد(( در تاریخ هــای 7 و 
ــوالزاده و دوره  ــن ج ــدس حس ــای مهن ــط آق ــت توس 8  اردیبهش
در  انــرژی  صرفه جویــی  ))فرصت هــای  عنــوان  بــا  آموزشــی 
ــرداد  ــای 11 و12 خ ــورد(( در تاریخ ه ــرم ن ــش گ ــای پی کوره ه
توســط آقــای مهنــدس محمدحســن جــوالزاده، تدریــس گردیــد. 
ــن  ــط انجم ــازی و توس ــورت مج ــوق به ص ــای ف ــه ی دوره ه کلی

ــد.  ــران تشــکیل گردی ــوالد ای آهــن و ف

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 400

 20 تاریخ هــای  در  گردیــد  مقــرر   400 فــوالد  ســمپوزیوم 
الــی 22 مهــر 1400 در جزیــره کیــش برگــزار شــد. هم زمــان 
ــوالد در  ــمپوزیوم ف ــی س ــگاه بین الملل ــمپوزیوم، نمایش ــن س ــا ای ب
مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی کیــش برپــا خواهــد شــد. از 

حامیــان مالــی ایــن ســمپوزیوم ، شــرکت های فــوالد مبارکــه، 
ــواد  ــد م ــه و تولی ــران، تهی ــاژی ای ــوالد آلی ــتان ، ف ــوالد خوزس ف
ــان،  ــوالد خراس ــع ف ــان ، مجتم ــن اصفه ــران، ذوب آه ــی ای معدن
فــوالد اکســین خوزســتان، ســنگ آهن مرکــزی ایــران، مهندســی 
  Validsa و  خاورمیانــه  صنعــت  کیــان  فــن آوران  بازرگانــی  و 

می باشــند.

حمایــت معنــوی انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از 
ــگاه متافو نمایش

هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی ایــران متافــو از مــورخ 14 
ــی  ــگاهی بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــت 17 آذر 1400 در مح لغای
تهــران برگــزار خواهــد شــد. انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ایــن 

ــت نمــوده اســت. نمایشــگاه حمای
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ــوالد  ــن و ف ــن آه ــره انجم ــات مدی ــه هی جلس
ــران ای

ــا حضــور  جلســه هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ب
ــاختمان  ــورخ 400/3/5 در س ــنبه م ــا، روز چهارش ــت اعض اکثری
انجمــن برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ابتــدا آقــای دکتــر 
ــرد  ــزارش از عملک ــن، گ ــره انجم ــات مدی ــس هی ــی   زاده رئی نجف
ایــن انجمــن در ســال 99 ارائــه نمودنــد. ســپس صورت هــای مالــی 

ــا  ــاط ب ــم در ارتب ســال 99 ، بودجــه پیشــنهادی ســال 400 و تصمی
حــق عضویت هــا مــورد تائیــد و تصویــب قــرار گرفــت. در ادامــه 
ــی  ــداف آت ــا و اه ــا فعالیت ه ــاط ب ــره در ارتب ــات مدی اعضــای هی
ــه بحــث و تبادل نظــر پرداختنــد. در پایــان آقــای دکتــر  انجمــن، ب
ــا انتخــاب برجســتگان فــوالد  نجفــی زاده توضیحاتــی در رابطــه ب

ــد.  ــه نمودن ارائ

ــر  ــات رئیســه مجمــع انتخــاب شــدند. ســپس ب ــی، اعضــای هی مل
ــای  ــورد فعالیت ه ــی در م ــدا گزارش ــه در ابت ــتور جلس ــق دس طب
انجمــن و عملکــرد آن در فاصلــه ی زمانــی بیــن دو مجمــع توســط 
آقــای دکتــر نجفــی زاده ارائــه گردیــد ســپس گــزارش  خزانــه دار 
و بــازرس و حســابرس قانونــی بــه اســتحضار حاضریــن رســید. در 
پایــان جلســه نیــز صورت هــای مالــی و ترازنامــه ســال 99 به اتفــاق 

ــرار گرفــت. آرا مــورد تصویــب ق

ــوالد  مجمــع عمومــی ســالیانه انجمــن آهــن و ف
ایــران  

ــران  ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــالیانه انجم ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــل  ــنبه 400/3/5 در مح ــی در روز چهارش ــوت قبل ــاس دع ــر اس ب
ــد. در  ــزار ش ــا برگ ــت اعض ــور اکثری ــا حض ــن ب ــر انجم آمفی تئات
ــرود  ــش س ــد و پخ ــی از کالم اهلل مجی ــس از تالوت ــع پ ــن مجم ای



16

بهار1400 / شماره 82

مجلــه ی  مقــاالت  کلیــه ی  نمایه ســازی 
بین المللــی آهــن و فــوالد ایــران در پایــگاه 

یلیکا ســیو

ــه ی  ــه مجل ــات تحریری ــرم هی ــای محت ــه ی اعض ــالع کلی ــه اط ب

اعضــای   ،)IJISSI( ایــران  فــوالد  و  آهــن  انجمــن  بین المللــی 
ــل  ــه کام ــاند کــه  مجموع ــاالت می رس ــندگان مق انجمــن و نویس
مقــاالت 16 دوره مجلــه ی بین المللــی انجمــن آهــن و فــوالد 
ایــران در پایــگاه اســتنادی ســیویلیکا درج و نمایه ســازی گردیــد.

آقای مهندس علیرضا رشیدی 

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

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

آقای مهندس امیر علی طاهرزاده 

 بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

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

آقای مهندس امین ابراهیمی  

 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

آقای مهندس عطااهلل معروفخانی

   بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان 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 اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهــن اصفهــان، 27 درصــد از بومی ســازی را 
به خــود اختصــاص داد

ــه تنهایــی  ــا ســهم 141 میلیــون دالری، ب ذوب آهــن اصفهــان ب
ــدن و  ــزرگ مع ــرکت های ب ــازی ش ــهم بومی س ــد از س 27 درص
ــی اســت  ــه خــود اختصــاص داد. ایــن در حال ــی را ب ــع معدن صنای
ــع  ــزرگ معــدن و صنای کــه ارزش بومی ســازی در شــرکت های ب
ــید.  ــون دالر رس ــه 524 میلی ــال 99 ب ــاه س ــازده م ــی ی ــی، ط معدن
بــا ارزیابی هــای انجام شــده طــی مــدت موردبررســی، نشــان 
ــای  ــی در حوزه ه ــع معدن ــدن و صنای ــزرگ مع ــرکت ب داد 12 ش
ــکاری 524  ــش معدن ــوم و بخ ــس، آلومینی ــوالد، م ــنگ آهن، ف س
میلیــون دالر از تجهیــزات موردنیــاز را توســط ســازندگان داخلــی 

ــد. ــن کرده ان تأمی

مجموعــه اقدامــات اجرایــی ســال گذشــته ذوب 
آهــن اصفهــان

جــالل آقابابــا مدیــر اجرایــی شــرکت در تشــریح عملکــرد ســال 
99  اعــالم کــرد: انجــام عملیــات ســیویل و نصــب تجهیــزات واحــد 
ــوالد شــهر  ــال پســاب ف ــی انتق اکســیژن، انجــام فعالیت هــای اجرای
ــه،  ــه پســاب BOT کارخان ــه و تصفیه خان ــه کارخان ــن شــهر ب و زری
آبگیــری مخــزن شــماره 1 ذخیره آب اضطــراری کارخانه و شــروع 
فعالیــت اجرایــی مخــزن شــماره 2، انجــام فعالیــت اجرایــی پــروژه 
آبیــاری قطــره ای فضــای ســبز کارخانــه، پیشــبرد فعالیت هــای 
ــت  ــل موق ــا تحوی ــاس ب ــاری بندرعب ــار 32 هکت ــروژه انب ــی پ اجرای
مســیر ریلــی، تکمیــل عملیــات نصــب دوربین هــای مســیر ریلــی و 
فعالیــت اجرایــی برق رســانی و تجهیــز بارانــداز، انجــام فعالیت هــای 
اجرایــی پــروژه احــداث کــوره پاتیلــی شــماره 3 و بازســازی کــوره 
ــورد  ــروژه اره ن ــی پ ــای اجرای ــل فعالیت ه ــماره1 و تکمی ــی ش پاتیل

500 ، از اقداماتــی بــود کــه ســال گذشــته انجــام شــد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

فــوالد مبارکــه ســال »جهــش تولیــد« را محقــق 
کــرد

ســال 1399 درمجمــوع 7/4 میلیــون تــن گندلــه )رشــد 4/8 
ــن  ــن آه ــون ت ــدود 8/8 میلی ــال 98(، ح ــه س ــبت ب ــدی نس درص
اســفنجی )رشــد 12 درصــدی( و نزدیــک بــه هشــت میلیــون تــن 
ــد  ــوالد مبارکــه اصفهــان تولی ــال )رشــد 2/8 درصــدی( در ف تخت
شــد. گــذر از مــرز صــادرات 22 میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی 
تخــت و ارزآوری بیــش از 9 میلیــارد دالری، فــروش بیــش از 120 
ــون تــن محصــوالت فــوالدی تخــت در بازارهــای داخلــی و  میلی
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صادراتــی و تحویــل بیــش از 7/7 میلیــون تــن انــواع محصــوالت 
در ســال جهــش تولیــد )1399( و ثبــت رکــوردی جدیــد از ابتدای 
ــت. الزم  ــده اس ــات حاصل ش ــه توفیق ــرداری، ازجمل ــان بهره ب زم
بــه ذکــر اســت ایــن توفیقــات در حالــی حاصــل شــد کــه موانعــی 

بزرگــی همچــون کرونــا و تحریم هــا وجــود داشــت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ــرکت  ــنگ ش ــد زغال س ــدی تولی ــد 8 درص رش
ــدرو( ــران )ایمی ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی تهی

ــران  ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــرکت تهی ــه ش ــرکت تابع 2 ش
ــان اســفند،  ــا پای ــن ت ــدای فروردی ــرز مرکــزی( از ابت )طبــس و الب
715 هــزار و 830 تــن کنســانتره زغــال ســنگ تولیــد کردنــد. ایــن 
رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته، 664 هــزار و 568 تــن بــود. از 
ایــن میــزان، 616 هــزار و 159 تــن توســط شــرکت زغــال ســنگ 
ــزی  ــرز مرک ــرکت الب ــوی ش ــن از س ــزار و 671 ت ــس و 99 ه طب

کنســانتره زغــال ســنگ تولیــد شــد.

شرکت فوالد خوزستان 

رکــورد تولیــد آهــن اســفنجی مــدول 2 پــس از 
چهــار ســال شکســته شــد

ــالم  ــتان اع ــوالد خوزس ــرکت ف ــل ش ــی مدیرعام ــن ابراهیم امی
ــال  ــاه س ــن م ــتان اولی ــوالد خوزس ــرکت ف ــبختانه ش ــرد خوش ک
تُنــی آهــن  بــه رکــورد تولیــد 77365  بــا دســتیابی  1400 را 
اســفنجی در مــدول 2 واحــد احیــاء آغــاز کــرد. وی افــزود ســهم 
ــد 55  ــه تولی ــور ک ــق 1404 کش ــتان از اف ــوالد خوزس ــرکت ف ش
میلیــون تـُـن شــمش فــوالدی پیــش بینــی شــده، 25 درصــد اســت. 
بــا تعریــف و پیشــبرد طرح هــای توســعه و تکمیــل زنجیــره ارزش 
در باالدســت و پایین دســت، در تــالش هســتیم، در افــق 1404 ایــن 

ــق ســازیم. ــتان را محق ــوالد خوزس ســهم شــرکت ف

شرکت فوالد آلیاژی ایران

ایجــاد دیــس  پــروژه  از  بهره بــرداری  آغــاز 
ــط 3  ــد در خ ــارژ جدی ــت دش ــارژینگ و پاک ش

واحــد تکمیــل کاری

واحــد  خطــوط  طــرح  در  تغییراتــی  اخیــر  ســال های  در 
ســریع تر،  را  تولیــد  فراینــد  کــه  انجام گرفتــه  کاری  تکمیــل 
ــر در  ــت. تغیی ــوده اس ــر نم ــر و کم هزینه ت ــر، قابل اطمینان ت مؤثرت
ــرح  ــر در ط ــط، تغیی ــیو از خ ــودن ابرس ــدا نم ــط 1 و ج ــرح خ ط
ــه ای  ــارژ، نمون ــت دش ــاد پاک ــرعت و  ایج ــش س ــط 2 و افزای خ
از کارهــای انجام شــده قبلــی اســت. پــروژه ایجــاد دیــس و 
ــرات و  ــن تغیی ــه ای ــز در ادام ــد در خــط 3 نی پاکــت دشــارژ جدی
ــد  ــل واح ــه تحوی ــت ک ــوده اس ــط 3 ب ــد در خ ــازی فراین بهینه س
ــا  ــت. ب ــده اس ــرداری از آن آغازش ــده و بهره ب ــی ش ــرل کیف کنت
اجــرای ایــن پــروژه امــکان بهره بــرداری هم زمــان از خــط تســت 
ــاژ  ــرعت و تن ــش س ــده و افزای ــتگاه  ایجادش ــنگ زنی و دس و س

ــت.   ــد داش ــی خواه ــد در پ تولی
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

ــد کــه ایــن مــاده ســبب جلوگیــری  ــه بودن پیشــتر محققــان دریافت
از زنــگ زدن فــوالد می شــود. 

 1- منابع:

Ovako
Newatlas.com
Fastmarkets
Plats
S&P Global Platts
Zacks
The Australian Financial Review
South China Morning Post

 ♦ نخستین استفاده از هیدروژن در تولید فوالد

 )Ovako( "یــک شــرکت فــوالد ســوئدی موســوم بــه "اوواکــو
ــد تجــاری فــوالد اســتفاده  ــدروژن در تولی ــار از هی ــن ب ــرای اولی ب
کــرده   )LNG( مایــع  طبیعــی  گاز  جایگزیــن  را  آن  و  کــرده 
ــچ  ــه هی ــد ک ــان می ده ــوده و نش ــت ب ــن کار مثب ــه ای ــت. نتیج اس
تأثیــری منفــی بــر کیفیــت فــوالد نــدارد. در تولیــد فــوالد، تغییــر 
ــی  ــط در صورت ــدروژن فق ــتفاده از هی ــمت اس ــه س ــی ب و جابجای
ارزش دارد کــه هیــدروژن از انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد شــود یــا 

ــود. ــره ش ــذب و ذخی ــل، ج ــید حاص ــن دی اکس ــه کرب اینک

 ♦ تأثیــر شــگفت انگیــز گرافیــن در جلوگیــری از 
ــا ــی لوله ه ــی باکتریای خوردگ

ــای  ــگاه داکوت ــادن دانش ــاوری و مع ــکده فن ــگران دانش پژوهش
ــن  ــد گرافی ــار کرده ان ــان اظه ــه اخیرش ــکا در مطالع ــی آمری جنوب
کنــد.  جلوگیــری  لوله هــا  باکتریایــی  از خوردگــی  می توانــد 

 ♦ کمبود کویل نورد گرم در اروپا 

بــه دلیــل تأثیــرات ناشــی از اقدامــات  گزینه هــای واردات 
محافظتــی و اقدامــات ضــد دامپینــگ محــدود هســتند. خریــداران 
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ــا بــوده اســت. کاهــش فصلــی نیــز بــه دلیــل افــت تقاضــای  کرون
خودروســازی و ســاخت و ســاز اســت. از آنجایــی کــه بــازار 
ــود چیپ هــای نیمــه هــادی روبروســت،  ــا کمب ــی خــودرو ب جهان
ــر  ــت تأثی ــم تح ــن ه ــازی ژاپ ــت خودروس ــوالد صنع ــای ف تقاض

ایــن کمبــود قــرار خواهــد گرفــت.

اروپایــی کــه بــرای یافتــن کویــل نــورد گــرم تــالش می کننــد 
ــن کاال  ــد ای ــرای خری ــتری را ب ــای بیش ــتند، قیمت ه ــاده هس و آم
ــه ماهه  ــرای س ــن کاال را ب ــی ای ــای اروپای ــا کارخانه ه ــد، ام بپذیرن
ــرای  ــالش ب ــداران در ت ــانند. خری ــروش می رس ــه ف ــوم 2021 ب س
ــواد  ــه م ــود را ب ــه خ ــا، توج ــودی انباره ــش موج ــردن کاه ــر ک پ
ــوالد  ــدگان ف ــا تأمین کنن ــد، ام ــوف کرده ان ــا معط ــارج از اروپ خ
ــامل  ــت و ش ــا اس ــه اروپ ــوالد ب ــده ف ــده عم ــه تأمین کنن ــد ک هن
اتحادیــه اروپــا  محدودیت هــای عــوارض ضــد دامپینــگ در 
ــورد  ــل ن ــادرات کوی ــرای ص ــود را ب ــه ماهه خ ــهمیه س ــده، س نش

ــانده اند. ــام رس ــه اتم ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــرم ب گ

 ♦ رشد 16 درصدی صادرات فوالد چین

ــوالت  ــادرات محص ــالدی ص ــاری می ــال ج ــارس س ــاه م در م
فــوالدی چیــن رشــد ســاالنه 16 درصــدی داشــته بــه 7/542 
میلیــون تــن رســید. ایــن آمــار باالتریــن نــرخ 4 ســال اخیــر بــوده 
اســت. بــرای کل ســال 2021 نیــز بــرآورد شــده، صــادرات فــوالد 
چیــن 65 میلیــون تــن باشــد کــه 11 میلیــون تــن معــادل 21 درصــد 

ــد داشــت. ــا ســال 2020 رشــد خواه در مقایســه ب

 ♦ تقاضای رو به کاهش فوالد در ژاپن 

پیــش بینــی شــده تقاضــای فــوالد ژاپــن در ســه ماهــه دوم ســال 
جــاری 2/1 درصــد افــت فصلــی داشــته باشــد و بــه 20/61  میلیــون 
تــن برســد. البتــه هنــوز نســبت بــه 17/1 میلیــون تــن مــدت مشــابه 
ســال قبــل باالتــر خواهــد بــود. ایــن رشــد ســاالنه بیشــتر بــه دلیــل 
ــی  ــس از شــروع پاندم ــل پ رکــود شــدید ســه ماهــه دوم ســال قب

 ♦ پیش بینی افزایش قیمت فوالد در آمریکا

نظرســنجی در  فــوالد  بــازار  فعــاالن  از  نیمــی  از  بیــش 
S&P Global Platts اعــالم کردنــد کــه انتظــار دارنــد قیمت هــای 

فــوالد تمام شــده در ایــاالت متحــده در شــش مــاه آینــده در 
باالتریــن حــد خــود باقــی بمانــد یــا بیشــتر رشــد کنــد. از ســه ماهه 
ــوالد،  ــات ف ــز خدم ــز مراک ــودی ناچی ــال 2020، موج ــارم س چه
کاهــش تولیــد کارخانه هــای داخلــی و عــدم واردات باعــث 

ــت. ــده اس ــا ش ــش قیمت ه افزای

 ♦ آیا 2021 دوران اوج قیمت فوالد است؟

ــازار  مؤسســه تحقیقــات اقتصــادی Zacks در تحلیلــی دربــاره ب
فــوالد جهــان و آمریــکا نوشــته اســت: صنعــت فــوالد پــس از آن 
ــه  ــد، ب ــا ش ــری کرون ــب همه گی ــار عواق ــته گرفت ــال گذش ــه س ک
ــدید  ــش ش ــوالد و جه ــای ف ــام آور قیمت ه ــش سرس ــل افزای دلی
تقاضــا در بازارهــای عمــده مصــرف نهایــی، در ســال 2021 شــروع 
ــت  ــه ماهه نخس ــک س ــاهد ی ــت ش ــن صنع ــرد. ای ــروش ک ــه خ ب
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ــا در اوج افزایــش تقاضــا و  ــود ت ــا رشــد قیمــت فــوالد ب خــوب ب
ــد. ــت کن ــدی را ثب ــای جدی ــه، رکورده ــای عرض محدودیت ه

ــنگ آهن  ــادن س ــن در مع ــرمایه گذاری چی  ♦ س
گینــه

 Greenfield پــروژه  یــک  در  پکــن  ســرمایه گذاری 
ــرای  ــه فقــط ب ــه ن ــروژه( در گین ــا صــد پ ــر ت )ســرمایه گذاری صف
کاهــش قیمــت مــواد اولیــه بــرای فوالدســازان چینــی، بلکــه بــرای 
ــع آن  ــازی مناب ــوع س ــا متن ــی ب ــع حیات ــک منب ــن ی ــن تأمی تضمی

ــت. اس
هنگامــی کــه معــدن پیشــنهادی ســیماندو در گینــه احتمــاالً در 
اوایــل ســال 2025 بــه بهره بــرداری برســد، تردیــدی وجــود نــدارد 
ــازار  ــهم ب ــد س ــاال می توانن ــت ب ــا کیفی ــای ب ــنگ معدن ه ــه س ک
ــن  ــرای پایی ــی ب ــد کاف ــد و عرضــه جدی ــن را از اســترالیا بگیرن چی
آوردن قیمت هــا را فراهــم کننــد. احتمــال یافتــن گزینه هــای 
جایگزیــن ســنگ آهن اســترالیا بــرای چیــن بــه طــور طبیعــی 

ــود. ــرا می ش ــب در کانب ــش قل ــث تپ باع

 ♦ اختالفات فوالدی ایاالت متحده و چین

ــن  ــزان اقتصــادی چی ــد کــه برنامه ری واشــنگتن اســتدالل می کن
از طریــق اقدامــات مختلــف حمایتــی دولــت بــه ظرفیــت بیــش از 
حــد عظیــم در چیــن کمــک کرده انــد. تولیــد بیــش از حــد فــوالد 
باعــث اخــالل بازارهــای جهانــی شــده اســت و بــه تولیدکننــدگان 
و کارگــران آمریکایــی در بــازار ایــاالت متحــده و بازارهــای 
ــا چیــن رقابــت می کنــد  کشــورهای دیگــر کــه ایــاالت متحــده ب
آســیب رســانده اســت. ظرفیــت تولیــد فــوالد چیــن تقریبــاً نیمــی 
از ظرفیــت جهانــی و بیــش از دو برابــر مجمــوع ظرفیــت اتحادیــه 
اروپــا، ژاپــن، ایــاالت متحــده و برزیــل را تشــکیل می دهــد. عــالوه 
بــر ایــن، حتــی اگــر تقاضــای جهانــی تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس 

کرونــا باشــد، تولیــد فــوالد چیــن در حــال افزایــش اســت.

 

◄  در سال 1399 ، در صنایع فوالد اتحادیه اروپا، 330523 نفر برای تولید 158 میلیون تن فوالد 

اشتغال دارند.

)مرجع فوالد 99(



22

بهار1400 / شماره 82

معرفی کتابمعرفی کتاب

عنوان :
فوالدهای مهندسی و آلیاژهای آنتروپی باال

عنوان انگلیسی:
 Engineering Steels and High Entropy-Alloys

نویسنده:
Ashutosh Sharma, Sanjeev Kumar, Zoia Duriagina

ناشر:
IntechOpen

سال نشر:

2020

معرفی کتاب:

ــرفته و  ــای پیش ــف فوالده ــواع مختل ــر ان ــی ب ــروری اجمال ــاد "م ــی زی ــای آنتروپ ــی و آلیاژه ــای مهندس ــوان" فوالده ــا عن ــاب ب ــن کت ای
ــی، مشــکالت و کاربردهــای فوالدهــای مهندســی و  ــات فعل ــد تحقیق ــورد رون ــن در م ــه می دهــد. همچنی ــاال را ارائ ــی ب آلیاژهــای آنتروپ
مــواد آنتروپــی بــاال بحــث می کنــد. ایــن کتــاب همچنیــن مــروری کوتــاه بــر پیشــرفت های موجــود در اســتراتژی های محافظــت از ســطح 
فوالدهــا و پــردازش لیــزر مــواد )تولیــد مــواد افزودنــی( اشــاره دارد. از ویژگی هــای کلیــدی مختلــف ایــن کتــاب می تــوان بــه مــوارد زیــر 
اشــاره کــرد: 1. مــروری اجمالــی بــر انــواع مختلــف فوالدهــای مهندســی، تبدیــل فازهــا و کاربردهــای مهندســی. 2. درک کامــل و دقیــق 
ــواد  ــت در م ــاختار و خاصی ــن س ــط بی ــف رواب ــرامیک ها. 3. توصی ــاال و س ــی ب ــای آنتروپ ــه آلیاژه ــاال، از جمل ــی ب ــواد آنتروپ ــزم م مکانی
ــر پردازش هــای مختلــف  ــاه ب ــرد آنهــا در زمینه هــای مختلــف ماننــد ایمپلنت هــای زیســت پزشــکی. 4. مــروری کوت ــاال و کارب آنتروپــی ب

لیــزر )تولیــد مــواد افزودنــی( و حفاظــت ســطحی از مــواد پیشــرفته. 

ب
کتا

ی 
عرف

م
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عنوان :
نقشه راه صنعت فوالد چین: ساده سازی، نوآوری و تحول 

عنوان انگلیسی:
 The Road Map of China's Steel Industry: Reduction, 

Innovation and Transformation 
نویسنده:ی

Xinchuang Li 
ناشر:

Springer

سال نشر:

2020
معرفی کتاب:

ــر  ــز ب ــا تمرک ــردازد. ب ــن می پ ــور چی ــوالد کش ــت ف ــود در صنع ــیوه های موج ــه و ش ــاختار عرض ــر س ــول تغیی ــی اص ــه بررس ــاب ب ــن کت ای
مقــررات حاکــم و بــا توجــه بــه اصــول نــوآوری، جهــت توســعه بــا کیفیــت تــر، ســیر تکامــل صنایــع فــوالد جهانــی بــه خصــوص کشــور 
چیــن را بررســی می کنــد. همچنیــن قانــون توســعه صنعتــی را از دیــدگاه مســیر در حــال اجــرا خالصــه می کنــد، چالش هــا و فرصت هــای 
عمــده ی  صنعــت فــوالد را در عصــر جدیــد تحلیــل می کنــد و جهت گیــری اســتراتژیک و اقدامــات اجرایــی را بــرای توســعه صنعــت فــوالد 
ــای توســعه تحــول و به روزرســانی  ــه برنامه ه ــی در تهی ــوالدی چین ــه شــرکت های ف ــرای کمــک ب ــن مفهــوم ب ــد. ای ــن پیشــنهاد می کن نوی
ضــروری مــی باشــد. ایــن کتــاب بــا تجزیــه و تحلیــل دقیــق، بینــش منحصــر بــه فــرد و بســیاری از مــوارد عملــی، راهنمــا و الهــام بخشــی 

اســت از رویکردهــای اجرایــی کــه در آینــده حاکــم می باشــد .
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.10times.com10-12 June 2021Büyükçekmece, Turkey

International Iron - Steel and 

Foundry Technology, Machin-

ery and products Trade Fair 

(ANKIROS)

1

www.aist.org5-7 July 2021Shenyang, China

International Conference on 

Thermomechanical Processing 

)TMP(

2

www.informa.com.au10-12 August 2021Perth, Australia
Global Iron Ore & Steel Forecast 

Conference
3

www.10times.com23-25 August 2021Atlanta, USASMU Steel Summit )SMUSS(4

www.eurosteel2020.com
01-03 September 

2021
Sheffield, UK

European Conference on Steel 

and Composite Structures

 )Eurosteel Sheffield(

5

www.sct2022-.com5-9 September 2021Assago, Italy
International Conference on 

Steels in Cars and Trucks (SCT)
6
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

زمانعنوانردیف
 مکان

برگزاری
پایگاه اینترنتی

 هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در1
www.7infm.irرشت31 خرداد 1400فنی و مهندسی

 چهارمین کنفرانس توسعه فناوری در2
www.metec.bcnf.irتهران31 خرداد 1400مهندسی مکانیک و هوافضا

 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه3
www.emg.bcnf.irتهران30  تیر 1400فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

4
ــت ــی مدیری ــن الملل ــس بی ــن کنفران  اولی

ــت و صنع
www.icmmm.ir/faمجازی 1 مرداد 1400

 هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و5
www.ieanc2021.ir/faاردبیل9 شهریور 1400مدیریت انرژی

سمپوزیوم فوالد 6400
 20-22 مهر

1400
www.issiran.comکیش
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حبه
صا

ــی اشــاره نمــود.م بین الملل  لطفـا شـرکت را معرفـی کنیـد و برنامـه هـای آتـی 
شـرکت را بـه طـور خالصـه بیـان کنیـد؟ 

شــرکت مجتمــع صنایــع قائــم رضا بــه عنوان یــک شــرکت پیمانکار 
عمومــی )General Contrator(، در ســال 1373 بــا هــدف اجــرای 
پروژه هــای کالن صنعتــی به ویــژه در صنعــت فــوالد در راســتای توســعه 
و اعتــالی ایــران اســالمی تأســیس گردیــد. از جملــه افتخــارات مجتمــع 
ــف  ــع مختل ــدد در صنای ــی متع ــای صنعت ــرای پروژه ه ــه اج ــوان ب می ت
ــن  ــد ذوب آه ــوره بلن ــوازن و ک ــرح ت ــر ط ــوالد نظی ــت ف ــژه صنع به وی
اصفهــان، ذوب آهــن میبــد و پــروژه فــوالد زرنــد ایرانیــان را بیــان نمــود.

ــای  ــرای پروژه ه ــرکت در اج ــن ش ــه ای ــابقه دیرین ــه س ــه ب ــا توج ب
ــوزه  ــرکت )در ح ــن ش ــای ای ــا و اولویت ه ــوالد، از برنامه ه ــت ف صنع
ــرای  ــذ و اج ــرکت در اخ ــن ش ــازار ای ــهم ب ــظ س ــوالد( حف ــت ف صنع
پروژه هــای باقیمانــده صنعــت فــوالد در افــق طــرح جامــع فــوالد 1404 
و همچنیــن حضــور در اجــرای طرح هــای معدنــی و صنایــع معدنــی و 
همچنیــن حضــور در صنایــع جدیــد نظیــر صنایــع ســلولوزی نــام بــرد.

 چــه درصدی از محصوالت شــرکت صادر می شــود؟

ــتر  ــروز بیش ــه ام ــا ب ــرکت، ت ــن ش ــت ای ــوزه فعالی ــه ح ــه ب ــا توج ب
ــا  ــی ب ــوده اســت ول ــی ب تمرکــز شــرکت در اجــرای پروژه هــای داخل
ــده  ــایی ش ــای شناس ــه و فرصت ه ــات صورت گرفت ــه مطالع ــه ب توج
در کشــورهای همســایه، صــدور خدمــات مهندســی و اجــرای پــروژه 
می باشــد. ایــن شــرکت  اســتراتژیک  برنامه هــای  در  برون مــرزی 

 چـه مشـکالتی بـر سـر راه صنعـت فوالد کشـور 
وجــود دارد ؟

از مشــکالت پیشــروی صنعــت فــوالد از منظــر مــا به عنــوان فعــال در 
اجــرای طرح هــا و پروژه هــای فــوالدی می تــوان بــه موضوعاتــی نظیــر 
ــوالد،  ــی و خارجــی( در حــوزه صنعــت ف ــود ســرمایه گذاران )داخل نب
ــت  ــرمایه گذاری و محدودی ــذب س ــن ج ــرخ ارز و همچنی ــانات ن نوس
ناشــی از تحریم هــا در تعامــل بــا شــرکت های تکنولــوژی برتــر 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

مجتمع صنایع قا   ئم رضا

جناب آقای مهندس مسعود بقالپور،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 برنامـــه مدون شـما بـرای حفـــظ محیط زیسـت در 
شـرکت چیسـت و تاکنـــون چـه اقداماتـی انجـام گرفته 

اسـت؟

ــت از محیط زیســت  ــن شــرکت صیان ــی ای از اولویت هــای اصل
اســت و ایــن اعتقــاد مــا اســت کــه محیط زیســت امانتــی از 
بــه  می تــوان  ازایــن رو  اســت  مــا  نــزد  در  آینــده  نســل های 
ــب  ــر نص ــه نظی ــن زمین ــده در ای ــف ش ــات تعری ــا و اقدام برنامه ه
مرکــزی  ســاختمان  هوشمندســازی  و  خورشــیدی  پنل هــای 
شــرکت بــا هــدف کاهــش مصــرف انــرژی، ارتقــاء سیســتم 
و  کاغــذ  مصــرف  کاهــش  جهــت  بــه  شــرکت  اتوماســیون 
پروژه هــا  اجــرای  حیــن  در  زیســت محیطی  الزامــات  رعایــت 
اشــاره  محیط زیســت  بــه  آســیب  به حداقل رســاندن  باهــدف 
ــده گواهینامــه  ــه ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت دارن نمــود. الزم ب
می باشــد.  ISO  14001 زیســت محیطی  مدیریــت  سیســتم 
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 نقـــش انجمـــن آهـــن و فــوالد ایـــران در زنجیــره 
توســعه پایــدار صنعـــت فـــوالد را تشــریح نماییــد؟

بــا توجــه بــه اهــداف انجمــن آهــن و فــوالد مبنــی بــر رشــد، 

 بـه نظـر شـما چـه عواملـی می توانـد باعـث افزایش 
انگیـزه بـرای ســـرمایه گذاری خصوصی در حـوزه فوالد 

شـود؟

ــاد  ــر ایج ــواردی نظی ــه م ــوان ب ــؤال می ت ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــع موجــود از  ــع موان ــن رف ــر و همچنی ــی ســالم و براب فضــای رقابت

ــود. ــاره نم ــردان اش ــئولین و دولتم ــرف مس ط

ــوژی و...  در حــوزه آهــن و فــوالد، نقــش ایــن انجمــن  توســعه تکنول
ــت  ــگاه و دول ــت، دانش ــان صنع ــی می ــاد هم افزای ــی و ایج در هماهنگ
بی بدیــل اســت کــه در صــورت برنامه ریــزی دقیــق ایــن مهــم 
ــوالد گــردد.  ــدار در صنعــت ف ــه رشــد و توســعه پای ــد منجــر ب می توان

 

)مرجع فوالد 99(

◄  در سال 1399 ، میانگین سهم هزینه های تحقیق و توسعه در فروش محصوالت فوالدی جهان، 

1 درصد بوده است.

◄  در سال 1399 ، میزان تولید سرباره کوره بلندهای جهان، 360 میلیون تن برآورد شده است.

◄  90 درصد آب مصرفی صنایع فوالد جهان پس از تصفیه مجدداً مورداستفاده قرار می گیرد.
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ــا ــد ام ــی بودن ــن ســازه های جهان ــا بلندتری ــن برج ه  ســال 2004 ای
حــال، بلندتریــن برج هــای دوقلــوی جهان انــد.و

 هزینه ساخت: 1/6 میلیارد دالر آمریکا

ها 
ازه 

)Petronas Towers( برج های دوقلوی پتروناسس

 ر برج هــای دوقلــوی پترونــاس از بلندتریــن آســمانخراش های
 جهــان هســتند کــه در شــهر کواالالمپــور در کشــور مالــزی قــرار
 گرفته انــد. برج هــای دوقلــو بــا احتســاب آنتــن بــاالی آن هــا،
 452 متــر بلنــدی دارنــد. تعــداد طبقــات هــر بــرج 88 طبقــه اســت
ــتند. کار ــال هس ــاختمان فع ــن دو س ــور در ای ــاً 78 آسانس  و جمع
 ســاخت ایــن برج هــا از ســال 1995 شــروع شــد و در زمانــی
ــرج ــن 2 ب ــاً ای ــید. مجموع ــام رس ــه اتم ــال 1998 ب ــاه در س  کوت
ــوالدی ــن تیرآهــن ســازه ای ف ــاً 7500 ت ــوالد، تقریب ــن ف  37000 ت
 و 83500 مترمربــع روکــش فــوالد ضدزنــگ اســتفاده شــده اســت.

 سازه های فوالد  سازه های فوالد 
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

 کمیتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بیشــتر نیازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپایــي دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمینه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــالم مــي دارد. لــذا از کلیــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و یــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنایــع کــه عالقمنــد ب
آموزشــي خــاص دیگــري کــه مــورد نیــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مي گــردد از طریــق تکمیــل فــرم زیــر ایــن انجمــن را مطلــع فرماینــد. 
ــا در محــل شــرکت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت نی ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پیشــنهادي از طــرف متقاضی بدیهــي اســت دوره ه

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 : ...............................................

    آدرس مؤسسه : ..................................................................................................................................................................................................
     .............................................................................................تلفن : .................................................. نمابر : .....................................................

                                                                                                                                                                             امضاء و تاریخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي تولید فوالدهاي کیفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید چدن در کوره بلند2

3 روزهمهندس جوالزادهروش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند3

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پایداري در صنایع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهینه سازي مصرف انرژي در صنایع فوالد7
1 روزهدکتر میرغفاریاکولوژي صنعتي و مالحظات زیست محیطي در صنایع فوالد8

3 روزهدکتر علیزادهمتالورژی فرآیند ریخته گری مداوم9
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر علیزادهفرآیند انجماد در ریخته گري مداوم10
1 الی 2 دکتر رضائیانایمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شیمیایی(11

روزه
5 روزهدکتر دهکردیروش هـاي کنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدکتر دهکردیپایش و مانیتورینگ خوردگي13
خوردگی در سیستم های آبگرد )کولینگ( و روش های جلوگیری 14

از آن
2 روزهدکتر اشرفی

2 روزهدکتر اشرفیبررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی15
2 روزهدکتر اشرفیآشنایی با روش های آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی16
3 روز دکتر معلمشناخت و عیب یابی ترانسفومرهای قدرت17
3 روز دکتر معلمعیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی18
اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در 19

صنعت
3 روز دکتر معلم

4 روز مهندس کیوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتریکی  20
3 روز مهندس اتحاد توکلسامانه های اتوماسیون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 221

5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 232
3 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي جوش لوله24

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و 25
پیشرفت های اخیر در کاهش آن

1 روزهدکتر منشی

2 روزهدکتر علیزادهترمودینامیک کوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی26
2 روزهدکتر علیزادهخطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات27
2 روزهدکتر علیزادهترمودینامیک و سینتیک پخت گندله های مگنتیتی28
29)Silicon Steel( 3 روزهدکتر طرقی نژادآشنایی با ریخته گری و نورد فوالدهای الکتریکی
2 روزهدکتر شمعانیانجـوشـکاري و جـوش پـذیري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدکتر شمعانیانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدکتر سعیدیموازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی32
1 روزهدکتر سعیدیمتدولوژی تحقیق33
3 روزه دکتر رضائیانشناسایی فوالدهای آلیاژی34
2 روزهدکتر رضائیانانتخاب مواد35
2 روزهدکتر رضائیانآشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات )مکانیکی- حرارتی(36
1 الی 2 دکتر رضائیانآشنایی با فوالد های پیشرفته )Trip،Twip ،IF و غیره(37

روزه
38)SPD( 2 روزهدکتر رضائیانتغییر شکل شدید فلزات
39HSLA 2 روزهدکتر رضائیاندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزیابي عیوب ناشي از فرآیندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدکتر دهکردیاستانداردهاي بین المللي
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهدکتر اعالییفرآیند ریخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدکتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست                                     43

)Failure Analysis ( 
2 روزهدکتر اشرفی زاده

خوردگی بویلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگیری از 44
خوردگی

2 روزهدکتر اشرفی

آشنایی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخریب چرخنده های 45
صنعتی

1 روزهدکتر اشرفی

پایش خوردگی و استفاده از کوپن ها و سنسورهای خوردگی در 46
صنعت

1 روزهدکتر اشرفی

1 روزهدکتر اشرفیکلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد47
1 روزهدکتر اشرفیطراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي48

3- 2روزهمهندس نصیر االسالمیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

3 روز دکتر میرزاییانسیستم ارتینگ51

52AC و DC 3 روز دکتر میرزاییانشناخت درایوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقیانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس کیوانفردفیلترهای هارمونیکی55

3 روز مهندس اتحاد توکلآشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جویي انرژي در کوره هاي پیش گرم نورد57

تکنولوژي تولید فوالدهاي آلیاژي در کوره هاي قوس 58
الکتریکي

2 روزهمهندس جوالزاده

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرایند فوالد سازي کوره قوس الکتریکي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآیند فوالدسازي در کوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشیوه های ریخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزریق سوخت های کمکی در کوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جویي انرژي در کوره هاي قوس الکتریکي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی65
3 روزهدکتر حسن پوراحتراق گاز در کوره ها66
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
1 روزهدکتر اشرفیعملیات حرارتی جوشکاری67

4 روزهدکتر قیصریعناصر اندازه گیری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدکتر علی زادهآشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک71

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جویی انرژی در فرایند تولید 72
فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ قراضه + آهن 

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصت های صرفه جویی به روش 73
کوره بلند

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهکلید فوالد74

2 روزهمهندس جوالزادهشاخص های پایداری در صنایع فوالد75

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت های صرفه جویی انرژی در کوره های پیش گرم نورد76

3 روزهمهندس جوالزادهدوره آموزشی کوره های قوس الکتریکی77

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیمدیریت تکنولوژی78

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدکتر رضا امینیمقاله نویسی80

81Xpert 2 روزهدکتر تقی اصفهانیپراش اشعه ایکس و نرم افزار
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جویی انرژی در 1
فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با 

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش مخازن تحت فشار17

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصت های صرفه جویی 2
به روش کوره بلند

بازرسی جوش خطوط لوله18

                        بازرسی جوش   19کلید فوالد3

بازرسی چشمی جوش 20VTشاخص های پایداری در صنایع فوالد4

فرصت های صرفه جویی انرژی در کوره های 5
پیش گرم نورد

21PT بازرسی مایع نافذ

بازرسی ذرات مغناطیسی 22MTفرایند تولید چدن در کوره بلند6

تست التراسونیک 23UTتکنولوژی تولید فوالدهای کیفی7

24دوره آموزشی کوره های قوس الکتریکی8
پروپوزال نویسی و فن بیان سمینار25مدیریت تکنولوژی 9

مقاله نویسی26ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها10

مدیریت اجرایی چرخه بهره وری )استقرار نظام 11
اجرایی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازه گیری 

و تحلیل شاخص های بهره وری در اکسل(

27Xpertپراش اشعه ایکس و نرم افزار

آسیب شناسی قطعات صنعتی  28مدل های بهینه سازی تصمیم12

13CWI سایش و اصطکاک در صنعت29بازرسی جوش

14WPS & PQR30  پوشش های مهندسی

آنالیز و شناسایی مواد 31بازرسی جوش اسکلت فلزی15

)Materials Characterization(

میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز 32بازرسی جوش مخازن ذخیره16
)SEM ,EDS(

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

)Engineering Coatings(

)Friction and Wear(

)Failure Analysis(

RTI

piping
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لیست انتشاراتلیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

500/000 مهر ماه 1375 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

500/000 اردیبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

500/000 بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

500/000 بهمن ماه 1380 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

موجود نیست بهمن ماه 1381 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

موجود نیست بهمن ماه 1382 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

500/000 اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

500/000 اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

500/000 اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

500/000 بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

500/000 اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

500/000 اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

500/000 اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

500/000 اسفند ماه 1390 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

560/000 اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

630/000 اسفند ماه 1392 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

700/000 اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

780/000 اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

870/000 اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

970/000 اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

1080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97
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1200/000 اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98

موجود نیست شهریور ماه 1387 H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

موجود نیست شهریور ماه 1387 Iron & Steel Society of Iran
Advanced High Strength Steel )AHSS( 

Application Guidelines, Version 3
افراد حقیقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

از پاییز 89
لغایت زمستان 96 Iron & Steel Society of Iran )International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran(

افراد حقیقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

از بهار 97
لغایت پاییز 98 Iron & Steel Society of Iran )International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran(

650/000 شهریور ماه 1384 مهندس محمد حسین نشاطی کتاب فوالد سازی ثانویه

850/000 شهریور ماه 1388 مهندس پرویز فرهنگ کتاب فرهنگ جامع مواد

150/000 از پاییز 90
لغایت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 44 لغایت شماره 61

165/000 از بهار 95
لغایت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 62 لغایت شماره 65

180/000 از بهار 96
لغایت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 66 لغایت شماره 69

200/000 از بهار 97
لغایت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 70 لغایت شماره 73

390/000 از بهار 98
لغایت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 74 لغایت شماره 77
500/000 اسفند ماه 1388 مهندس محمدحسین نشاطي کتاب راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار

200/000 آذر ماه 1389 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد

250/000 آذر ماه 1390 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1390

300/000 آذر ماه 1391 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1391

350/000 آذر ماه 1392 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1392

400/000 آذر ماه 1393 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1393

450/000 آذر ماه 1394 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1394

500/000 آذر ماه 1395 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1395

550/000 آبان ماه 1396 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1396

600/000 آبان ماه 1397 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1397

800/000 آذر ماه 1398 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1398

980/000 دی ماه 1399 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1399

600/000
 اردیبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،

 دکتر نوراله میرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

حفاظت محیط زیست در صنایع آهن و فوالد 
)فاضالت، هوا و پسمان(

550/000 آذر ماه 1398 دکتر تقی اصفهانی کتاب آزمایش های مکانیکی مواد مهندسی
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

مدارك الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضویت تکمیل شده.

ــه کپــي کارت دانشــجویي کافــي اســت.(+  ــراي دانشــجویان ارائ 2- فتوکپــي شناســنامه، کارت ملــی و آخریــن مــدرک تحصیلــي )ب
تصویــر عکــس پرســنلی. 

ــه  ــال( ب ــجویان 800/000 ری ــال، دانش ــي 1/800/000 ری ــال، اعضاءحقیق ــي15/000/000 ری ــات حقوق ــغ )مؤسس ــه مبل ــي ب ــش بانک 3- فی
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي ای حســاب شــماره 0202831627002 بانــک مل

ایــران.
4- ارسال فیش واریزي ) از طریق فکس: 33932125-031، شماره واتس اپ: 09037130929، پست و یا تحویل حضوري(.

امضاء  :
تاریخ :

توجه: لطفا در قسمت های تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التین در محل مربوط بنویسید.

کد عضویتنوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللیفراخوان مقاله برای مجله بین المللی  

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

 انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا هــدف تخصصــي تــر شــدن مجــالت علمــي و تحقیقاتــي در زمینــه
ــاي ــتر پیونده ــه بیش ــت هرچ ــاني و تقوی ــالع رس ــور اط ــه منظ ــور و ب ــوالد کش ــن و ف ــت آه  صنع
 متخصصیــن، اندیشــمندان، دانشــگاهیان و پژوهشــگران ملــي و بین المللــي بــا کســب مجــوز  از  وزارت

ــوان:ئ ــا عن ــي را ب ــي بین الملل ــي- پژوهش ــه علم ــاوري، مجل ــات و فن ــوم، تحقیق  عل

International Journal of Iron & Steel Society of Iran )Int. J. of ISSI(

منتشر مي نماید. ا

 بدینوســیله از کلیــه صاحبنظــران، اعضــاء هیــأت علمــي دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــي و دانشــجویان
ــار شــدن  تحصیــالت تکمیلــي دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت مي گــردد جهــت هرچــه پرب
 ایــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگلیســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زیــر ارســال

نماینــد.ر

ضمنًا مقاالت بایستي تحت یکي از عناوین زیر تهیه گردند. ا

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتیک فـرآینـ ــزم ها و کینـ ــوري، مکانیـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ریخت ــازي   2- فوالدس ــن س  1- آه
     5- آنالیزهــاي فیزیکــي و شــیمیائي فــوالد    6- فرآیندهــاي شــکل دهــي و عملیــات ترمومکانیکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا
     8- عملیــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغییــر حالت هــا و ســاختارهاي میکروســکوپي فــوالد     10- خــواص مکانیکــي فــوالد
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جویــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فیزیکــي فــوالد     12- مــواد و فرآیندهــاي جدی

ــع فــوالد ــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صنای 14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محیــط زیســت صنای

 آدرس دبیرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقیـقاتي اصفهان، خیابان 12، پالک 306
 کدپستي: 84156-83228  

دبیرخانه مجله بین المللي انجمن آهن و فوالد ایران
تلفن: 24-33932121- 031، دورنویس: 33932125 -031

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

در صورت تمایل به اشتراك فصلنامه پیام فوالد لطفًا نکات زیر را رعایت فرمائید.
1-  فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کدپستي و شماره تلفن را حتماً قید فرمائید.

2-  مبلــغ اشــتراک را مي توانیــد از کلیــه شــعب بانــک ملــي ایــران در سراســر کشــور بــه حســاب کوتــاه مــدت ســیبا بــه شــماره 
0202831627002 بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد 3187( حوالــه نمائیــد 

و اصــل فیــش بانکــي را همــراه بــا فــرم تکمیــل شــده اشــتراک بــه نشــاني: 

اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان، شــهرك علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 12، واحدA306،کدپســتي: 

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

3-  کپي فیش بانکي را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگه دارید.
4-  مبلغ اشتراک براي یک سال با هزینه پست و بسته بندي1500000  ریال مي باشد.

5-  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن هاي 24- 33932121 )031( تماس حاصل فرمائید.

بابت  .......................................…………… ریال  مبلغ  به   ………....……….. به شماره  بانکي  بپیوست فیش 
حق اشتراک یک ساله فصلنامه پیام فوالد ارسال مي گردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت یک سال از شماره ..………………… به نشاني زیر بفرستید.
قباًل مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

نام ….....................…… نام خانوادگي ..............................................................................................…
 نام شرکت یا مؤسسه ..........................................................................................................................…
شغل ...........................................................................… تحصیالت ..............................................................

سن .............................…نشاني: استان ................................… شهرستان ........................................................... 
خیابان ........................….....................................................................................................................
کدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .................................................... 

فاکس: ........................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

فرم اشتراك
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فرم قرارداد درج آگهیفرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد در فصلنامه پیام فوالد

ــه آدرس ..................................................... ــرکت ....................................... ب ــده ش ــای ..............................نماین ــب خانم/آق اینجان

.......................................................................................................................................................................................................
ــه عقــد  ــا اطــالع کامــل از ضوابــط ذیــل و شــرایط عمومــی طــرح آگهــی نســبت ب شــماره تلفــن..................................................... ب

ــم. ــدام می نمای ــرارداد اق ق

• بازه زمانی چاپ آگهی   یک فصل           چهار فصل )15% تخفیف(             و محل چاپ آگهی...................... می باشد.

• هزینــه هــر فصــل آگهــی ................ ریــال و طراحــی 2.000.000ریال)درصــورت تمایــل( بــه مبلــغ کل ...................................ریــال 
ــردد. ــن می گ تعیی

لطفا به موارد زیر نیز بذل عنایت فرمایید:
*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت TIFF یــا PDF بــه صــورت CMYK و بــا وضــوحdpi 300 در ابعــاد A4 )بــه صــورت 

عمــودی( باشــد.
* شــرکت متعهــد می شــود کــه در صــورت انصــراف حداکثــر تــا یــک مــاه قبــل از آغــاز فصــل جدیــد، درخواســت خــود را کتبــاً بــه 

انجمــن ایمیــل یــا فاکــس نماییــد. در غیــر ایــن صــورت آگهــی بــه صــورت خــودکار در پیــام فــوالد درج خواهــد شــد.
* لطفــا جهــت درج آگهــي در فصلنامــه پیــام فــوالد، پــس از انتخــاب تعــداد فصــل و محــل درج آگهــي )طبــق جــدول فــوق( مبلــغ 

ــران  ــي ای ــک مل ــا شــماره شــبای IR 650170000000202831627002 بان ــه حســاب شــماره 0202831627002 و ی ــن شــده را ب تعیی
ــرم  ــت ف ــه پیوس ــه را ب ــش مربوط ــز و فی ــران واری ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــام انجم ــه ن ــعبه( ب ــد ش ــان )ک ــي اصفه ــگاه صنعت ــعبه دانش ش
ارســال   09037130929 شــماره  بــه  واتســاپ  طریــق  از  یــا  و   031-33932125 نمابــر  شــماره  بــه  شــده  تکمیــل 

فرمایید.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

پنج صفحه اول و آخر

سایر صفحات
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فصـــلنامه پیـــام فـوالد با هدف انتـشار یـافتـــه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- کاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــایع وابـــسته در ایـــن زمینــه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق این 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ایـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
ــورت  ــرامي بصـ ــققان گـ ــاتي محـ ــاوردهاي تحقیقـ ــار دستـ انتش
مقـــاله هاي علـــمي و فنــي در زمیـــنه هاي مختـــلف صنایــع فــوالد 

اعــالم مي نمایــد.

راهنماي تهیه مقاله
ــع  ــف صنای ــاي مختل ــتي در زمینه ه ــالي بایس ــاالت ارس ــف( مق ال

ــوالد باشــند. آهــن و ف
ــه اي  ــا مجل ــچ نشــریه ی ــاًل در هی ب( مقــاالت ارســالي نبایســتي قب

درج شــده باشــد.
ج( مقاالت مي توانند در یکي از بخش هاي زیر تهیه شوند.

1- تحقیقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفــاً مقــاالت خود را بـــصورت کـامـــل حـــداکثر در 10 صفـــحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـــمل زیـــر تـهیه و به هـــمراه سي دي مقـالـه 

بــه دفتــر نشــریه ارســال فرماییــد.
1- عنوان مقاله: مختصر و بیانگر محتواي مقاله باشد.

2- مشــخصات نویســنده )مترجــم( بــه ترتیبــي کــه مایلنــد در    
ــردد. ــاپ گ ــریه چ نش

3- چکیده
4- مقدمــه، مــواد و روش آزمایش هــا، نتایــج و بحــث، نتیجــه  

ــع ــري و مراج گی
ــب  ــدي مناس ــتون بن ــطربندي و س ــا س ــا ب ــداول و نموداره 5- ج
ــاال و  ــرح آن در ب ــماره و ش ــداول ش ــورد ج ــده و در م ــیم ش ترس
ــر آن درج گــردد. واحدهــاي سیســتم  در مــورد اشــکال در زی

بیــن المللــي )SI( بــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.  
6-تصاویــر و عکس هــا: اصــل تصاویــر و عکس هــا بایــد بــه 
ــده  ــه ش ــاالت ترجم ــورد مق ــود. در م ــال ش ــه ارس ــه مقال ضمیم
ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاویــر و عکس هــاي آن ضــروري 

اســت.
ــه شــماره  ــن مقال ــاالي واژه هــاي مت ــي نوشــت ها: ب ــا و پ 7-واژه ه
گــذاري شــده و اصــل التیــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامــه اي 

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظی کــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتیــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گردیــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التیــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ی ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــریه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري اســت.

سایر نکات مهم
▪   تایپ مقاالت صرفاً با نرم افزار Microsoft Word انجام شود.

▪   از تایپ شماره صفحه خودداري شود.
▪   مطالــب تنهــا بــر یــک روي کاغــذ A4 )297*210 میلــي متــر( 

چــاپ شــود.
▪   چاپ مقاله توسط چاپگر لیزري انجام شود.

▪   فصلنامه پیام فوالد در حک و اصالح مطالب آزاد است.
ــا و     ــام- نموداره ــب- ارق ــت مطال ــتي و صح ــئولیت درس ▪   مس

ــت. ــه اس ــان مقال ــندگان/ مترجم ــده نویس ــر عه ــا ب عکس ه
▪   فصلنامه پیام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

1- مطالعــات مــوردي مي توانــد شــامل چکیــده، نتایــج، بحــث، جمــع بندي 
و در صــورت نیــاز مراجــع باشــد. رعایــت ســایر مــوارد ذکــر شــده فــوق 

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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