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سر مقالهسر مقاله

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

در شــماره 83 مجلــه ی پیــام فــوالد کــه هم اکنــون در 
اختیــار شماســت، عــاوه بــر مطالــب معمــول مجلــه، مقالــه 
جایــگاه کشــور چیــن در صنایــع فــوالد جهــان و ارزیابــی 
تولیــد کک ایــن کشــور در ســال 2020 آورده شــده 
ــد  ــن در تولی ــگاه کشــور چی ــه جای ــا توجــه ب اســت کــه ب
ــوالد جهــان توســط  ــد بیشــترین مقــدار از ف ــوالد و تولی ف
ایــن کشــور و تأثیــر  بــر محیط زیســت توســط کک، ایــن 
بررســی دارای اهمیــت زیــادی می باشــد. همچنیــن مقالــه 
تأثیــر DRI تولیدشــده بــا هیــدروژن بــر فوالدســازی کوره 
قــوس الکتریــک از جنبــه محیــط زیســتی و کاهــش 
ــن،  ــرد کرب ــدون کارب ــوالد ب ــد ف ــن در تولی مصــرف کرب
ــب  ــدوارم مطال ــت. امی ــد داش ــته ای خواه ــت شایس اهمی
ایــن شــماره از پیــام فــوالد بــرای شــما قابل اســتفاده بــوده 
باشــد و مطالــب مفیــد در ایــن شــماره بــرای شــما وجــود 

داشــته باشــد.
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جایــگاه کشــور چیــن در صنایــع فــوالد جهــان و جایــگاه کشــور چیــن در صنایــع فــوالد جهــان و 
ارزیابــی تولیــد کک چیــن در ســال ارزیابــی تولیــد کک چیــن در ســال 20202020  

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان

ــد.  ــا می باش ــوره بلنده ــی ک ــارژی اصل ــواد ش ــی از م کک یک
نقــش آن درکــوره بلنــد عبــارت اســت: احیــا کــردن ســنگ 
آهــن، ذوب آهــن احیــأ شــده و تحمــل بــار ســنگین ســتون مــواد 
آهــن دار می باشــد. به طــور میانگیــن میــزان مصــرف کک در 
کــوره بلنــد 500 کیلوگــرم بــر تــن چــدن مــذاب تولیدشــده 
اســت. 70% کک مصرفــی در کــوره بلنــد به منظــور احیــا کــردن 
ــدی  ــش از 90% کک تولی ــد. بی ــرف می رس ــه مص ــنگ آهن ب س
ــی  ــرایط کنون ــود. در ش ــرده می ش ــا به کارب ــوره بلنده ــا در ک دنی
ــذاب  ــدن م ــده چ ــت تمام ش ــش از 40% قیم ــا، بی ــوره بلنده در ک
را کک متالورژیکــی تشــکیل می دهــد. در شــرایط کنونــی در 
صنایــع فــوالد جهــان حــرف اول را کشــور چیــن می زنــد. کشــور 
چیــن چندیــن دهــه اســت کــه در تولیــد فــوالد خــام، محصــوالت 
ــره... رده اول جهــان  ــذاب، ذغــال و کک و غی ــوردی، چــدن م ن
ــدن  ــام و چ ــوالد خ ــد ف ــزان تولی ــت. می ــرده اس را از آن خودک
ــر 1064/8  ــب بالغ ب ــه ترتی ــین ب ــال پیش ــور در س ــن کش ــذاب ای م
ــاً در ســال 2020، شــرکت  ــوده اســت. ضمن ــن ب ــون ت و 888 میلی
BaoWu کشــور چیــن بــا تولیــد بالغ بــر 115 میلیــون تــن، در رأس 

شــرکت های تولیدکننــده فــوالد جهــان قرارگرفتــه اســت. در بیــن 
ــی  ــرکت چین ــا 7 ش ــوالد دنی ــده ف ــتاز تولیدکنن ــرکت پیش 10 ش
قرارگرفتــه اســت. در جــدول-1 رونــد تولیــد فــوالد خــام کشــور 
چیــن ازنظــر می گــذرد. میــزان تولیــد محصــوالت فــوالدی 
کشــور چیــن در ســال پیشــین 1/325 میلیــارد تــن بــه ثبــت رســیده 
ــور  ــوالدی کش ــوالت ف ــد محص ــد تولی ــکل-1 رون ــت. در ش اس

لولــه  تولیــد  میــزان  چیــن دیــده می شــود. در ســال گذشــته 
ــب 61/67  ــه ترتی ــن ب ــور چی ــدون درز کش ــده و ب ــکاری ش جوش
و 27/88 میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت. ضمنــاً میــزان تولیــد 
ســیم و ریــل کشــور یادشــده بــه ترتیــب 165/56 و4/617  میلیــون 
ــوع  ــد ایــن چهــار ن تــن گزارش شــده اســت. چیــن در مــورد تولی
محصــول در رده اول جهــان قــرار دارد. در اشــکال 2 الــی 5 رونــد 
تولیــد ایــن چهــار محصــول در کشــور چیــن مشــاهده می گــردد. 
ــال  ــنگین در س ــوق س ــط و ف ــوالدی متوس ــت ف ــد پلی ــزان تولی می
پیشــین در ایــن کشــور بــه ترتیــب44/4 و 10/55 میلیــون تــن 

اعام شــده اســت.

تولید کک کشور چین در سال 2020

 به طــور میانگیــن بــرای تولیــد یــک تــن چــدن مــذاب در 
ــرای تولیــد  کــوره بلنــد 500 کیلوگــرم کک مصــرف می شــود. ب
چــدن مــذاب بــه میــزان خیلــی بــاال اســتفاده از کــوره بلندهــای بــا 
حجــم کاری زیــاد اجتناب ناپذیــر اســت. بدیــن منظــور در کشــور 
چیــن 25 کــوره بلنــد بــا حجــم بــاال در حــال بهره بــرداری اســت. 
ــین  ــال پیش ــن در س ــور چی ــگ کش ــوالد ضدزن ــد ف میــزان تولی
ــت رســیده اســت. یکــی  ــه ثب ــان( ب ــن )61% جه ــون ت 30/14 میلی
از مــواد اســتراتژیک در تولیــد فــوالد فــرو آلیاژهــا اســت. کشــور 
چیــن در ســال گذشــته 28/6 میلیــون تــن فــرو آلیــاژ تولیــد کــرده 
و در ایــن مــورد مقــام اول جهــان را کســب کــرده اســت. کشــور 
ــن در  ــون ت ــد 24/8 میلی ــا تولی ــم ب ــواد نســوز ه ــد م ــن در تولی چی
رده اول جهــان قــرار دارد. در شــکل-6 رونــد تولیــد نســوز کشــور 
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چیــن دیــده می شــود. یکــی از کمــک ذوب )مــواد اولیــه آن 
ســنگ آهک( فوالدســازی آهــک می باشــد. در ســال قبــل میــزان 
تولیــد ســنگ آهک کشــور چیــن 300 میلیــون تــن بــرآورد شــده 
ــنگ آهک  ــد س ــد در رده اول تولی ــدار تولی ــن مق ــا ای ــت و ب اس
ــد ذغــال و  ــزان تولی ــه اســت. از طــرف دیگــر می جهــان قرارگرفت
کک کشــور یادشــده بــه ترتیــب 3/84 )53% تولیــد دنیــا( میلیــارد 
ــت  ــه ثب ــن ب ــون ت ــان( میلی ــد جه ــن و 471/171 )67/44% تولی ت
ــال  ــزرگ در ح ــای ب ــوره بلنده ــدول-2 ک ــت. در ج ــیده اس رس
بهره بــرداری کشــور چیــن ازنظــر می گــذرد. در جــدول-3 رونــد 
ــی  ــواد اصل ــت. م ــده اس ــان داده ش ــن نش ــور چی ــال کش ــد ذغ تولی
کک را ذغــال کک شــو تشــکیل می دهــد. به طــور میانگیــن 
بــرای تولیــد یــک تــن کک 1/3 تــن بلنــد ذغــال، در باطری هــای 
ــاد  ــد زی ــزان تولی ــه می ــه ب ــا توج ــود. ب ــارژ می ش ــازی ش کک س
ــه روش  ــوالد ب ــد ف ــن در تولی ــور چی ــذاب کش ــدن م کک و چ
کنورتــور اکســیژنی بیشــترین فــوالد را در جهــان تولیــد می کنــد. 

میــزان تولیــد فــوالد بــه روش کنورتــور اکســیژنی کشــور مذکــور 
در ســال گذشــته 967 میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت. کشــور 
ــز در رده اول  ــو نی ــال کک ش ــد ذغ ــال در تولی ــد ذغ ــن همانن چی
جهــان قــرار دارد. میــزان تولیــد ذغــال کک شــوی کشــور چیــن 
در ســال قبــل 485/1 میلیــون تــن اعام شــده اســت. کشــور چیــن 
ــن  ــون ت ــته 558 میلی ــال گذش ــازی در س ــای کک س در باطری ه
میــزان ذغــال کک شــو مصــرف کــرده اســت. شــایان ذکر اســت 
علیرغــم تولیــد بــاالی ذغــال کک شــو در کشــور چیــن در ســال 
قبــل 72/6میلیــون تــن ذغــال کک شــو واردات داشــته اســت. منابع 
تأمیــن ذغــال کک شــوی کشــور چیــن در ســال پیشــین و مقایســه 
آن بــا واردات ذغــال کک شــوی ســال 2019 در جــدول -4 
ازنظــر می گــذرد. در جــدول -5 وضیعــت کشــور چیــن در ســال 
ــش  ــه نمای ــان ب ــوالد جه ــع ف ــف صنای ــای مختل 2020، در زمینه ه

در آمده است.

جدول1. روند تولید فوالد خام کشور چین

شکل1.روند تولید محصوالت فوالدی کشور چین
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شکل2. روند تولید محصوالت لوله جوشکاری شده کشور چین

شکل3. روند تولید محصوالت لوله بدون درز کشور چین

شکل4.روند تولید محصوالت سیم کشور چین

شکل 5. روند تولید محصوالت ریل راه آهن کشور چین
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تولید کک در استان های مختلف کشور چین

ــور  ــد کک کش ــزان تولی ــد می ــاره ش ــًا اش ــه قب ــوری ک همانط
ــه ســال  ــد نســبت ب ــا 0.002% کاهــش تولی ــن در ســال 2020 ب چی
پیش بینــی  اســت.  بــوده  تــن  میلیــون   471/161 بالغ بــر   2019
ــا  ــن ب ــور چی ــد کک کش ــزان تولی ــاری می ــال ج ــود، در س می ش
3/27% رشــد تولیــد بــه 478/4 میلیــون تــن برســد. ایــن در حالــی 
اســت کــه ظرفیــت تولیــد کک کشــور چیــن در حــدود 690 
میلیــون تــن در ســال اســت. شــایان ذکر اســت، میــزان تولیــد 
کک جهــان در ســال قبــل 698/6 میلیــون تــن بــوده اســت. تعــداد 
ــیمیایی  ــت ش ــد بازیاف ــا فراین ــازی ب ــری کک س ــای باط واحده
مســتقر در ایــن کشــور 1420 اســت. هماننــد کــوره بلندهــای 
بــزرگ تعــداد باطری هــای کک ســازی بــزرگ نیــز در ایــن 

ــاع  ــا ارتف ــازی ب ــای کک س ــداد باطری ه ــت. تع ــاد اس ــور زی کش
ــد. در  ــد می باش ــب 17 و 58 واح ــه ترتی ــری ب ــلول 7/63 و 7 مت س
جــدول-6 آنالیــز باطری هــای کک ســازی بــه روش بازیافــت 
شــیمیایی کشــور چیــن ارائه شــده اســت. رونــد تولیــد کک 
کشــور چیــن در شــکل-2 بــه نمایــش گذاشته شــده اســت. کشــور 
ــزان صــادرات  ــن در صــادرات کک جهــان پیشــتاز اســت. می چی
ــا 46/55% کاهــش تولیــد 3/49  کک ایــن کشــور در ســال قبــل ب
میلیــون تــن بــوده اســت. در ســال گذشــته، ســهم صــادرات 
تولیــد کک کشــور چیــن 0/74% محاسبه شــده اســت. در  در 
ــود.  ــده می ش ــن دی ــور چی ــادرات کک کش ــد ص ــدول -7 رون ج
میــزان صــادرات کک کشــور لهســتان در ســال پیشــین 2/84 
ــه ثبــت رســیده اســت. در شــرایط کنونــی کک در  میلیــون تــن ب
کشــور چیــن بــه دو روش بازیافــت شــیمیایی و بازیافــت حرارتــی 

جدول 4. واردات ذغال کک شوی کشور چین

جدول 5. وضیعت کشور چین در صنایع فوالد جهان در سال 2020
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ــه ترتیــب باطری هــای کک  ــر -1 و 2 ب ــد می شــود. در تصوی تولی
ــتیل و  ــو اس ــتقر در بائ ــی مس ــیمیایی و حرارت ــت ش ــازی بازیاف س
ــهم  ــی س ــور تقریب ــت. به ط ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــگ ب لییان
فرایندهــای بازیافــت شــیمیایی و بازیافــت حرارتــی در تولیــد 
کک کشــور چیــن بــه ترتیــب 85 و 15% اســت... کشــور چیــن در 
ــش  ــای خوی ــن کک در کــوره بلنده ــون ت ســال 2020، 476 میلی
ــور در  ــور مذک ــد کک کش ــز تولی ــت. آنالی ــرده اس ــرف ک مص
اســتان های مختلــف نیــز در جــدول-8 قابــل رویــت اســت. رونــد 
ــن  ــای التی ــه ترتیــب الفب ــن ب ــد کک اســتان های مختلــف چی تولی
ــت  ــایان ذکر اس ــوند. ش ــاهده می ش ــی 31 مش ــکل های 3 ال در ش
متوقف شــده   2008 ســال  در  کک  تولیــد   Beijing اســتان  در 
اســت. بیشــترین تولیــد کک چیــن در ســال 2020 در اســتان 
Shanxi بــه میــزان 104/937 میلیــون تــن )22/3% کل تولیــد کک 

 Shanxi ــتان ــد کک اس ــت تولی ــت. ظرفی ــده اس ــن( حاصل ش چی
در ســال قبــل 188 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت. درواقــع 
ــتان  ــن اس ــد کک در ای ــده تولی ــای نصب ش ــتفاده از ظرفیت ه اس
ــال  ــر دارد، در س ــتان در نظ ــن اس ــت. ای ــوده اس ــدود 50% ب در ح
جــاری بالغ بــر 40 میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد کک خــود را 
ــای کک  ــدول -9 واحده ــد. در ج ــارج کن ــف و از رده خ متوق
ســازی متوقــف و از رده خارج شــده اســتان Shanxi ارائه شــده 
اســت. میــزان تولیــد کک اســتان Shanxi از حاصــل جمــع میــزان 
تولیــد کک کشــورهای ژاپــن، روســیه، هنــد و کــره جنوبــی بیشــتر 
ــال 104،2020  ــتان Shanxi در س ــال اس ــد ذغ ــزان تولی ــت. می اس
 Hebei. Shanxi اســتان های.  اســت.  اعام شــده  تــن  میلیــون 
Shandog وShaanxi  جمعــاً 49/6% کل کک کشــور چیــن را 

ــد کک چهــار  ــزان تولی ــد. شــایان توجــه اســت، می ــد می کنن تولی
ــان  ــد کک جه ــزان تولی ــن( از می ــون ت ــور )243 میلی ــتان مذک اس

بــه غیــر از چیــن )229 میلیــون تــن( بیشــتر اســت. کمتریــن میــزان 
ــت.  ــت آمده اس ــزان 1/754 به دس ــه می ــتان Tianjin ب کک در اس
نقطــه قابل توجــه اینجــا اســت کــه میــزان تولیــد کک اســتان 
ــن(  ــون ت ــران )1/49 میلی ــد کک ای ــزان تولی ــن از می Tianjin چی

بیشــتر اســت. رونــد تغییــر قیمــت کک در بــازار داخلــی چیــن در 
شــکل- 32 مشــاهده می گــردد. میانگیــن قیمــت فــروش کک در 
ــن کک  ــر ت ــوآن ب ــین 1725 ی ــال پیش ــن در س ــی چی ــازار داخل ب
ــور  ــی کش ــت کک صادرات ــت. قیم ــوده اس ــن( ب ــر ت )276 دالر ب
ــر  ــل ســال FOB( 2020( 265 دالر ب ــا CSR 65%، در آوری ــن ب چی
ــرخ  ــن ن ــین ای ــال پیش ــه در س ــت در حالیک ــده اس ــن گزارش ش ت
ــیم بندی  ــه تقس ــکل-33 نقش ــت. در ش ــوده اس ــن ب ــر ت 265 دالر ب
ــی از  ــت. یک ــده اس ــش درآم ــه نمای ــن ب ــور چی ــتان های کش اس
ــه روش شــیمیایی  محصــوالت جانبــی مهــم فراینــد تولیــد کک ب
قطــران اســت. در ســال پیشــین میــزان تولیــد قطــران ذغــال 
ــد  ــت تولی ــت. ظرفی ــوده اس ــن ب ــون ت ــن 19/65 میلی ــور چی کش
ــده  ــرآورد ش ــال ب ــن در س ــون ت ــن 25/5 میلی ــور چی ــران کش قط
ــن در  ــاالی کک، کشــور چی ــد ب ــزان تولی ــه می ــا توجــه ب اســت. ب
ــه  ــردن کک ب ــوش ک ــر خام ــن نظی ــای نوی ــا فن آوری ه ــه ب رابط
ــی( و  ــارژ قالب ــال )ش ــد ذغ ــتامپیگ بلن ــک )CDQ(، اس روش خش
ــادی  ــرفت های زی ــی پیش ــت حرارت ــه روش بازیاف ــد کک ب تولی
ــردن  ــوش ک ــای خام ــداد واحده ــال تع ــور مث ــت. به ط ــته اس داش
کک بــه روش خشــک در ایــن کشــور 75 دســتگاه می باشــد. 
شــایان ذکر اســت، بزرگ تریــن واحــد )CDQ( جهــان بــه ظرفیــت 
فــوالد و  آهــن  شــرکت  در  ســاعت  در  کک  تــن   260
بهره بــرداری  حــال  در  و  مســتقر   Shougang – Jingtang

مشــاهده   یادشــده   )CDQ( تصویــر-3  در  اســت. 
می گردد.

جدول 6. آنالیز باطری های کک سازی با فرایند بازیافت شیمیایی کشور چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک چین در سال 2020 
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جدول  7. روند صادرات کک کشور چین

شکل3.روند تولید کک کشور چین

تصویــر2. نمایــی از باطــری کک ســازی بــه روش بازیفــت حرارتی 

در Liyang چیــن
ــا  ــیمیایی ب ــت ش ــه روش بازیاف ــازی ب ــری کک س ــر 1. باط تصوی

ــن ــیل چی ــو اس ــلول 7 متردربائ ــاع س ارتف
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جدول 8. میزان تولید کک استان های مختلف کشور چین در سال 2020

جدول 9. واحدهای کک سازی متوقف و از رده خارج شده استان Shanxi در سال قبل

شکل4. روند تولید کک در استان Anhui چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک چین در سال 2020 
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شکل5. روند تولید کک در استان Chongqing چین

شکل6. روند تولید کک در استان Fujian چین

شکل 7. روند تولید کک در استان Gansu چین

شکل 8. روند تولید کک در استان Guangdong چین
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شکل 9. روند تولید کک در استان Guangxi چین

شکل10. روند تولید کک در استان Guizhou چین

شکل 11. روند تولید کک در استان Hebei چین

شکل 12. روند تولید کک در استان Heilongjiang چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک چین در سال 2020 
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شکل 13. روند تولید کک در استان Henan چین

شکل 14. روند تولید کک در استان Hubei چین

شکل 15. روند تولید کک در استان Hunan چین

شکل16. روند تولید کک در استان Inner Mongolia چین
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شکل 17. روند تولید کک در استان Shanxi چین

شکل 18. روند تولید کک در استان Jiangsu چین

شکل  19. روند تولید کک در استان Jiangxi چین

شکل 20. روند تولید کک در استان Jilin چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک چین در سال 2020 
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شکل 21. روند تولید کک در استان Liaoning چین

شکل 22. روند تولید کک در استان Ningxia چین

شکل 23. روند تولید کک در استان Qinghai چین

شکل 24. روند تولید کک در استان Shaanxi چین
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شکل28. روند تولید کک در استان Tianjin چین

شکل 25. روند تولید کک در استان Shanghai چین

شکل26. روند تولید کک در استان Shandong چین

شکل 27. روند تولید کک در استان Sichuan چین
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شکل 29. روند تولید کک در استان Xingjian چین

شکل 30. روند تولید کک در استان Yunnan چین

شکل 31. روند تولید کک در استان Zhejiang چین

شکل 32. روند تغییر قیمت کک در بازار داخلی چین در ماه های یک سال گذشته
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شکل 33. تقسیم بندی استان های کشور چین

تصویر3. بزرگ ترین واحد CDQ جهان به ظرفیت 260 تن در ساعت

 

◄  چین با تولید 29/4 میلیون تن فوالد ضدزنگ خام، در رده اول جهان قرار دارد.

)مرجع فوالد 99(
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ترجمه: محمدحسین نشاطی 

مقدمه

صنعــت فــوالد جهــان، 8 درصــد از تقاضــای کلــی انــرژی 
کربــن  دی اکســید  کل  از  درصــدی   7 ســهم  درعین حــال  و 
 ]1،2[ می دهــد  تشــکیل  را  بشــر  توســط  تولیدشــده   )CO2(
)شــکل 1(. بیشــتر ایــن تولیــد CO2 ناشــی از زغال ســنگ اســت کــه
75 درصــد از انــرژی مصرفــی در صنعــت فــوالد را تشــکیل 
ــتفاده  ــورت اس ــن، به ص ــد آه ــد تولی ــاً در فرآین ــد و عمدت می ده
ــن  ــن و تأمی ــای اکســید آه ــرای احی ــن به طــور شــیمیایی ب از کرب
ســوخت فرآینــد مصــرف می شــود. در مــورد کــوره بلنــد، کربــن 
)بــه شــکل کک( بــا ایجــاد پیکــره و پشــتیبانی مکانیکــی از بســتر 

ــز نقشــی حیاتــی دارد. مــواد در ســتون کــوره نی
 ،CO2 موردنیــاز  کاهــش  و  تولیــد  از  خاصــه ای   1 شــکل 
موردنیــاز  تغییــر  و  فــوالد  تقاضــای  پیش بینی شــده  افزایــش 
ــه  ــن ســال های 2015 و 2050 را ارائ ــن بی درشــدت مصــرف کرب
می کنــد ]3[. پتانســیل عظیــم انتشــار CO2 از فرآیندهــای صنعتــی و 
ــدن  ــی و تبدیل ش ــه کربن زدای ــل ب ــزه ورای تمای ــل انگی حمل و نق
ــوخت(  ــع س ــوان منب ــتفاده از H2 به عن ــی )اس ــاد هیدروژن ــه اقتص ب
اســت. البتــه فــرض می شــود کــه روش هــای ارزان تــر و "ســبزتر" 

ــوند.  ــق می ش ــد H2 محق تولی
ــوره  ــه ک ــر پای ــتقیم )DR( ب ــای مس ــای احی ــورد فرآینده در م
ســتونی هماننــد میدرکــس، مخلوطــی از گاز احیائــی مونوکســید 

ــن  ــود. کرب ــد می ش ــی تولی ــه گاز طبیع ــن )CO( و H2 از تجزی کرب

 H2 ــبت ــش نس ــا افزای ــدارد. ام ــد ن ــن فرآین ــی در ای ــی اساس نقش
ــد دارد. در  ــی فرآین ــه حرارت ــر موازن ــی ب ــر قابل توجه ــه CO تأثی ب
ــد  ــن می توان حقیقــت، شــواهد قابل توجهــی وجــود دارد کــه کرب

ــن شــود ]4[. ــا H2 جایگزی ــده و ب ــد حــذف گردی از فرآین

معنی هیدروژن خاکستری، آبی و سبز چیست؟

 هیــدروژن بــا توجــه بــه منبــع اصلــی حامل انــرژی مورداســتفاده 
 )CCS( ــن ــره کرب ــذب و ذخی ــا از ج ــه آی ــد H2 و اینک ــرای تولی ب

اســتفاده می شــود، دســته بندی می شــود2 :

تأثیر تأثیر DRIDRI تولیدشده با هیدروژن تولیدشده با هیدروژن
بر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکیبر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکی11  

1-Impact of Hydrogen DRI on EAF Steelmaking, DIRECT 
FROM MIDREX, SECOND QUARTER 2021.
2-Source: CRU Steel Metallics Monitor - 2020 Macro Trends, 14 
Oct 2020, “How higher CO2 prices could shift the EU to low-car-
bon steelmaking”

ــن از ســال 2015  ــاز درشــدت مصــرف کرب ــر موردنی شــکل 1. تغیی

ــا ســال 2050 ]3[. ت 22
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• هیــدروژن خاکســتري: منبــع ســوخت فســیلی بــدون CCS بــراي 
CO2 حــذف، ذخیــره و تثبیــت

• هیــدروژن آبــی: منبــع ســوخت فســیلی بــا CCS یــا الکترولیــز بــا 

ــرمایه گذاري  ــه س ــا هزین ــا ب ــر ام ــرق غیرتجدیدپذی ــتفاده از ب اس

H2 ــد ــزات موجــود تجــاري CCS و تولی ــراي تجهی ــاد ب زی
• هیــدروژن ســبز: الکترولیــز آب بــا اســتفاده از بــرق تجدیــد پذیــر 
همــراه بــا انــرژي الکتریکــی قابــل تجدیــد کــه بــا چالــش هزینــه و 

مقیــاس کارخانه هــاي تجــاري فعلــی مواجــه اســت.

 

 [1]مسیرهای تولید هیدروژن  2CO، بازدهی و تأثیر Capex ،Opex. مقایسه Iجدول 
 مدتیطوالن 2030 امروز واحد پارامتر تکنولوژی

 CAPEX eUSD/kW 900 700 450 الکترولیز آب
 64 69 74 % (LHVبازدهی ) 
 CAPEX 5/1 5/1 5/1 5/1 ساالنه 

 دودکشطول عمر  

 )ساعت عملیاتی(
 100000 95000 95000 ساعت

 CAPEX H2USD/kW 910 910 910 اصالح گاز طبیعی
 76 76 76 % (LHVبازدهی ) 
 CAPEX از  % ساالنهCAPEX 7/4 7/4 7/4 
 kgH2kgCO 9/8 9/8 9/8/2 ضریب انتشار 

 اصالح گاز طبیعی

 CAPEX H2USD/kW 1680 1360 1280 با جذب کربن 

 69 69 69 % (LHVبازدهی ) 
 CAPEX از  % ساالنهCAPEX 3 3 3 
 2CO % 90 90 90میزان جذب  
 kgH2kgCO 0/1 0/1 0/1/2 ضریب انتشار 

 CAPEX H2USD/kW 2670 2670 2670 سنگزغال سازیگازی
 60 60 60 % (LHVبازدهی ) 
 CAPEX از  % ساالنهCAPEX 5 5 5 
 kgH2kgCO 2/20 2/20 2/20/2 ضریب انتشار 

 سنگزغال یساز یگاز

 CAPEX H2USD/kW 2780 2780 2780 با جذب کربن 

 58 58 58 % (LHVبازدهی ) 
 CAPEX از  % ساالنهCAPEX 5 5 5 
 2CO % 90 90 90میزان جذب  

ضریب شود. فرض می سنگزغالدرصد برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی و  95 یآماده بکارساله و ضریب  25ها: طول عمر یادداشت
درآمد احتمالی حاصل از الکترولیز آب،  برای. استدر جدول  شدهدادهنشان  برقهای بار کامل برای الکترولیز بر اساس ساعت یکاربهآماده

 نشده است. لحاظتحلیل هزینه وفروش اکسیژن در تجزیه

، "هیدروژن هایکارخانه و سنگیزغالهای در نیروگاه 2COجذب " ،) 2014IEAGHG)برای الکترولیز  2فصل  1جدول در  راجعمنابع: م
(IEAGHG (2017،)"اقتصادی -ارزیابی فنی SMR ( باجاری)ت خودبهمتکیهیدروژن کارخانه بر پایه CCS"  

ــرای فــوالد و ســایر صنایــع     قبــل از اینکــه اقتصــاد هیدروژنــی ب
کــه  دارنــد  وجــود  قابل توجهــی  مــوارد  کنــد،  پیــدا  تحقــق 

ــادی  ــن اقتص ــا تأمی ــن آن ه ــد. اصلی تری ــق آم ــا فائ ــر آن ه ــد ب بای
هیــدروژن و بــرق "ســبز" اســت ]4،5[. همچنیــن مســائل عملیاتــی

جدول I. مقایسه Opex، Capex، بازدهی و تأثیر CO2 مسیرهای تولید هیدروژن ]1[

تأثیر DRI تولیدشده با هیدروژن بر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکی

23



تابستان1400 / شماره 83

ماهیــت  مثــال،  بــرای  دارنــد:  وجــود  نیــز  قابل ماحظــه ای 
احیــای  فرآیندهــای  H2 در  بــا  احیــاء  واکنش هــای  گرماگیــر 
ــل  ــاوت کام ــی تف ــه معن ــتونی ب ــوره س ــه ک ــر پای ــتقیم )DR( ب مس
آن از موازنــه حرارتــی روش متــداول بــر پایــه گاز طبیعــی اســت 
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب ــای عملیات ــاالً چالش ه و احتم
ــن  ــر درصــد کرب ــا صف ــد آهــن اســفنجی )DRI( ب ــن، تولی همچنی
ــوره  ــا ک ــازی ب ــدی فوالدس ــه بع ــده ای در مرحل ــای عم بازتاب ه
قــوس الکتریکــی )EAF( خواهــد داشــت کــه تأثیــر آن موضــوع 

ــت. ــه اس ــن مقال ــی ای اصل
ــی  ــد، بازده ــای تولی ــرمایه و هزینه ه ــرآورد س ــه ای از ب      خاص
تکنولوژی هــای  بــرای  زیســت محیطی  تأثیــرات  و  فرآینــد 
مختلــف تولیــد هیــدروژن در جــدول I ارائه شــده اســت ]1[.

ــد، ذخیره ســازی، حمل ونقــل  ــه تولی ــوط ب ــده مرب      مســائل پیچی
و مصــرف هیــدروژن "آبــی" و "ســبز" توســط مســائل سیاســی و 

اجتماعــی مربــوط بــه اســتفاده از تکنولــوژی CCS و نگرانی هــا در 
ارتبــاط بــا ایمنــی و پایــداری ایــن تکنولــوژی بزرگ تــر میشــوند. 
ــا درک آن هــا  ــه خــارج اســت ام ــن مقال ــن مســائل از حیطــه ای ای
هنــگام ارزیابــی انتقــادی قابلیــت تجاری ســازی تکنولــوژی تولیــد 

آهــن بــر پایــه هیــدروژن، مهــم اســت.

EAF در CO2 تولید

ــد  ــی 28 درص ــوس الکتریک ــوره ق ــه ک ــر پای ــای ب مینی میل ه
ــا فقــط 8 درصــد  ــی آن ه ــد، ول ــد می کنن ــان را تولی ــوالد جه از ف
ــد. از  ــکیل می دهن ــوالد را تش ــت ف ــط صنع ــده توس CO2 تولیدش

طــرف دیگــر، مجتمع هــای معمــول یکپارچــه )مســیر کــوره 
]BF/BOF[( 72 درصــد  بــازی اکســیژنی اساســی  بلند/کــوره 
ــد  ــر  )92 درصــد( تولی ــد CO2 باالت ــرخ تولی ــا ن ــان را ب ــوالد جه ف
می کننــد، همانطورکــه در جــدولII نشــان داده شــده اســت ]7،1[.

ــر و قراضــه،  ــع تجدیــد پذی ــا اســتفاده از H2 تولیدشــده از مناب     ب
می تــوان حجــم CO2 از مســیر BF/BOF را بــه میــزان چشــمگیری 
ــت ]8،5[.  ــده اس ــان داده ش ــکل2a نش ــه در ش ــش داد، چنانک کاه
شــکل2b شــدت انتشــار CO2 برحســب کشــور را نشــان می دهــد.

تولیــد  از   ،]9[  EAF در   CO2 منابــع  برخــی   IIIجــدول
)شــکل   EAF بــه  ورودی  انــرژی  درصــد   50-70( بــرق 

آشــغال  و  خــاک  حمــام،  از   C احتــراق  تــا  گرفتــه   )7
،PI،قراضــه مــذاب،  )فــوالد  درجــا  کربــن  قراضــه،  روی 
کربــن  الکتــرود،  منیزیتــی،  کربــن  آجرهــای   ،HBI، DRI

ــد. ــخص می کن ــک را مش ــد آه ــی( و تولی ــن تزریق ــارژ، کرب ش

شکل2b. تولید CO2 برحسب کشور ]7[شکل2a. تولید CO2 برحسب مسیر تولید فوالد ]5، 8[

جدول II. تولید CO2 برحسب نوع کارخانه فوالد ]1، 7[
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پاکســازی و جلوگیــری از رهاســازی  CO2، باوجــود تأثیــر 
کمتــری کــه ارائــه می کنــد، بــر مســیر EAF متمرکــز اســت، زیــرا 
ــه  ــن گزین ــرون به صرفه تری ــاده ترین و مق ــوان س ــیر EAF به عن مس
ــری  ــتگی کمت ــیر EAF وابس ــود. مس ــه می ش ــر گرفت ــل در نظ تبدی

ــر  ــاً ب ــی عمدت ــت دارد )یعن ــنگ آهن باکیفی ــع س ــش مناب ــه کاه ب
ــی فعلــی 80-90  ــرخ بازیافــت جهان ــه قراضــه اســت(، دارای ن پای
درصــد اســت و در مقایســه بــا مجتمع هــای معمــول یکپارچــه 
تولیــد فــوالد فقــط یــک هشــتم آن هــا انــرژی مصــرف می کنــد.

ــرق  ــا احتســاب ســهم ب ــی ب ــه قراضــه حت ــر پای ــات EAF ب عملی
Te DRI65/kg CO2 و حــدود 15 درصــد شــارژ  فــرض  )بــا 
ازنظــر کاهــش تولیــد  BOF( ســازگار ترین مســیر  قراضــه در 
CO2 را نشــان می دهــد )شــکل3(. امــا بازیافــت مســتمر مفیــد 

در EAF باعــث خواهــد شــد کــه منابــع قراضــه مرغــوب در 
ــی عرضــه  ــی طوالن ــه زمان ــر کــم و در فاصل ــه مقادی ــدت ب درازم
ــر  ــزی ب شــوند )شــکل4( و ضــرورت اســتفاده بیشــتر از شــارژ فل
پایــه ســنگ معــدن )OBMهــا- DRI/HBI و چــدن خــام( و چــدن 
ــای  ــرای کارخانه ه ــاز ب ــن نی ــد. ای ــاب می کن ــذاب را ایج ــام م خ
عناصــر  میــزان ســخت گیرانه  و  بــاال  باکیفیــت  فــوالد  تولیــد 

ــطح  ــکل5 س ــود. ش ــد ب ــم خواه ــتر ه ــول بیش ــده در محص باقیمان
نیازهــای خــاص  و  فلــزی مختلــف  باقیمانــده شــارژ  عناصــر 
ــن  ــی در کرب ــوع قابل توجه ــد. تن ــان می ده ــوالد را نش ــت ف کیفی
)0/08 درصــد در ورق تــا 0/4 درصــد در میلگــرد آجــدار( و 
مــس مضــر )Cu بــا حــد 0/33 درصــد در فــوالد ســاختمانی 
بــه  قراضــه  درجه هــای  بیــن  ورق(  در  درصــد   0/04-0/1 تــا 
ــا 0/08  ــوالدی ب ــد ف ــرای تولی ــروزه ب ــه ام ــت ک ــی اس ــن معن ای
ــا قراضــه  آمریکائــی در حــال حاضــر حــاوی 0/3- درصــد Cu )ب
0/25 درصــد Cu(، 70 درصــد شــارژ OBM موردنیــاز اســت.

]9[ EAF در فوالدسازی با CO2 منابع .III جدول

شکل 3. تأثیر DRI بر انتشار CO2 در فوالدسازی ]10[

تأثیر DRI تولیدشده با هیدروژن بر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکی
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کهنــه  قراضه هــای  زیــادی  بســیار  مقــدار  درحالی کــه      
محدودیت هــای  کــردن  بــرآورده  آمــد،  خواهنــد  پدیــد 
شــیمیایی فــوالد باکیفیــت، صنعــت را ملــزم بــه تغییــر تقاضــا 
مــورد  در  جهانــی  توافق نامــه  قبیــل  از  قراضــه  مدیریــت  در 
بین المللــی  اســتاندارد  مشــخصات  و  اصطاحــات  مجموعــه 
شــک  بــدون  کــه  کــرد  خواهــد  بهتــر  تفکیــک  و  قراضــه 
عالــی تضمین شــده  باکیفیــت  قراضــه  بــرای  قیمــت  به اضافــه 

منتج خواهد شد.

ــن  ــه یک ت ــزان 89-76 درصــد هزین  ازآنجاکــه شــارژ EAF می
فــوالد مــذاب )Tels( را تشــکیل می دهــد، بــرای بــه حداکثــر 
رســاندن ســودآوری فوالدســازی بــا EAF بــا بــه حداقــل رســاندن 
 )VIU( هزینه هــای فــوالد مــذاب، یــک مــدل ارزش اســتفاده
دقیــق موردنیــاز اســت. ایــن بایــد یــک مــدل شــارژ VIU همه جانبــه 
ترکیــب  نه تنهــا  ارزش  منعکس کننــده  کــه   ]11[ باشــد 
گانــگ(  و   C محتــوای  کــم،  باقیمانــده  )عناصــر 
مزایــا  اولیــه،  مــواد  فیزیکــی  خــواص  همچنیــن  بلکــه 
و تأثیــرات احتمالــی عملیاتــی ]11[، الگوریتــم بــه حداقل رســاندن 
در   H2 د   DRI تولیــد  ظرفیــت  اگــر  و  زیســت محیطی،  اثــرات 
شــود،  تبدیــل  واقعیــت  بــه  بــزرگ  مقیــاس 
انــرژی و  ســرباره  مقــدار  بــر  آن  تأثیــر  و   CDRI درصــد   0
بربهــره وری،  چگونــه  آن هــا  باشــد.  شــیمیایی 
تأثیــر  عملیاتــی  هزینه هــای  و  بهره دهــی 

خواهند گذاشت؟

EAF مزایای کربن در عملیات

فــوالد درواقــع آلیــاژی از آهــن )Fe( و کربــن )C( اســت؛ 
بنابرایــن، "فوالدســازی کربــن صفــر" یــک تناقــض اســت. 
دقیق تــری  توصیــف  خنثــی"  کربــن  "فوالدســازی  اصطــاح 
در  می توانــد   H2 زیــادی  مقادیــر  اینکــه  پذیــرش  بــا  اســت. 

 H2 کــوره ســتونی میدرکــس مصــرف شــود و واکنــش بیــن
و اکســید آهــن مشــابه بــا مخلــوط CO/H2 تولیدشــده از گاز 
رفــت،  پیــش خواهــد   )FeO( آهــن  اکســید  و   )NG( طبیعــی 
ــم  ــه تنظی ــاز ب ــر )نی ــش گرماگی ــه واکن ــر ب ــود CO منج ــدم وج ع
ــن  ــود. ای ــه DRI می ش ــی ب ــدم کربن-ده ــی( و ع ــه حرارت موازن
ــکات  ــترین مش ــد CDRI( بیش ــر )0 درص ــن صف ــه DRI کرب نتیج
می کنــد. ایجــاد   EAF در  کــردن  ذوب  بررســی  هنــگام  را 
ــش  ــق افزای ــاً از طری ــال 1965 ]12[، عمدت ــا EAF از س ذوب ب
ــون 35-50  ــه اکن ــیمیایی ک ــرژی ش ــتفاده از ان ــه در اس قابل توج
درصــد از کل انــرژی ذوب هســت تغییــر چشــمگیری کــرده 

 O2 از منبــع( O2 ایــن انــرژی شــیمیایی از احتــراق .)اســت )شــکل6
ــای  ــا احی ــی از مشــعل های سوخت-اکســیژن ی ــی، O2 اضاف تزریق
حمــام( بــا ســوخت )NG و غیــره(، C در شــارژ یــا حمــام و ســایر 
عناصــر موجــود در حمــام )Al ، Si، Fe و غیــره( بــه دســت می آیــد. 
ایــن مقــدار زیــاد انــرژی شــیمیایی ورودی بــه بهینه ســازی فرآینــد 
ــاز دارد ]12،11[. ــن نی ــع کرب ــارژ و مناب ــواد ش ــرژی، م ــرای ان ب

شکل 4. قابلیت دسترسی به قراضه در جهان )میلیون تن(

ــوع  ــب ن ــی برحس ــده و بهره ده ــر باقیمان ــطح عناص ــکل 5. س ش

ــزی ]11[ ــارژ فل ش

]12[ EAF شکل 6. موازنه انرژی کوره
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ــد.  ــه می ش ــارژ اضاف ــن ش ــوان کرب ــن به عن ــابقه، کرب ــر س     ازنظ
 ،PI( هــاOBM  بــه دنبــال آن تزریــق کربــن و کربــن درجــا از
HM و DRI/HBI کــم تــا پــر کربــن( متــداول شــد. در اوایــل دهــه 

1990، کربــن DRI بیــن 1/6 و 1/8 درصــد بــود چراکــه اکثــر 
بــرای کربن زدایــی   O2 ابزار/منبــع  فاقــد  فــوالد  کارخانه هــای 
مــذاب بودنــد کــه منجــر بــه زمان هــای طوالنی تــر ذوب تــا 
ذوب، کاهــش بهــره وری و هزینه هــای باالتــر فــوالد می شــد زیــرا 
ارزش بهــره وری در مقایســه بــا کاهــش هزینه هــای انــرژی برتــری 
ــود  ــا بهب ــن در DRI" ب ــاالی کرب ــد ب ــه "درص ــه ب ــت. عاق داش
 )OGS( دســتگاه های بزرگ تــر گازهــای خروجــی ،O2 ابزارهــای
و دانــش و پذیــرش VIU بــرای کربــن درجــای DRI افزایــش 
یافــت. امــروزه، کربــن DRI می توانــد از 1 درصــد )HBI( تــا 4/5 
درصــد )DRI(، بســته بــه فرآینــد و احیاکننــده باشــد ]13[، گرچــه 
ــد. درصــد  ــن 1/5 و 3/5 درصــد کار می کنن ــا بی بیشــتر کارخانه ه
بهینــه C بســیار بحث برانگیــز اســت، حتــی در یــک گــروه کارخانه 
فــوالد از یــک کارخانــه بــه کارخانــه دیگــر تغییــر می کنــد ]14[.

بــه  کربــن  احتــراق  درصــد،   100 بازدهــی  در 
ــن  ــد. بازدهــی کرب ــد می کن ــرژی تولی ــزان                              ان می
درجــای DRI بیــش از 95 درصــد اســت )در مقابــل 24 تــا 76 
ــا تزریقــی ]7، 11، 12[(. جــداولIV و  Vو  ــن شــارژ ی درصــد کرب
ــی  ــره وری، بهره ده ــرق، به ــرژی، ب ــوه C در ان ــهم بالق ــکل7 س ش
تأثیــر   .]14[ می دهنــد  نشــان  را   EAF الکتــرود  فرســایش  و 
ــای  ــره وری و هزینه ه ــل به ــن DRI در EAF در مقاب ــای کرب مزای
ــی  ــته داخل ــه وابس ــک کارخان ــه DRI در ی ــت رفته کارخان ازدس
اســت  DRI/EAF حتــی در داخــل شــرکت ها خــاص محــل 

-2/2 بــا  مونتــرال  شــرق  در   )AM( آرســلورمیتال  شــرکت   -

کارخانه هــای  ســایر  درحالی کــه  می کنــد  کار   C درصــد   2/0
.]14[ می کننــد  کار   C درصــد   2/2-2/7 بــا   AM شــرکت  

    فوایــد کربــن درجــایDRI  ســیار اســت. برخــاف کربــن 
شــارژ، کربــن در DRI فاقــد خاکســتر، گوگــرد و مــواد فــرار 
ــد.  ــد می باش ــوالد مضرن ــت ف ــا کیفی ــد ذوب و/ی ــرای فرآین ــه ب ک
 FeO ــن ــه کرب ــت و پس ازاینک ــتر اس ــیار بیش ــراق بس ــی احت بازده
ــرای ورود  ــی C ب ــدار اضاف ــرد، مق ــا ک در DRI ر) d )FeODRI را احی
انــرژی شــیمیایی در دســترس اســت )نــگاه کنیــد بــه موازنــه انرژی 
معمــول نشــان داده شــده در جــداول IV و V(. بــرای مثــال، در 95 
درصــد متالیزاســیون و 93 درصــد FeTotal، 1/4 درصــدC  درصــد 
 -1/75 و  می کنــد  احیــا  را   FeODRI درصــد   67 میــزان  آنــگاه 
ــن  ــد کرب ــه درص ــته ب ــراق بس ــرای احت ــی ب ــد C اضاف 0/75 درص
DRI )2/0-1/8 درصــد کربــن در ایــن مثــال( موجــود اســت. 

    احیــای FeODRI توســط کربــن DRI متالیزاســیون را کامــل 
 ،DRI می کنــد. انــرژی شــیمیایی تولیدشــده از کربــن اضافــی
باعــث کاهــش kWh/Te، زمــان پــاور-آن، و زمــان ذوب تــا 
 CO .ذوب می شــود و درنتیجــه بهــره وری را افزایــش می دهــد
تولیدشــده از احتــراق باعــث ایجــاد ســرباره پفکــی، افزایــش 
مســاحت ســطح ســرباره، بهبــود حــذف عناصــر نامطلــوب از 
فــوالد )ازجملــه S، H، Nو P( و "تصفیــه" آن می شــود. چــون 

جدول IV.  منابع انرژی EAF امروزی ]9[

جــدول V. کربــن اضافــی برحســب درصــد کربــن و متالیزاســیون 

]7[ DRI

]14[ EAF بر عملیات DRI شکل 7. تأثیر 1 درصد کربن

تأثیر DRI تولیدشده با هیدروژن بر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکی
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ســرباره پفکــی باعــث پوشــاندن الکترودهــا می شــود، انتقــال 
می یابــد،  بهبــود  درصــد>(   93( حرارتــی  حرارت/بــازده 
همچنیــن زمــان پــاور-آن )POT(، زمــان ذوب تــا ذوب )TTT( و
ــای  ــی از واکنش ه ــکل8 برخ ــد. ش ــش می ده kWh/Te را کاه

ــدودی  ــا ح ــن DRI ت ــش کرب ــد ]15[. افزای ــان می ده EAF را نش

DRI )وجــود  بــرای ذوب کــردن  افزایــش kWh/t موردنیــاز 
چــون و  می کنــد  جبــران  را  قراضــه  بــه  نســبت  گانــگ( 
می شــود. زیــاد  نســوز  عمــر  می یابــد،  g)FeO(slagf کاهــش 

ــات سیســتم گاز  ــه EAF، تلف ــاد ب ــرژی شــیمیایی زی ــا ورود ان     ب
خروجــی یــا OGS )تــا بزرگــی 36%( بایــد به حداقل برســد )شــکل 
6 و 7، جــدول IV(. بهینه ســازی انــرژی، بــا اســتفاده از آنالیــز گاز 

 )CO،CO، CO، O2( ل EAFخروجــی، منابــع "محترق نشــده" موجــود در
را شناســایی می کنــد و امــکان تنظیــمc ز، O2، مشــعل های ســوخت-
ــازد ]12[.  ــم می س ــق را فراه ــای تزری ــر و زاویه ه ــیژن، مقادی اکس
ــه منبــع  بهینه ســازی فرآینــد و آنالیــز گاز خروجــی )OGA( نیــاز ب
کارآمــد C، راهکار هــای بهینــه O2 و همچنیــن روش مناســب 
 ،kWh/Te ســرباره پفکــی و مــواد اولیــه بهینــه بــرای کاهــش
TTT/POT و فرســایش الکتــرود و افزایــش بهره دهــی و بهــره وری 

درعین حــال تولیــد فــوالد باکیفیــت را نمایــان کــرده اســت.

EAF در DRI/HBI استفاده از

ــم  ــوای ک ــتفاده از DRI/HBI، محت ــی اس ــل اصل ــی از دالی یک
عناصــر باقیمانــده به طــور مــداوم اســت کــه کنتــرل شــیمیایی قابــل 
پیش بینــی فــوالد مــذاب را فراهــم می کنــد. ترکیــب DRI/HBI بــا 
ــد هزینــه کلــی  ــه ارزان تــر و کیفیــت پایین تــر می توان قراضــه کهن

ــود بخشــد. درجاهایــی کــه عرضــه  ــد فــوالد باکیفیــت را بهب تولی
 DRI قراضــه کــم یــا وجــود نــدارد، کارخانه هــای وابســته داخلــی
می تواننــد مســائل مربــوط بــه تأمیــن شــارژ فلــزی را کاهــش دهند.

ــتفاده از  ــرای اس ــتاندارد )SOP( ب ــی اس ــای عملیات ــر روش ه     اگ
 DRI ــی و شــارژ پیوســته ــرد شــیمیایی، حرارت خــواص منحصربه ف
بهینــه شــوند، مزایــای عمــده ای در دســترس قــرار می گیرنــد، 
معایــب قابــل درک ماننــد مــواد مصرفــی و ســرباره اضافــی )عمدتــاً 
مربــوط بــه گانــگ( قابل رفــع هســتند ضمــن اینکــه می تــوان 
عملیــات و هزینه هــا را بــا مصــرف آزمــوده و بهینه ســازی فرآینــد 
بهبــود بخشــید ]CDRI .]20 ،11 ،7 درجــا )یــا CPI( بــا بازدهــی بیــش 
از 95 درصــد )بــا فــرض هم تــرازی C بــا ابــزار O2 موجــود و 
ــگ  ــوای گان ــود محت ــد kWh/Te را باوج ــدازه OGS( می توان ان
ــه  ــت ک ــه  Nucor AK دریاف ــد ]8، 17، 20[. کارخان ــش ده کاه
 TTT و kWh/t می توانــد بــا DRI ذوب کــردن بــا 50 درصــد
کمتــر از ذوب 100 درصــد قراضــه انجــام شــود )جــدولVI و

 مرجع 16 را ببینید(.

]15[ EAF  شکل 8. واکنش های اصلی حمام

]16[  DRIاز Nucor AK نتایج استفاده کارخانه .VI جدول
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برخی از مزایای هزینه اندازه گیری شده اند:
ــد  ــی کن ــدTe /$29/50 صرفه جوی ــته DRI می توان ــه پیوس • تغذی
)بــدون بــاز کــردن ســقف کــوره EAF(-باالتــر رفتــن از ســرعت 
ــخ" شــود )در  ــای ی ــد باعــث ایجــاد "کوه ه ــه می توان ــه بهین تغذی

)DRI ــتر از HBI بیش
 20-30/kWh 100 لºCموجــب )HDRI( گــرم DRI شــارژ کــردن •

بــرای   -  ]20  ،11  ،8[ می شــود   5-10$/ Telsیــا صرفه جویــی 
ــر  ــه کندت ــه اولی ــن، تغذی ــد کرب ــش بیش ازح ــری از جوش جلوگی

ــه حمــام ســرد الزم اســت ــدون O2 ب و ب
ــاف  ــی و ات ــتر گاز خروج ــم بیش ــری از حج ــور جلوگی • به منظ
انــرژی بــا درصــد بــاالی C و HDRI، بهینه ســازی ضــروری اســت

    منفعــت هزینــه ای تنهــا بــه کاهــش N، H و آخال هــا ناشــی 
مزایــای  و  CDRI درجــا،  از  تولیدشــده   CO توســط  شستشــو  از 
)بهبــود  تشکیل شــده  زودتــر  و  ســریع تر  پفکــی  ســرباره 
ــرود، ــایش الکت ــش فرس ــرژی؛ کاه ــال ان ــوس و انتق ــداری ق پای
ــزارش  ــدارد. BHP ]17[ گ ــاص ن ــروصدا( اختص kWh/Te، س

ــزان کــرد کــه اســتفاده از 100 درصــد DRI در شــارژ کــوره می

 28 ppmــه ــهppm 10و N]billet[را از 115 ب N]melt[ را از 80 ب

ــش داده و  ــه کاه ــد قراض ــا 100 درص ــوره ب ــارژ ک ــه ش ــبت ب نس
ــت  ــرا بازیاف ــده، زی ــوز ش ــی نس ــر و بهره ده ــش عم ــث افزای باع

ــت. ــه اس FeO بهبودیافت
   اســتفاده آزمــوده بــه معنــای آن اســت کــه تولیدکننــدگان فــوالد 
باکیفیــت بــاال کــه طالــب متغیــر بــودن کمتــر ترکیــب شــیمیائی و 
 DRI ــده ــد، دیگــر فقــط مصرف کنن بهینه ســازی پایین دســت بودن

. نیستند

DRI/HBI پیامدهای صفر درصد کربن

بیــش ازTe 300000 بــا کربــن صفــر درصــد DRI دH2  درمقیــاس 
ــا اســتفاده از یــک  ــداد ب ــه Circored در ترینی صنعتــی در کارخان
ــک  ــت ]15[. ی ــده اس ــه ای تولیدش ــیال دومرحل ــتر س ــد بس فرآین
ــا حــدود 95 درصــد متالیزاســیون، صفــر  آزمایــش ذوب کــردن ب
 North Star Steel در کارخانــه Circal™  HBI درصــد کربــن
Texas انجــام شــد، نتایــج ذوب در ســال 2001 منتشــر شــد ]18[.

 نتایج اولین آزمایش ذوب کردن مشخص کرد:

• SOP کارگاه ذوب نیاز به اصاح دارد
• تزریــق C بــه ســرباره بــرای کنتــرل FeO موردنیــاز اســت )28 تــا 

35 درصــد(
• تزریــق C و O2 بــرای همزنــی حمــام، کاهــش FeO و کمــک بــه 

ایجــاد ســرباره پفکــی موردنیــاز اســت
• تغذیــه DRI بــا درصــد زیــاد بــا قراضــه به طــور پیوســته بــه 
ــکیل  ــرد و از تش ــاد ک ــه را ایج ــن نتیج ــزرگ بهتری ــنه مذاب ب پاش

تغذیــه  ســرعت  اگــر  می کــرد  جلوگیــری  یخــی  کوه هــای 
می داشــت مطابقــت  گرمــا  ورودی  بــا  به درســتی 

در  قابل توجهــی  کاهــش  می رفــت،  انتظــار  کــه  همان طــور   •

ــد ــل ش ــده حاص ــر باقیمان ــزان عناص می
ــی  ــد، بازیاب ــه می ش ــوره اضاف ــه ک ــی ب ــن کاف ــر C جایگزی • اگ

FeODRI حاصــل می گردیــد از  آهــن 
تکــی  ســبد  یک الیــه  به عنــوان   18/2  Te HBI هنگامی کــه   •

ــاد ــاق نیفت ــی اتف ــوه یخ ــا ک ــتگی ی ــچ انباش ــد، هی ــارژ ش ش

جدول VII. تأثیر گانگ در کارخانه های فوالد آسیایی ]17[

]20،7[ )AM( مقایسه گانگ مخلوط شارژ در شرکت آرسلورمیتال .VIII جدول

تأثیر DRI تولیدشده با هیدروژن بر فوالدسازی با کوره قوس الکتریکی
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• تراکم شارژ به کاهش POT منتج شد
ــردن(  ــارژ ک ــال و ش ــل، انتق ــی )حمل و نق ــئله مکانیک ــچ مس • هی

ــد ــاهده نش مش
• حذف خوب فسفر و رفتار عادی گوگرد

ــود، امــا  ــه HBI حداقــل ب • افزایــش FeO ســرباره قابــل انتســاب ب
در دســتیابی بــه مشــخصات نیتــروژن پاییــن و حفــظ ســرباره پفکی 

خــوب بــه دلیــل عــدم جوشــش CO مشــکاتی وجــود داشــت.
در آزمایــش بعــدی، تغییــرات قابل توجهــی در SOP کارگاه ذوب 

ــد: ایجاد ش
• تزریــق O2 بــه تأخیــر افتــاد و درنتیجــه مصــرف انــرژی الکتریکی 

شد بیشتر 
 C و )PI( ــا اســتفاده از شــارژ زیــاد چــدن خــام • ســرباره پفکــی ب

ــه ایجــاد  ــروژن کــه ب ــن مشــخصات نیت ــرای تأمی تزریقــی بیشــتر ب
ســرباره پفکــی کمــک کــرد بهبــود یافــت

ــادی  ــدار زی ــتفاده از مق ــا اس ــده ب ــر باقیمان ــن عناص ــزان پائی • می
ــد ــرآورده ش ــام ب ــدن خ چ

 22 Te HBI( شــود PI فقــط تــا حــدی  توانســت جایگزیــن HBI •
شــارژ شــد(

 Circal تجربــه ایــن کارخانــه در فــرآوری صفــر درصــد کربــن
ــا  ــرای ذوب  DRI ب ــتری ب ــرژی بیش ــه ان ــد ک ــان می ده HBI نش

ــتر  ــاد CO2 بیش ــث ایج ــن باع ــت. ای ــن الزم اس ــد کرب ــر درص صف
ــرژی "ســبز" در دســترس  ــرق می شــود مگــر اینکــه ان ــد ب از تولی
فــوالد جهانــی  انجمــن   295/0-005/1kg CO2/kWh باشــد 

همچنیــن  و   - می کنــد(  بیــان  را  بــرق   8/9  GJ Fuel/MWh

ــتفاده  ــن مگــر اینکــه از چــدن خــام اس ــع C جایگزی ــه مناب ــاز ب نی
 شــود، کــه آنــگاه انتشــار CO2 از  BF را نیــز شــامل می شــود.

 67( DR پیش بینــی آینــده کمیابــی ســنگ آهن بــا درجــه     
 EAF ــرژی در ــه ان ــاز ب ــا بیشــتر( موجــب افزایــش نی درصــد  Fe ی
خواهــد شــد زیــرا ســنگ معدن هــای بــا Fe پایین تــر، شــبیه آنچــه 
ــد  ــوند، بای ــرآوری می ش ــد ف ــای بلن ــر در کوره ه ــال حاض در ح
در واحدهــای تولیــد DRI مورداســتفاده قــرار گیــرد. هیــچ مقــدار 
ــل متالیزاســیون وجــود  ــای FeODRI و تکمی ــرای احی ــن DRI ب کرب
نخواهــد داشــت. متالیزاســیون ناقــص و فقدان CDRI مقــدار گانگ 
در سیســتم، FeO در ســرباره را افزایــش می دهــد و بــه تلفــات 
 EAF ــه ــی ب ــه C قابل توجه ــر اینک ــد مگ ــک می کن ــی کم بهره ده
اضافــه شــود )طبــق دســتورالعمل های عملیاتــی فعلــی(؛ بنابرایــن، 
DRI بــه صفــر درصــد کربــن بــر پایــه هیــدروژن، همــراه بــا ســنگ 

معــدن کم عیــار، منفعــت اســتفاده از هیــدروژن را خنثــی می کنــد 
مگــر اینکــه انــرژی مورداســتفاده در EAF به وضوح "ســبز" باشــد. 
ــه نباشــد، اثــر کلــی کربــن کاهــش نخواهــد یافــت. اگــر این گون

ــه تجزیه وتحلیــل کامــل همــه مســائل وجــود       نیــاز آشــکاری ب

ــد  ــرای تولی ــر ب ــد پذی ــرژی تجدی ــی ان ــت کاف ــعه ظرفی دارد. توس
فــوالد بــا EAF خــود مســئله مهمــی باوجــود چالش هــای اضافــی 
بســیار بــرای یافتــن مســیرهای تولیــد ارزان قیمــت هیــدروژن 
حجــم  و  "ســبز"  بــرق  بــه  فرصت هــا  تمــام  اســت.  "ســبز" 
ــت  ــه کمی ــول ب ــای قابل قب ــه باقیمت ه ــتگی دارد ک ــه H2 بس عرض
موردنیــاز برســد - هــر دو بســیار چالش برانگیــز. H2 در حــال 
  ،)800MW/Te DRI ــه ــاز ب ــنگینی دارد )نی ــای س ــر هزینه ه حاض
ارزان قیمــت  بســیار   C مالیــات  بــا  هنگامی کــه  به خصــوص   ،)
فعلــی بــرای فوالدســازی )EU/Te CO2 25 در مقابــل کاهــش 

Te CO2/$450-350( مقایسه شود ]5،4[.

ســایر اثــرات مهمــی کــه هنــگام ارزیابــی مقــدار در برابــر 
تأثیــرات زیســت محیطی جایگزینــی گاز طبیعــی بــا هیــدروژن 
از: عبارت انــد  شــود،  گرفتــه  نظــر  در  بایــد   DRI فرآینــد  در 

• دمــای ذوب فــوالد بــا کاهــش درصــد C افزایــش می یابــد و نیــاز 
به انــرژی بیشــتری دارد.

• ازنظــر ترمودینامیکــی، فوالدهــای کم کربــن بــا ســرباره های 
محتــوای FeO بــاال همــراه هســتند، بنابرایــن بالقــوه بهره دهــی 
ــه  ــس از مرحل ــرباره پ ــه FeO س ــر اینک ــود دارد مگ ــری وج کمت

ــود. ــا ش ــه احی ذوب اولی
• انرژی شیمیایی درجا در DRI کمتر خواهد بود.

ــی،  ــرباره پفک ــد س ــای FeODRI، تولی ــرای احی ــر C ب ــع دیگ • مناب
همزنــی حمــام، انــرژی شــیمیایی، خــارج کــردن نیتــروژن و 
هیــدروژن و ســایر عناصــر نامطلــوب موردنیــاز اســت. مگــر اینکــه 
جایگزین هــا "ســبز" باشــند، آن هــا مشــکات انتشــار CO2 خــاص 
خــود رادارنــد. بعــاوه، اگــر درجــا نباشــد، دو برابــر کربــن 

بیشــتری الزم اســت و CO2 بیشــتری ایجــاد می-کنــد.
• همزنــی حمــام موردنیــاز خواهــد بــود: تزریــق کربــن یــا پــوروس 
ــروژن،  ــتفاده از نیت ــا اس ــا( ب ــا )تویره ــا دمنده ه ــن ی ــاگ زیری پ
آرگــون یــا CO2 )یــا حتــی O2 بــا گاز طبیعــی(. تولیــد گاز 
صنعتــی بــه بــرق بیشــتری نیــاز دارد. می تــوان CO2 را گرفــت و از 
آن بــرای همزنــی اســتفاده کــرد ]19[ امــا هزینه هــا و چالش هایــی 

ــود دارد. ــردن CO2 وج ــز ک ــازی و تمی ــا خنک س ــه ب در رابط
• ســایش نســوز احتمــاالً افزایــش می یابــد )انحــال C، زمــان ذوب 

طوالنی تــر و فرســایش FeO( مگــر اینکــه سیســتم های نســوز 
ــد. ــرار گیرن موردبازنگــری ق

• قابلیــت ایجــاد کوه هــای یــخ کــه باعــث کاهــش ســرعت 
و  بهــره وری  POT، کاهــش  زمــان  شــدن  تغذیــه، طوالنی تــر 

می شــود. انــرژی  مصــرف  افزایــش 
ــر  ــث طوالنی ت ــه باع ــوند ک ــر می ش ــام کندت ــای حم • واکنش ه

شــدن زمــان POT، کاهــش بهــره وری و افزایــش مصــرف انــرژی 
می شــوند.
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• فقــدان ســرباره پفکــی بــه معنــی مقــدار ســرباره بیشــتر موردنیــاز 
بــرای پوشــاندن الکترودهــا، حفــظ بــازده حرارتــی )بیــش از 
ــه  ــاالً هم ــه احتم ــوالد ک ــه ف ــدا و تصفی ــش ص ــد(، کاه 93 درص
آن هــا بــه حمــام عمیق تــری نیــاز دارنــد می باشــد. همچنیــن، 
سرباره ســازهای اضافــی موردنیــاز خواهنــد بــود و الزامــات تخلیــه 

ــی رود. ــاال م ــا ب ــه هزینه ه ــد و درنتیج ــش می یاب ــع افزای و دف
 EAF در  Cــد ــر درص ــا صف ــه  DRIب ــای هزین ــی پیامده  ارزیاب
ــیار  ــه بس ــزی و قراض ــارژ فل ــدن، ش ــنگ مع ــت س ــه کیفی ــته ب بس
هــر کارخانــه؛ هزینه هــای خــاص محــل  گســترده و خــاص 
ــت رفته؛ در  ــره وری ازدس ــوه به ــی؛ ارزش بالق ــواد مصرف ــرای م ب
دســترس بــودن و نــوع انــرژی و H2؛ دفــع پســاب )ســرباره، قراضــه 

داخلــی و گرد و غبــار( و ارزش بالقــوه آن.
هــر نــوع فوالدســازی بــر پایــه قراضــه در آینــده مســتلزم توافــق 
صنعــت قراضــه جهانــی بــرای شناســایی و تفکیــک مــواد قراضــه 
درزمینــه خطــوط ترکیبــی بــرای اطمینــان از کمتریــن هزینــه 
فوالدســازی اســت. اتخــاذ فوالدســازی "ســبز" بایــد جهانــی 
باشــد تــا از تقســیم عادالنــه هزینه هــا و توســعه تکنولــوژی و 
قیمت گــذاری عادالنــه جهانــی فــوالد، بــا توجــه بــه اهمیــت 
قابل توجــه پرداختــن بــه مســئله گــرم شــدن کــره زمیــن )آمریــکا 
CO2 کمتــری از چیــن دارنــد  و اتحادیــه اروپــا باهــم تولیــد 

)شکل2b( اطمینان حاصل شود.

نتیجه گیری

شــواهدی وجــود دارد کــه تولیــد اقتصــادی  DRI بــدون انتشــار 
CO2 بــا فــرض اینکــه H2 "ســبز" آمــاده ارائــه باشــد یــا H2 "آبــی" 

به عنــوان مصالحــه پذیرفتــه شــود، امکان پذیــر اســت. اگــر تولیــد 
ــا  ــد، ب ــعه یاب ــی توس ــوژی اصل ــوان تکنول ــه H2 به عن ــر پای DRI ب

محصــول DRI بــا کربــن صفــر آن، فوالدســازان EAF در ارتبــاط 
ــه چالــش کشــیده می شــوند: ــا مــوارد زیــر ب ب

 CO فراهــم آوردن همزنــی کافــی در حمــام بــرای تصفیــه بــدون •
ایجادشــده از کربــن

• فراهــم آوردن ســرباره پفکــی کافــی بــدون کربــن به عنــوان 
پفکی کننــده مــاده 

ــق تشــکیل  ــی از طری ــت قابل توجــه بهره ده ــان از عــدم اف • اطمین
FeO زیــاد

کــردن  طریــق ذوب  از  بهــره وری  تلفــات  کــردن  محــدود   •
یــخ" تشــکیل"کوه های  و  طوالنی مــدت 

• اطمینــان از در دســترس بــودن و اســتفاده از بــرق تجدیــد پذیــر 
بــرای جلوگیــری از خنثــی شــدن مزیــت زیســت محیطی اســتفاده 

DRI بــرای تولیــد H2 از
تولیــد DRI بــا هیــدروژن پیشــرفت هیجان انگیــزی اســت امــا 

ــد  ــی و اقتصــادی قابل توجهــی حــول مراحــل تولی ــای فن چالش ه
ــرای  ــد حــل شــوند. ب ــر دو وجــود دارد کــه بای ــوالد ه آهــن و ف
جبــران مشــکات، بــه تغییــرات SOP، منابــع انــرژی "ســبز"، منابــع 
 EAF جایگزیــن کربــن و انــرژی شــیمیایی و احتمــاالً یــک طــرح
جدیــد )شــکل و انــدازه، قابلیــت همزنــی( یــا بازهــم بهتــر، یــک 
فرآینــد فوالدســازی کامــًا جدیــد نیــاز خواهیــم داشــت. مطمئنــاً، 
بــا کربــن کمتــر بــرای حــذف، مرحلــه فوالدســازی تأکیــد 
ــده و  ــرل فســفر، عناصــر باقیمان ــگ، کنت ــر حــذف گان بیشــتری ب
ــی  ــد بازطراح ــک فرآین ــت. در ی ــد داش ــول خواه ــای محل گازه
ــا  ــرای شــارژ 95 درصــد DRI ب ــا EAF کــه ب شــده فوالدســازی ب
ــه نیمه پیوســته  ــر درصــد طراحی شــده اســت ]1[. تغذی ــن صف کرب
ــه  ــد ب ــر می توان ــی گاز بی اث ــا همزن ــق ب ــام عمی ــک حم DRI در ی

رفــع نگرانی هــای مربــوط بــه کوه هــای یخــی و تلفــات بهره دهــی 
ــردازد. ــه بهــره وری بپ ــه، ب ــد و امیدواران کمــک کن
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◄  در سال 2020 ، بیشترین صادرات محصوالت فوالدی جهان با 77/8 میلیون تن مربوط به 

ورق و کویل گرم است.

)مرجع فوالد 99(

◄ 52 درصد فوالد جهان،در ساختمان سازی و زیر ساخت ها به مصرف می رسد.
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

ــن  ــن آه ــکاری انجم ــای هم ــاد تفاهم نامه ه انعق
و فــوالد ایــران:

همه جانبــه  همکاری هــای  موضــوع  بــا  تفاهم نامــه ای 
آموزشــی، پژوهشــی، علمــی، مشــاوره ای و برگــزاری کارگاه های 
ــد مشــایخی مؤیــد و شــرکا و  ــا شــرکت تضامنــی فری آموزشــی ب
کارگاه هــای  مشــترک  برگــزاری  موضــوع  بــا  تفاهم نامــه ای 
آموزشــی به صــورت مجــازی بــا دانشــگاه مالیــر و هم چنیــن 
در  مشــترک  همکارهــای  موضــوع  بــا  دیگــری  تفاهم نامــه 
ــش  ــاوری کی ــس فن ــه پردی ــا موسس ــی ب ــی آموزش ــه ی علم زمین
بهینــه  اســتفاده  به منظــور  تفاهم نامه هــا  ایــن  گردیــد.  منعقــد 
توســعه  و  اجرایــی  علمــی،  توانایی هــای  و  ظرفیت هــا  از 

می باشــد. فی مابیــن  آموزشــی  همکاری هــای 

برگــزاری دوره هــای آموزشــی تابســتان 1400 در 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران

بــه روش   XRD بــا عنــوان ))آنالیــز کمــی  دوره آموزشــی 
ریتولــد(( در تاریــخ 31 تیــر توســط آقــای دکتــر تقــی اصفهانــی، 
دوره آموزشــی بــا عنــوان ))مدیریــت چرخــه بهــره وری(( از تاریخ 
19 الــی 21 مــرداد توســط آقــای دکتــر محمدرضــا ســلطانی، دوره 
ــخ 8   ــا(( از تاری ــی فوالده ــات حرارت ــوان ))عملی ــا عن ــی ب آموزش
الــی 10 شــهریور توســط آقــای دکتــر امیرحســین میثمــی و دوره 
ــخ  ــی(( در تاری ــوزال نویس ــه و پروپ ــوان ))مقال ــا عن ــی ب آموزش
ــد.  ــی تدریــس گردی ــر رضــا امین ــای دکت 17 شــهریور توســط آق
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

بار
خ

ا
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برگــزاری جلســه هیئت مدیــره و مجمــع عمومــی 
شــرکت پژوهــش و فنــاوری ســهند آهــن و فوالد 

خاورمیانه:

جلســه هیئت مدیــره و مجمــع عمومــی شــرکت پژوهــش و 
ــت  ــور اکثری ــا حض ــه ب ــوالد خاورمیان ــن و ف ــهند آه ــاوری س فن
اعضــا در مــورخ 400/3/12 در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد 

ــد. ــزار گردی ــران برگ ای

جلسه هیئت تحریریه:
ــن و  ــن آه ــی انجم ــه ی بین الملل ــه مجل ــت تحریری ــه هیئ جلس
ــه  ــت تحریری ــور هیئ ــا حض ــورخ 400/4/14 ب ــران در م ــوالد ای ف

ــد. ــزار ش برگ

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 400:

بیســت و ســومین ســمپوزیوم فــوالد، بــا شــعار چالش هــا و 
ــا در تاریخ هــای  راهکارهــای صنعــت فــوالد در دوران پســا کرون
ــش برگــزار می گــردد.  ــره کی ــاه 1400 در جزی ــی 25 آذر م 23 ال
ــمپوزیوم  ــی س ــگاه بین الملل ــمپوزیوم، نمایش ــن س ــا ای ــان ب هم زم
فــوالد در مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی کیــش برپا خواهد شــد.

ــوالد  ــتان، ف ــوالد خوزس ــان، ف ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت: ف 10 ش

آلیــاژی ایــران، ذوب آهــن اصفهــان، تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
ــنگ آهن  ــتان، س ــین خوزس ــوالد اکس ــان، ف ــوالد خراس ــران، ف ای
ــت  ــان صنع ــن آوران کی ــی ف ــران، مهندســی و بازرگان مرکــزی ای
ــن  ــی ای ــان مال ــی Validsa از حامی ــرکت خارج ــه و ش خاورمیان
ســمپوزیوم می باشــند. برگــزاری ســاالنه ایــن همایــش هم زمــان بــا 
نمایشــگاه بیــن المللــی فــوالد، ایــن فضــا را بــرای شــرکت کنندگان 
فراهــم می کنــد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی و 
تحقیقاتــی علمــی در زمینــه آهــن و فــوالد آشــنا شــوند. تاکنــون 
چندیــن جلســه داخلــی به منظــور هماهنگی هــای الزم در جلســات 
اســت. تشکیل شــده  ســمپوزیوم  ایــن  مطلوب تــر  برگــزاری 

برگزاری داوری مقاالت سمپوزیوم فوالد 400:

بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، داوری مقــاالت امســال 
ــش  ــد. بی به صــورت مجــازی و غیرحضــوری تشــکیل گردی
از 220 مقالــه بــا موضوعــات مرتبــط بــا صنعــت آهــن و فوالد 
و بــا شــعار چالش هــا و راهکارهــای صنعــت فــوالد در دوران 
پســا کرونــا بــه دبیرخانــه ســمپوزیوم واصــل گردیــد. داوران 
ــا تخصــص خــود  ــق ب ــر اســاس موضوعــات مختلــف مطاب ب
اقــدام بــه داوری مقــاالت نمودنــد. هــر مقالــه توســط 3 داور 
متخصــص تحــت داوری قــرار گرفــت و مقــاالت برگزیــده 
در دو بخــش ارائــه حضــوری و پوســتر پذیرفتــه شــدند.
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◄  سرمایه گذاری برای فرایند و محصوالت جدید صنایع فوالد 7/07% فروش بوده است.

)مرجع فوالد 99(
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ریــل 54E1 ذوب آهــن اصفهــان، متــروی تهــران را از 
ــرد ــاز ک ــل بی نی واردات ری

بــرای اولیــن بــار در کشــور تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان 
ــق  ــی موف ــل مل ــد ری ــان کارگاه تولی ــا هم ــورد 650 ی در کارگاه ن
بــه تولیــد ریــل54E1 مطابــق بــا اســتانداردEN-13674 بــرای 
بهره بــرداری در متــروی کالن شــهر تهــران شــدند. مهــرداد توالئیــان 
معــاون بهــر بــرداری ذوب آهــن اصفهــان در ایــن خصــوص گفــت : 
ریلــی کــه تولیــد شــد ، پــس از کنتــرل، بازرســی و بارگیــری بــرای 
ــیت  ــافر را دارد و از حساس ــی از مس ــم باالی ــه حج ــران ک ــرو ته مت

ــود. ــال می ش ــت، ارس ــوردار اس ــژه ای برخ وی

میلگــرد 50 به ســبد محصــوالت صنعتــی ذوب آهن 
ــد اصفهان اضافه ش

تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان بــرای نخســتین بــار در کارگاه 
ــدند  ــارک 70CR2 ش ــرد 50 م ــد میلگ ــه تولی ــق ب ــورد 500 موف ن
کــه عــالوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر، نیــاز کشــور بــه ایــن 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ــدگان اســلب  ــدود تولیدکنن ــوالد مبارکــه جــزو مع ف
ــت ــان اس API در جه

معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان ایــن 
کــه فــوالد مبارکــه تنهــا فوالدســاز کشــور در تولیــد اســلب 
ــر از شــرکت فــوالد مبارکــه کــه تنهــا  ــه غی API اســت، گفــت: ب

ــوع اســلب  ــا پتانســیل تولیــد ایــن ن شــرکت فــوالدی در کشــور ب

ــرد 50 در  ــد میلگ ــی تولی ــد. طراح ــن می کن ــز تأمی ــول را نی محص
ــه  ــد آن خوشــبختانه در تســت اول ب ــاه انجــام شــد و تولی ــک م ی
ــازار  ــاز ب ــاس نی ــر اس ــن ب ــزار ت ــدود 4 ه ــید و ح ــوه رس ــد انب تولی
تولیــد شــد. مصــرف ایــن میلگردهــا در تولیــد گلوله هــای آســیاب 
ــول  ــک محص ــرد 50 ی ــت. میلگ ــادن اس ــای مع ــرای خردکن ه ب
ــای  ــر از میلگرده ــورد آن پیچیده ت ــه ن ــه پروس ــت ک ــاژی اس آلی
ســاده اســت و درصــد کــروم بــاالی آن نشــان دهنده خــاص بــودن 

ایــن آلیــاژ اســت کــه ســختی زیــادی دارد.
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فــوالد مبارکــه مصــرف آب خــود را بــه کمتریــن 
ــاند ــدار می رس مق

ــان اینکــه  ــا بی ــوالد مبارکــه ب ــرژی و ســیاالت شــرکت ف ــر ان مدی
بحــران کم آبــی در ســال 1400 به مراتــب از بحــران ســال 97 
ســخت تر اســت، گفــت: فــوالد مبارکــه در تــالش اســت بــا اجــرا 
کاهــش  راســتای  در  مختلــف  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  و 
ــدار ممکــن  ــن مق ــه کمتری ــه آب را ب ــاز خــود ب مصــرف آب، نی
در ایــن شــرایط کاهــش دهــد. برنامه ریــزی جهــت اجــرا و 
بهره بــرداری از چنــد پــروژه آبــی در حــوزه تصفیــه و بازچرخانــی 
ــای  ــش محدودیت ه ــور پوش ــی به منظ ــتی و صنعت ــاب بهداش پس
ــت.  ــات اس ــن اقدام ــه ای ــر ازجمل ــالی های اخی ــی از خشکس ناش
ــترس،  ــی در دس ــع آب ــه از مناب ــری بهین ــدام به کارگی ــن اق مهم تری
اســتفاده از بلــودان یــا آب زیرکــش برخــی واحدهــا کــه کیفیــت 
ــر  ــای دیگ ــاز واحده ــازه موردنی ــوان آب ت ــد به عن ــبی دارن مناس

اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

برنامه ایمپاسکو در سال 1400:
ســرمایه گذاری   / بهره بــرداری  آمــاده  پــروژه   ۸

ــال ــارد ری ــزار میلی ــش از ۸ ه بی

ــیم  ــات کلس ــذ از کربن ــد کاغ ــه تولی ــداث کارخان ــامل: اح ش
الیگــودرز، احــداث واحــد 40 هــزار تنــی نفلیــن ســینیت، احــداث 
راه دسترســی معــدن ســرب نخلــک در اســتان اصفهــان، احــداث 
ــد  ــای تولی ــداث کارخانه ه ــرد، اح ــالی هی ــرآوری ط ــه ف کارخان
ــد  ــداث واح ــن، اح ــت 6000 و 20000 ت ــا ظرفی ــفاته ب ــود فس ک
تولیــد ســیلیکو متــال در مجتمــع فروکــروم جغتــای، بهره بــرداری 
ــاخت کارگاه تصفیــه  از معــدن طــالی دره اشــکی و پــروژه س
بهره بــرداری  قابــل  طرح هــای  ازجملــه  طــال(  )اتــاق  شــمش 
ایمپاســکو در ســال 1400 می باشــد. بــر اســاس ایــن گــزارش 
ــتقیم  ــتغال مس ــاهد اش ــده، ش ــای ذکرش ــرداری از طرح ه ــا بهره ب ب
ــود. گفتنــی  520 نفــر و اشــتغال غیرمســتقیم 1132 نفــر خواهیــم ب
تولیــد  ذکرشــده  طرح هــای  بهره بــرداری  از  هــدف  اســت 
ــفاته،  ــود فس ــد ک ــینیت، تولی ــن س ــانتره نفلی ــد کنس ــذ، تولی کاغ
می باشــد. طــال  شــمش  تولیــد  نیــز  و  متــال  ســیلیکو  تولیــد 

ــوالدی  ــوژی ف ــژه اســت، فقــط کشــورهایی کــه ازنظــر تکنول وی
در ســطوح پیشــرفته قــرار دارنــد قــادر بــه تولیــد ایــن نــوع اســلب 
هســتند. شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی، پــس 
و  ورق  تولیــد  کارخانــه  در  نیــاز  مــورد  تســت های  انجــام  از 
ــن ورق  ــد ای ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه، اســلب م ــه لول ــل ورق ب تبدی
را طراحــی و فراینــد تولیــد انبــوه ایــن محصــول را آغــاز کــرد و 
موفــق بــه تولیــد بیــش از 400 هــزار تــن اســلب API مناســب بــرای 
ــده  ــب تپن ــی قل ــه و به نوع ــاده اولی ــوان م ــرش به عن ــط گاز ت محی

ــه جاســک، شــد. ــه گــوره ب ــت از منطق ــال نف ــروژه انتق پ
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

♦ هنــد پــس از چنــد دهــه صــادرات ســنگ آهن 
بــه ژاپــن و کــره جنوبــی را پایــان می دهــد

ــه  ــرای عرض ــدت ب ــق طوالنی م ــد دارد تواف ــد قص ــت هن دول
جنوبــی  کــره  و  ژاپــن  فــوالد  کارخانه هــای  بــه  ســنگ آهن 

 1- منابع:

Oman Daily Observer
Indiatimes
www.Mining.com

ــورد  ــان در م ــدم اطمین ــت ع ــه عل ــدام ب ــن اق ــد. ای ــد نکن را تمدی
ــود  ــد و کمب ــوالد هن ــای ف ــرمایه گذاری کارخانه ه ــای س برنامه ه
مــاده اولیــه اصلــی تولیــد فــوالد اتخــاذ شــده اســت. فوالدســازان 
ــنگ آهن  ــادرات س ــری از ص ــا جلوگی ــت ب ــد دول ــدی معتقدن هن
بــه ژاپــن و کــره، گام بســیار خوبــی برداشــته اســت زیــرا صنعــت 
گرانــی  و  کمبــود  از  قبــل  مدت هــا  از  هنــد  فــوالد  داخلــی 

می بــرد.  رنــج  ســنگ آهن 

♦عمان صادرکننده فوالد شد

واردکننــده  یــک  متمــادی  ســال های  کــه  عمــان  کشــور 
فــوالد بــوده در طــی 5 ســال اخیــر موفــق شــده خــود را بــه یــک 
صادرکننــده فــوالد تبدیــل کنــد. ایــن کشــور پیش ازایــن ســاالنه 
ــال های  ــی س ــرده و ط ــوالد وارد می ک ــن ف ــون ت ــدود یک میلی ح
ــه یــک صادرکننــده فــوالد تبدیــل  2015 تــا 2020 موفــق شــده ب
شــود و ســاالنه 1/5 میلیــون تــن صــادرات داشــته باشــد. بازارهــای 
صادراتــی نیــز شــامل آمریــکای شــمالی و جنوبــی، اروپــا، و 

اســترالیا می باشــند.
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♦ اولین خط تولید فوالد سبز دنیا

کارخانــه هیبریــت، اولیــن کارخانــه تولیــد فــوالد از منابــع غیــر 
 ، SSAB فســیلی در جهــان شــد. کارخانــه فوالدســاز ســوئدی
شــرکت معدنــی LKAB و شــرکت تاسیســاتی Vattenfall در ایــن 
ــد و در حــال حاضــر  ــروژه ســرمایه گــذاری مشــترک داشــته ان پ
ــر  ــع غی ــدروژن از مناب ــازی گاز هی ــره س ــات ذخی ــاخت تاسیس س
ــی  ــد آزمایش ــط تولی ــار خ ــی را در کن ــاس آزمایش ــیلی در مقی فس
ــد در شــمال  ــن خــط تولی ــد. ای ــه هیبریــت آغــاز کــرده ان کارخان
ســوئد واقــع شــده اســت. فشــرده ســازی ذخیــره هیــدروژن توســط 

ــی شــود. ــن م شــرکت اســکاتلندی Howden تأمی
ــن زغــال ســنگ و کک  ــر فســیلی ، کــه جایگزی ــدروژن غی هی
ــدون  ــوالد ب ــد آهــن و ف مــی شــود ، بخــش مهمــی در روش تولی
ــد، انتشــار دی  ــده تولی ــن فراین ســوخت فســیلی اســت ، کــه در ای
اکســید کربــن بــه طــور کامــل از بیــن مــی رود. ایــده اصلــی ایــن 
ــع  ــدروژن از مناب ــرق و هی ــن ، ب ــنگ آه ــه س ــد گندل ــروژه تولی پ
غیــر فســیلی اســت کــه شــامل حــذف دی اکســید کربــن از فرآینــد 
تولیــد بــا اســتفاده از مواداولیــه و انــرژی غیــر فســیلی و تجدیدپذیــر 

در تمــام بخشــهای زنجیــره ارزش اســت.

♦گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد از تولیــد فــوالد 
در ایــران 

 ،)Worldsteel( بــر اســاس تخمیــن انجمــن جهانــی فــوالد
تولیــد فــوالد خــام ایــران در مــاه مــه بالــغ بــر 2/6 میلیــون تــن بــود 
ــه ســال گذشــته  کــه نشــان دهنده افزایــش 7/7 درصــدی نســبت ب
اســت. همچنیــن در 5 مــاه اول 2021، تولیــد فــوالد خــام ایــران بــا 
ــه 12/5 میلیــون تــن رســیده اســت. 9/2 درصــد افزایــش ســاالنه ب

ــال  ــوالد را 3 س ــه واردات ف ــمًا تعرف ــا رس ♦اروپ
ــرد ــد ک ــر تمدی دیگ

ــده  ــای اعمال ش ــرد، تعرفه ه ــالم ک ــا  )EC( اع ــیون اروپ کمیس
ــا  ــا ت ــه اروپ ــه اتحادی ــده ب ــوالدی واردش ــول ف ــر روی 26 محص ب
ــرار اســت و حجــم ســهمیه محصــوالت کــه   ــن 2024 برق 30 ژوئ
ــال  ــه س ــبت ب ــود،  نس ــتفاده می ش ــت واردات اس ــور مدیری به منظ

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــته 3 درص گذش

♦توافق آب و هوایی پاریس در صنعت فوالد

انتشــار کربــن در بخــش فــوالد بایــد 75 درصــد از ســطح فعلــی 
کاهــش یابــد تــا گرمایــش زمیــن بــه 2 درجــه ســانتیگراد محــدود 
شــود. پنــج اقــدام اصلــی را بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مطــرح 

کــرده اســت کــه عبارتنــد از:
1. دوبرابر کردن استفاده از ضایعات آهن در تولید فوالد

 2. سه برابر نمودن تولید و مصرف آهن اسفنجی 
3. کاهــش شــدت انتشــار  آالینــده هــای کــوره هــای قــوس 

الکتریکــی بــه میــزان 70 درصــد

4. کاهــش شــدت انتشــار  آالینــده هــای کــوره هــای بلنــد تــا 30 
درصــد

5. جــذب و ذخیــره 45 درصــد از پســماند آالینــده هــای کربنــی 
)حــدود 500 تــن در ســال(
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 سازه های فوالد  سازه های فوالد 

 پــل ســیدنی از گونــه پل هــای فلــزی اســت کــه از قطعــات عظیــم 
ــدرگاه ســیدنی ــل بن ــوالد ساخته شــده اســت. ازنظــر معمــاری پ  ف
 در رده پل هــای قوســی قــرار دارد. طــول آن درمجمــوع 1149
ــر ــاع آن 139 مت ــر ارتف ــت. حداکث ــر اس ــرض آن 49 مت ــر و ع  مت
ــر اســت. ــاً 49 مت ــا ســطح آب تقریب ــل ت ــه ســطح پ  اســت و فاصل

ــه قــوس اصلــی پــل 503 متــر اســت.ل طــول دهان
ــار ــور قط ــرای عب ــی ب ــط ریل ــیدنی دارای دو خ ــدرگاه س ــل بن  پ
 اســت. در دوســوی پــل گــذرگاه عابــر پیــاده و دوچرخــه طراحــی
ــا ــور خودروه ــط عب ــت خ ــه هش ــل ب ــطح پ ــه س ــت. بقی  شده اس
 اختصاص یافتــه اســت. در دو ســوی پــل جمعــاً چهــار بــرج
و پــل  مدیریــت  بــه  امــروزه  کــه  طراحی شــده اند   غیرفلــزی 

ل ند. فته ا ختصاص یا گردشــگری ا

(Sydney Harbour Bridge) پل بندرگاه سیدنی

ــه ــل به کاررفت ــن پ ــوالد در ای ــن ف ــزار و 800 ت ــوع 52 ه  درمجم
 اســت کــه 79 درصــد آن از بریتانیــا و 21 درصــد آن در اســترالیا
ــتحکام ــرای اس ــه ب ــه اینک ــه قابل توج ــا نکت ــت. ام ــده اس  تولیدش
 قطعــات فلــزی از شــش میلیــون میــخ پرچ هایــی استفاده شــده

اســت کــه به صــورت دســتی نصب شــده اند.ل

ها 
ازه 

س
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عنوان :
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فوالد

عنوان انگلیسی:
Instruction of Environmental Impacts and Effects Assessment for Iron and Steel Production Processes

نویسنده:
سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی

ناشر: 
نشر کالم ماندگار

ویراستار علمی: داریوش جرس

سال نشر:1399
معرفی کتاب:

بـــدون شـــک، مطالعـــات ارزیابـــی آثـــار و پیامدهای زیست محیطی، ابـــزار پیش بینی و مدیریتی برای دستیابی اطمینان از اجـــراي مناســـب 
پروژه هــا بـــا رعایـــت ماحظــات زیســت محیطی می باشــد کـــه در آن آثـــار و پیامدهـــای زیســت محیطی ناشـــی از فعالیـــت پروژه هــا بـــر 

محیط زیســت، بهداشـــت و ســامت زیســت بوم ها تفســـیر و مدیریـــت می شــود تــا حیــات و تــداوم زیســت بــه مخاطــره نیافتــد.
ازایــن رو، گـــزارش نتایـــج ایـــن مطالعــات بایــد دربرگیرنــده تمامــی مباحــث مربــوط بـــه آثــار و پیامدهــای برجســـته پروژه هــا بـــوده و 
راهکارهـــاي مدیریتـــي آن بایـــد حداکثـــر اعتمـــاد را بـــرای تصمیم گیرنــدگان فراهـــم آورد. ازآنجایی کــه این گونــه گزارش هــا از ســـوی 
مجریـــان پروژه هــا به عنــوان یــک اظهارنامــه رســـمی واصل شــده و راهکارهــای مدیریتـــی آن پـــس از تصویـــب در نظـــارت پروژه هــا در 
دوران ســـاخت و بهره بــرداری به دقــت، مدنظـــر قـــرار می گیــرد، لـــذا رعایـــت یـــک چهارچـــوب یکســـان و یکپارچـــه در راســـتای تهیه و 
بررســـی موجـــب ارتقــاء کیفـــی محتــوا، تســـریع و تســـهیل در بررســـی، خواهــد شـــد. مجموعــه حاضــر، تحــت عنــوان دســتورالعمل های 

ــن هــدف اســت. ــه ای ــرای دســتیابی ب ــار و پیامدهــا، حاصــل تــاش ب ــی آث ــه گزارش هــای ارزیاب تخصصــی تهی

ب
کتا

ی 
عرف

م
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Steel Rolling

Principle, Process & Application

نویسنده:ی
N.K. Gupta

ناشر:
Taylor & Francis

سال نشر:
2021

معرفی کتاب:

ــرای  ــاده ب ــی س ــه زبان ــی ب ــات فن ــی  اصطاح ــد و حت ــه می ده ــد ارائ ــک جل ــورد را در ی ــاوری ن ــزا فن ــا و اج ــام جنبه ه ــاب تم ــن کت ای
عمــوم بیان شــده اســت. ایــن کتــاب دربرگیرنــده ی موضوعاتــی ازجملــه: غلتــک، خنک کننــده غلتــک، حرکــت غلتــک، احیــای غلتــک، 
ــن  ــوارد مهم تری ــن م ــرا ای ــد زی ــرار گرفتن ــی ق ــات موردبررس ــه جزئی ــه ب ــه هم ــد ک ــی می باش ــان غلتک ــک و یاتاق ــت غلت ــی شکس بررس
قســمت هزینــه تولیــد را تشــکیل می دهنــد. یــک فصــل جداگانــه بــه مدیریــت عملیاتــی یــک کارخانــه نــورد اختصــاص داده شــده اســت 
ــل  ــز به تفصی ــه نی ــدرن  کارخان ــای م ــی، شــیوه ها و فناوری ه ــا می باشــد. بســته بندی محصــوالت نهای ــی و فهرســت کااله کــه شــامل ایمن
موردبحــث قرارگرفتــه اســت. ایــن کتــاب یــک ابــزار مفیــد بــرای کارکنــان کارخانــه و همــه مدیــران ارشــد فعــال در صنعــت نــورد خواهــد 
بــود. همچنیــن بایــد بــرای همــه دانشــجویان فنــی، مهندســی متالــورژی، مهندســی مکانیــک و مهندســی فرآینــد مطالعــه شــود. ایــن کتــاب 

ــد باشــد. ــورد مفی ــاوری ن ــرای دانشــجویان و متخصصــان فن ــوان مرجــع ب ــد به عن ــن می توان همچنی

41



تابستان1400 / شماره 83
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.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.10times.com28 - 30 Sep 2021Como, ItalyInternational Stainless & Special 
Steel Conference1

www.acobrasil.org.br29 Sep 2021Online Brazilian Steel Conference2

www.steelsim2021.org04 - 07 Oct 2021Vienna,AustriaSteel Sim3

www.madeinsteel.it05 - 07 Oct 2021Rho, ItalyMade In Steel4

www.eng.smk.or.kr06 - 08 Oct 2021Daegu, South KoreaSteel & Metal Korea5

www.isss.kr03 - 06 Nov 2021Jeju-si, South Korea
International Symposium on 

Steel Structures
6

www.steelscience.org15 - 18 Nov 2021Kyoto, Japan
International Symposium On 

steel science
7
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیمکانزمانعنوانردیف

1
 هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و
تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

 10 مهر 
1400 

/www.dsconf.ir/faتهران

2
هشتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش -

ICCC 2021

 21-22 مهر
1400

مجازی
www.iccc2021.icrc.

ac.ir

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی3
 5-6 آبان

1400 
شهرکرد

www.conf.sku.ac.ir/

NCAME2021

 چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در4
مدیریت و مهندسی

 11 آذر
1400

www.icocs.ir/faتهران

5
 23-25 آذر

1400
www.issiran.comکیش

6
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم 

تکنولوژی و مهندسی
 25 آذر
1400

/www.engconf.ir/faتهران

سمپوزیوم 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 اعــام 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 عاقمنــد 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    
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    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 ماحظات 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 اعاییفرآیند 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 االسامیبازدارنده 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 HighScoreو نرم افزار XRD2 روزهدکتر تقی اصفهانیآشنایی با

1روزهدکتر تقی اصفهانیآنالیز کمی XRD به روش ریتولد82

3 روزهدکتر امیرحسین میثمیعملیات حرارتی فوالدها83

1روزهدکتر رضا امینیمقاله و پروپوزال نویسی84

مدیریت اجرایی چرخه بهره وری )استقرار نظام اجرایی چرخه 85
در سازمان با آموزش برنامه اندازه گیری و تحلیل شاخص های 

بهره وری در اکسل(

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانی
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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 خطوط لوله18

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

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش 20VTکلید فوالد3

بازرسی ذرات مغناطیسی 21MTشاخص های پایداری در صنایع فوالد4

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

22PT بازرسی مایع نافذ

پراش اشعه ایکس و نرم افزار23Xpertفرایند تولید چدن در کوره بلند6

حفظات کاتدی24تکنولوژی تولید فوالدهای کیفی7

عملیات حرارتی فوالدها25کوره های قوس الکتریکی8
پوشش های الیه نازک و نانو ساختار26مدیریت تکنولوژی 9

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی- ذوبی27ارزیابی 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(

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها28

تست التراسونیک 29UTمدل های بهینه سازی تصمیم12

13CWI آسیب شناسی قطعات صنعتی  30بازرسی جوش

14WPS & PQR31سایش و اصطکاک در صنعت

پوشش های مهندسی  32بازرسی جوش اسکلت فلزی15

آنالیز و شناسایی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخیره16

(Materials Characterization)

میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز 34بازرسی جوش مخازن تحت فشار17
(SEM ,EDS)

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

(Engineering Coatings)

(Friction and Wear)

(Failure Analysis)

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 
)فاضات، 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، پاک 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 اطاعات 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.
قبًا مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

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

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 اطــاع 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 

اعــام 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 ــًا 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 اصاح 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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