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سر مقاله
نشــریه شــماره  85پیــام فــوالد کــه هماکنــون در
اختیارداریــد شــامل مطالــب مختلــف تهیهشــده توســط
همــکاران در صنعــت و دانشــگاه اســت .ازجملــه دو مقالــه
یکــی بــرای فــوالد ترکیــه در ســال  2021میباشــد کــه
امیــدوارم مطالــب آن مورداســتفاده بخصــوص جهــت
برنامــه ریــزان صنایــع فــوالد قــرار گیــرد و مقالــهی دوم
در مــورد ســرباره هــای گــذرا در فوالدســازی اســت کــه
بخــش اول ایــن بررســی در ایــن شــماره آورده شــده
اســت و شــامل مطالــب بســیار مفیــدی در رابطــه بــا تنظیــم
ســربارههای فوالدســازی میباشــد .امیــدوارم مطالــب
ایــن شــماره از پیــام فــوالد مورداســتفاده شــما قــرار گیــرد.
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با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد
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آنالیــز و ارزيابــي تحــوالت صنايع فوالد كشــور
تركيه در ســال 2021

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

مقاالت
مقدمه

4

صنايــع فــوالد تركيــه در ســال  ۱۲٫۶% ،2021افزایــش توليــد
نســبت بــه ســال  ۴۰٫۳۶ ،2020ميليــون تــن فــوالد خــام عرضــه
نمــوده و در ردهبنــدی تولیدکننــدگان فــوالد جهــان بــا جلــو زده
از کشــور آلمــان ( ۴۰٫۱میلیــون تــن) در رده هفتــم قرارگرفتــه
اســت .در شــکل –  1ده کشــور پیشــتاز تولیدکننــده فــوالد در
ســال  2021روی نقشــه جهــان نشــان دادهشــده اســت .در تركيــه
در بيــن كشــورهاي اســامي و اروپــا در تولیــد فــوالد نيــز رده
اول را از آن خــود كــرده اســت .عوامــل اصلــی در افزایــش
توليــد فــوالد تركيــه در ســال  ،2021افزایــش تقاضــای فــوالد و
میــزان کاهــش صــادرات فــوالد کشــور چیــن بــوده اســت .طبــق
برآوردهــای انجامشــده ظرفیــت تولیــد تختــال کشــور ترکیــه در
ســال  2021بــه  19میلیــون تــن رســیده اســت .ظرفیــت تولیــد ورق
گــرم ترکیــه در حــال حاضــر  18میلیــون تــن اســت .پیشبینــی
میشــود در ســال  2023ظرفیــت ورق گــرم ترکیــه بــه  23میلیــون
تــن برســد .ضمنــاً ظرفیــت تولیــد ورق ســرد و پوشــشدار ایــن
کشــور در ســال گذشــته  11میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.
ظرفیــت تولیــد تختــال و بلیــت ترکیــه در ســال گذشــته بــه ترتیــب
 ۱۸٫۸و  ۴۱٫۱میلیــون تــن بــوده اســت ،درواقــع ظرفیــت تولیــد
فــوالد ترکیــه از  ۲۵٫۱میلیــون تــن در ســال  2005بــه  ۵۱٫۹میلیــون
تــن در ســال  ،2021بــا افزایــش پیداکــرده اســت .ضریــب اســتفاده
از ظرفیتهــای نصبشــده صنایــع فــوالد ترکیــه در ســال گذشــته
 %۷۷٫۸گزارششــده اســت .جــدول 1-نشــانگر رونــد ضریــب
اســتفاده از ظرفیتهــای نصبشــده صنایــع فــوالد ترکیــه اســت.
بیشــترین ظرفیــت تولیــد فــوالد در ناحیــه اســکندرون بــه میــزان
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 ۱۶٫۷میلیــون تــن نصبشــده اســت .در حالیکــه ظرفیــت تولیــد
فــوالد کشــور ترکیــه در ســال  ۱۹٫۸ ،2000میلیــون تــن بیــش
نبــوده اســت.
صنايع فوالد تركيه
توليــد فــوالد در تركيــه بــا راهانــدازی كارخانــه مکمــل كارا
بــوك در ســال  1937شــروع شــد و در اوليــن ســال بهرهبــرداری
ایــن واحــد  140هــزار تــن فــوالد تولیــد شــد .صنايــع فوالد كشــور
تركيــه بعــد از ســال  2002بــه مرحلــه رشــد توليــد پايــدار رســيده
اســت و بهطــور ميانگيــن  % 7/25رشــد توليــد ســاالنه ،میــزان
توليــد فــوالد خــام خويــش را از  15ميليــون تــن بــه  ۴۰٫۳۶ميليــون
تــن در ســال  ،2021رســانده اســت .ســهم تختــال و بيلــت در
توليــد فــوالد خــام ترکیــه ســال گذشــته بــه ترتيــب  )%35( ۱۴٫۲و
 )%65( ۲۶٫۱ميليــون تــن بــوده اســت .در شــكل 2 -رونــد توليــد
فــوالد خــام کشــور تركيــه طــي ســالهای  2021-2010مشــاهده
ميگــردد .در جــدول 2-نیــز رونــد توليــد تختــال و بیلــت کشــور
تركيــه طــي ســالهای  2021 -2014بــه نمایــش درآمــده اســت.

شــکل  -1ده کشــور پیشــتاز تولیدکننــده فــوالد خــام جهــان در
ســال 2021

آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

جدول -1روند ضریب استفاده از ظرفیتهای نصبشده صنایع فوالد ترکیه

شکل  -2روند تولید فوالد خام ترکیه طي سالهای 2021 -2010
جدول -2روند تولید بیلت-بلوم و تختال ترکیه طي سالهای 2021-2012

میــزان تولیــد فــوالد خــام شــرکتهای گــروه اردمیــر و
کاردمیــر کــه دارای کنورتــر اکســیژنی میباشــند بــه ترتیــب
 9/203و  ۲٫۲۹۷میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .شــرکت
گــره اردمیــر بــا تولیــد  ۹٫۲۰۳میلیــون تــن فــوالد خــام در بیــن
شــرکتهای ترکیــه ،در رده اول ایســتاده اســت .میــزان تولیــد
محصــوالت نهایــی ترکیــه در ســال گذشــته در مقایســه بــا ســال

 2020بــا  %12/5افزایــش بــه  41/4میلیــون تــن رســید .ســهم
محصــوالت تخــت و طویــل در توليــد ســال گذشــته بــه ترتيــب
 ۱۴٫۶و  ۲۶٫۸ميليــون تــن بــوده اســت .در شــكل 3 -نيــز رونــد
توليــد محصــوالت (تخــت و طويــل) فــوالدی تركيــه طــي
ســالهای  ،2021 – 2016ديــده میشــود .در ايــن دوره همــراه
بــا افزايــش توليــد و فعاليــت گســترده در بــازار داخلــي در مــدت
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 20ســال ( ،)2021-2001ميــزان مصــرف محصــوالت فــوالدي
تركيــه از  ۸٫۷ميليــون تــن در ســال  2001بــه  33/4ميليــون تــن در
ســال  2021رســيده اســت کــه در مقایســه بــا ســال % 13/2 ،2020
افزایــش مصــرف محصــوالت فــوالدي بــه چشــم میخــورد .در
شــكل 4-رونــد مصــرف محصــوالت (تخــت و طويــل) فــوالدی

تركيــه طــي ســالهای  ،2021 –2016رویــت میشــود .ســهم
محصــوالت تخــت و طویــل در مصــرف محصــوالت فــوالدي
ترکیــه بــه ترتیــب  17/4و  16میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان
مصــرف ســرانه فــوالد کشــور ترکیــه در ســال 393 ،2021
کیلوگــرم بــوده اســت.

شکل  -3روند تولید محصوالت فوالدی ترکیه

شکل  -4روند مصرف محصوالت فوالدی ترکیه

صادرات و واردات فوالد

6

باوجــود افزايــش تنــد مصــرف داخلــي ،رشــد صــادرات
محصــوالت فــوالدي در بــاال رفتــن ميــزان توليــد فــوالد خــام
تركيــه در دوره  ،2021 -2002نقــش بســزايي داشــته اســت .در
دوره یادشــده ،ميــزان صــادرات فــوالد تركيــه از  ۱۰٫۱بــه ۲۱٫۷
ميليــون تــن صعــود كــرده اســت .ارزش محصــوالت فــوالدی
تركيــه در ســال گذشــته  ۱۸٫۴ميليــارد دالر بــوده اســت .در ســال
گذشــته ،صــادرات در تولیــد فــوالد ترکیــه  %۵۲٫۴ســهم داشــته
اســت .میــزان صــادرات محصــوالت ســیم ترکیــه در ســال پیشــین
 ۱٫۴۲میلیــون تــن ( %12.8افزایــش) بــه ارزش  ۱٫۰۴میلیــارد دالر
( %۷۹٫۱افزایــش) بــوده اســت .واردات فــوالد تركيــه در ســال
گذشــته بالغبــر  ۱۶٫۱ميليــون تــن بــه ارزش  ۱۵٫۴ميليــارد دالر
بــوده اســت .ســهم محصــوالت طویــل ،نیمــه محصــوالت (بیلــت و
تختــال) و تخــت در واردات فــوالد ترکیــه بــه ترتیــب  ۴٫۶ ،۱٫۴و
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 ۹٫۴ميليــون تــن گزارششــده اســت .میــزان واردات بیلــت ترکیــه
در ســال پیشــین  ۲٫۸۳میلیــون تــن تنبــه ثبــت رســیده اســت کــه
 ۱٫۵۷۱میلیــون تــن آن از کشــور روســیه بــوده اســت .از طــرف
دیگــر میــزان واردات ورق گــرم نریــز  ۴٫۹میلیــون تــن بــه ارزش
 ۴٫۱میلیــارد دالر آورد شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل %۱۵۴٫۴
رشــد از خــود نشــان داده اســت .درحالیکــه میزان صــادرات ورق
گــرم ایــن کشــور  ۲٫۴میلیــون تــن بــه ارزش  ۲٫۲میلیــارد دالر ،بــه
ثبــت رســیده اســت .ترکیــه ،بــرای چهارمیــن ســال متوالــی مجــددا ً
صــادرات فــوالدش بیشــتر از واردات فــوالدش شــده اســت.
ســهم محصــوالت طویــل ،نیمــه محصــوالت (بیلــت و تختــال) و
تخــت در صــادرات فــوالد ترکیــه بــه ترتیــب  ۱٫۱ ،۱۲٫۱و ۶٫۷
ميليــون تــن گزارششــده اســت .صــادرات خالــص ایــن کشــور
در ســال گذشــته  ۵٫۶۲ميليــون تــن بــه ارزش  ۲٫۹۸میلیــارد دالر
ثبتشــده اســت .بیشــترین محصــول فــوالدی صادرشــده کشــور
ترکیــه در ســال قبــل ،محصــوالت میلگــرد آجــدار بــه میــزان

آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

 ۷٫۱۵میلیــون تــن بــه ارزش  ۴٫۵۶میلیــارد دالر گزارششــده
اســت .میــزان صــادرات محصــوالت لولــه جوشــکاری شــده
ترکیــه در ســال گذشــته  ۱٫۶۲میلیــون تــن بــه ارزش  ۱٫۶میلیــارد
دالر بــه ثبــت رســیده اســت .میــزان واردات لولــه بــدون درز نیــز
 330هــزار تــن بــه ارزش  479میلیــون تــن بــوده اســت .بیشــترین
لولــه بــدون درز ترکیــه را کشــور چیــن بــه میــزان  111هــزار تــن
تأمیــن کــرده اســت .درآمــد ناشــي از صــادرات محصــوالت
فــوالدي ايــن كشــور بالغبــر  18/4ميليــارد دالر بــرآورد شــده
اســت .ارزش كل صــادرات انــواع محصــوالت كشــور تركيــه در
ســال  225/368 ،2021ميليــارد دالر بــرآورد شــده اســت .ســهم

صــادرات محصــوالت فــوالدی در کل صــادرات ترکیــه %8/16

(ارزشــی) بــوده اســت .در اشــكال  5و  6بــه ترتيــب رونــد واردات
و صــادرات محصــوالت فــوالدي تركيــه ازنظــر میگــذرد .در
شــکل 7-نیــز رونــد صــادرات و واردات محصــوالت فــوالدی
کشــور ترکیــه برحســب ارزش دالری آورده شــده اســت .بعــد از
ســال  2014در واردات بيلــت و صــادرات آن كاهــش بــه چشــم
میخــورد .میــزان مصــرف فــوالد كشــور ترکیــه نســبت بــه ســال
قبــل  3/9میلیــون تــن افزایشیافتــه و بــه  33/4میلیــون تــن رســیده
اســت .در شــکل 8-رونــد تولیــد ،مصــرف و تفــاوت تولیــد و
مصــرف محصــوالت نهایــی کشــور ترکیــه دیــده میشــود.

شکل  -5روند واردات محصوالت فوالدی ترکیه

شکل  -6روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه
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شکل -7روند صادرات و واردات محصوالت فوالدی ترکیه
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شکل  -8روند تولید ،مصرف و تفاوت محصوالت نهایی کشور ترکیه

میــزان صــادرات محصــوالت بــا ارزشافــزوده بــاال ،بيشــتر
شــده اســت .پیشبینــی میشــود در ســال  ،2022ميــزان صــادرات
فــوالد تركيــه بــه بــاالی  23ميليــون تــن برســد .حجــم صــادرات
محصــوالت فــوالد طویــل ،تخــت و نیمــه محصــوالت بــه ترتیــب
 6/7 ،12/1و  1/1میلیــون تــن گزارششــده اســت .میــزان فــروش
خالــص محصــوالت فــوالدی شــرکت گــروه اردمیــر ترکیــه
 7میلیــارد و  667میلیــون دالر بــوده اســت .میــزان صــادرات
محصــوالت فــوالدی شــرکت گــروه اردمیــر ترکیــه 1/592
میلیــون تــن اعالمشــده اســت ( % 19/3کل فــروش) .میــزان
فــروش محصــوالت فــوالدی شــرکت کاردمیــر  ۲٫۳۰۱میلیــون
تــن بــوده اســت میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی تخــت و
طویــل شــرکت گــروه اردمیــر ترکیــه نیــز بــه ترتیــب 38( 1/6
کشــور) و  10( 0/017کشــور) میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم
فــروش داخلــی محصــوالت فــوالدی تخــت و طویــل شــرکت
گــروه اردمیــر ترکیــه بــه ترتیــب  ۵٫۸۲۵و  ۰٫۸۲۹میلیــون تــن
بــرآورد شــده اســت.

اســت .در ســال  ،2021ســهم فرايندهــاي فوالدســازی كــوره قوس
الكتريكــي و كنورتــر اكســيژني در توليــد فــوالد خــام تركيــه بــه
ترتيــب  )%۷۱٫۵( ۲۸٫۹و  )%۲۸٫۵(۱۱٫۵میلیــون تــن ثبتشــده
اســت (شــكل  .)9-در ســال  1980ســهم تركيــه در توليــد فــوالد
خــام جهــان  %۰٫۶بــوده اســت؛ در حاليكــه در ســال گذشــته نــرخ
یادشــده  % ۲٫۰۷گزارششــده اســت .افزايــش مصــرف فــوالد در
داخــل تركيــه در ســالهای اخيــر ،فشــار صــادرات محصــوالت
طويــل افــزون بــر نيــاز را كاهــش داده اســت.

ساختار صنايع فوالد

8

در تركيــه هماکنــون  3كارخانــه مكمــل (کــوره بلنــد –
کنورتــر) بــا ظرفیــت  ۲٫۵الــی  ۵٫۸میلیــون تــن در ســال26،
كارخانــه بــا تأسيســات كــوره قــوس الكتريكــي و  11فوالدســازی
بــا كــوره القايــي بــا ظرفیــت  260 - 200هــزار تن در ســال در حال
بهرهبــرداری ميباشــد .ظرفيــت توليــد اســمی فوالدســازیهای
نصبشــده در تركيــه بالــغ بــر  ۵۱٫۹ميليــون تــن اســت كــه ســهم
کارخانههــای مكمــل و کورههــای الكتريكــي در ایــن ظرفیــت بــه
ترتيــب ۱۳٫۹و  38ميليــون تــن میباشــد .اســتفاده از ظرفیتهــای
نصبشــده توليــد فــوالد در ســال گذشــته  % ۷۷٫۸گزارششــده
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شــکل -9ســهم فرایندهــا در تولیــد فوالد خــام ترکیه در ســال 2021

همــراه بــا افزايــش مصــرف محصــوالت طويــل در مصــارف
محصــوالت فــوالدي تخــت و كيفــي نيــز افزایشــي حاصلشــده

آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

اســت .جهــت ايجــاد تــوازن بيــن توليــد و مصــرف محصــوالت
فــوالدي برنامــه توســعه ملــي تركيــه بازنگــري شــده اســت.
اهــداف اصلــي ايــن برنامــه تشــويق ســرمایهگذاریها در جهــت
توليــد محصــوالت بــاارزش افــزوده بــاال میباشــد .در ايــن
راســتا اوليــن نتايــج مثبــت در ســال  2006بــا تغییــر خــط توليــد
نیمــه محصــول بيلــت بــه تختــال در شــركت فوالدســازي مكمــل
ايدميــر تركيــه حاصلشــده اســت و در نيمــه دوم ســال  2008خــط
توليــد ورق گــرم آن بــه بهرهبــرداری رســیده اســت .شــایانذکر
اســت هماکنــون ظرفیــت تولیــد شــمش و تختــال شــرکت
ايســدمير بــه ترتیــب  ۲٫۵و  ۳٫۵میلیــون تــن در ســال اســت .ضمنـاً
بعضــي از شــرکتهای داراي واحــد كــوره قــوس الكتريكــي در
حــال تبديــل كــردن خــط توليــد نــورد خويــش از محصــوالت
مقاطــع بــه محصــوالت تخــت هســتند .در ايــن راســتا شــركت
چــوالك اوغلــو از ژوئــن  2007توليــد تختــال را در ايــن كارخانــه
شــروع كــرده اســت .از طــرف ديگــر شــركتهاي داراي
كارگاه نــورد در جهــت احــداث واحــد كــوره قــوس الكتريكــي
اقداماتــي را انجــام دادهانــد .بهطــور مثــال شــركت كاپيتــان و
نورســان واحدهــاي كــوره قــوس الكتريكــي خويــش را تأســيس
و راهانــدازی كردهانــد .عــاوه بــر آنهــا شــركت فــوالد جــر،
شــركت متــاش را كــه از ســال  1998مشــغول توليــد فــوالد بــود،
خريــداري كــرده اســت .شــایانذکر اســت یکــی از بزرگتریــن
واحــد كــوره قــوس الكتريكــي جهــان بــا ظرفيــت  320تــن فــوالد
مــذاب و تــوان ترانــس بــرق  250مــگاوات در شــركت چــوالك
اوغلــوی تركيــه در حــال بهرهبــرداری اســت .ضمن ـاً از  26كــوره
قــوس الكتريكــي در حــال بهرهبــرداري دو واحــد آن بــا جريــان
مســتقيم ( )DCكار میکننــد (در شــرکتهای فــوالد کرومــان و

یازیجــی) .بــا تغييــر خــط تولیــد ایســدمير از محصــوالت مقاطــع بــه
تخــت همــراه بــا افزايــش ظرفيــت توليــد ،بــراي واحدهــاي نــورد
مســتقر در منطقــه جنــوب تركيــه ،كمبــود شــمش احســاس خواهد
شــد .مطابــق برنامــه جديــد توســعه صنایــع فــوالد ،در ايــن ناحيــه
بــا تأســيس کورههــای قــوس الكتريكــي جديــد كمبــود شــمش
رفــع خواهــد گردیــد .همزمــان بــا ايــن حركــت ،در ناحيــه علــی
آقــا ،ســه واحــد جديــد كــوره قــوس الكتريكــي در حــال احــداث
میباشــد .در اثــر ايــن ســرمایهگذاریهای جدیــد ،مســلماً در
 2ســال آينــده ظرفیــت توليــد فــوالد خــام تركيــه بــه بــاالي 55
ميليــون تــن افزايــش خواهــد يافــت .پیشبینــی میشــود در ســال
 2022ميــزان توليــد فــوالد تركيــه بــا  4%افزایــش بــه  42ميليــون
تــن برســد و در  ۳ســال آينــده نيــز بيــش از  45ميليــون تــن فــوالد
قابلدسترســی خواهــد بــود و درنتیجــه آن ميــزان مصــرف ســرانه
فــوالد ایــن کشــور بــه بــاالی  450كيلوگــرم خواهــد رســيد.

مصرف قراضه
بــا توجــه بــه ســهم بــاالي کورههــای قــوس الکتریکــی و
القایــی( ،بــا شــارژ کامــل قراضــه فــوالدي) در تولیــد فــوالد
تركيــه ،مهندســي خريــد و تأميــن قراضــه از اهميــت زيــادي
برخــوردار میباشــد .در ســال گذشــته هماننــد ســال ،2021
تركيــه از لحــاظ واردات قراضــه فــوالد در جهــان رده اول را
از آن خودکــرده اســت .در ايــن راســتا در ســال  ،2021جهــت
تأميــن خــوراك کورههــای قــوس الکتریکــی بيــش از ۲۵٫۰۷۲
ميليــون تــن (بــا  % ۱۱٫۵افزایــش) وارد ترکیــه شــده اســت .در
شــکل 10 -رونــد تغییــر قیمــت قراضــه ترکیــه ()HMS CFR
ارائهشده است.

شکل  -10روند تغییر قیمت واردات قراضه ترکیه HMS CFR

اتحاديــه اروپــا و امريــكا بــه ترتيــب  ۱۳٫۰۹۹و ۳٫۷۶۸
ميليــون تــن قراضــه فــوالدی تركيــه را تأميــن کردهانــد .ســهم
کشــورهای مشــترکالمنافع در واردات قراضــه ترکیــه ۲٫۶۵۷

میلیــون تــن بــوده اســت .در جــدول 3-تأمینکننــدگان قراضــه
فــوالدی کشــور ترکیــه در ســال  ،2021ارائــه
شده است.
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جدول  -3تأمینکنندگان اصلی قراضه فوالد کشور ترکیه در سال 2021

ميــزان مصــرف قراضــه در فوالدســازیهای تركيــه ۳۴٫۱
ميليــون تــن بــرآورد شــده اســت .میــزان تأمیــن قراضــه داخلــی
ترکیــه در ســال پیشــین نزدیــک بــه نــه میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده
اســت .در ســال گذشــته کشــورهای هلنــد و انگلســتان بــه ترتیــب
 ۳٫۲۱۴و  ۲٫۳۳۷میلیــون تــن قراضــه فــوالدی بــه ترکیــه صــادر
کردنــد .در شــکل  11-تأمینکننــدگان قراضــه فــوالدی کشــور
ترکیــه دیــده میشــود.

شــکل  -11کشــورهای تأمینکننــده قراضــه فــوالدی ترکیــه در
ســال 2021

ســهم قراضــه در تولیــد فــوالد ترکیــه در ســال گذشــته %۷۶

بــوده اســت .میــزان مصــرف قراضــه در گــروه اردمیــر ترکیــه،
 ۱٫۸میلیــون تــن گزارششــده اســت .جهــت تأمیــن قراضــه
موردنیــاز صنایــع فــوالد ترکیــه ،چندیــن بنــدر ایــن کشــور مجهــز
بــه سیســتم برشــکاری کشــتی شــده اســت .بــه دلیــل اســتفاده از
شــارژ  %100قراضــه در کورههــای قــوس الكتريكــي ميــزان
انتشــار گاز گلخانــهای  CO2در صنايــع فــوالد ايــن كشــور 690
كيلوگــرم برتــن فــوالد اســت .در ســال پیشــین میــزان انتشــار گاز

 CO2در کاردمیــر (کارخانــه مکمــل) ترکیــه  ۲٫۴تــن ب تــن
فــوالد بــوده اســت .ترکیــه جهــت جایگزینــی قراضــه فــوالدی و
بــاال بــردن بهــرهوری تولیــد در کورههــای قــوس الکتریکــی در
ســال  ،2021نزدیــک بــه  ۱٫۱۹میلیــون تــن شــمش چــدن وارد
کــرده اســت .در جــدول 4-رونــد واردات شــمش چــدن کشــور
ترکیــه دیــده میشــود .در ســال قبــل میــزان صــادرات شــمش
چــدن کشــور روســیه بــه ترکیــه بالغبــر  ۵۳۹٫۴۸هــزار تــن بــوده
اســت .جــدول 5-نشــانگر تأمینکننــدگان شــمش چــدن ترکیــه
در ســال  2021میباشــد .میــزان فــروش شــمش چــدن شــرکت
کاردمیــر در ســال قبــل  902هــزار تــن گزارششــده اســت.

جدول  -4روند واردات شمش چدن کشور ترکیه
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آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

جدول -5تأمینکنندگان شمش چدن کشور ترکیه در سال 2021

توليد چدن و فوالد
دومیــن مــواد شــارژی مهــم فوالدســازیهای ترکیــه چــدن
مــذاب اســت .ميــزان توليــد چــدن مــذاب تركيــه در ســال ،2021
دوازده میلیــون تــن گزارششــده اســت و از ايــن لحــاظ در ســطح
جهــان در رده یازدهــم و در بيــن كشــورهاي اســامي در رده اول
تولیدکننــدگان چــدن قرارگرفتــه اســت .در ســال گذشــته در
ترکیــه نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام  ۰٫۲۹۷بــوده اســت،
بهعبارتدیگــر تولیــد فــوالد در ایــن کشــور بیشــتر بــر پایــه
قراضــه اســت .شــرکتهای اردمیــر ( 2کــوره بلنــد) ،ایســدمیر
( 4کــوره بلنــد) ،کاردمیــر ( 4کــوره بلنــد) تولیدکننــدگان چــدن
مــذاب ترکیــه هســتند .کارخانههــای کاردمیــر ،اردمیــر و ایســدمیر
بــه ترتيــب در ســالهای  1937،1965و  1970راهانــدازی شــدهاند.
شــایانذکر اســت ،ميــزان توليــد چــدن مــذاب کارخانههــای
کاردمیــر و گــروه اردمیــر در ســال  ،2021بــه ترتيــب  ۲٫۲۳۶و
 ۹٫۷ميليــون تــن بــه ثبــت رســيده اســت .در اشــکال  12و  13بــه
ترتیــب رونــد میــزان تولیــد فــوالد مــذاب و محصــوالت نهایــی
نــوردی گــروه اردمیــر از نظــر میگــذرد.

شکل -13روند تولید محصوالت نوردی گروه اردمیر ترکیه

در شــکل 14 -نیــز رونــد میــزان فــروش محصــوالت فــوالدی
گــروه اردمیــر مشــاهده میگــردد.

شکل -14روند فروش محصوالت نوردی گروه اردمیر ترکیه

شکل -12روند تولید فوالد مذاب گروه اردمیر ترکیه

در ســال گذشــته ظرفیــت تولیــد فــوالد مــذاب و محصــوالت
نهایــی نــوردی گــروه اردمیــر بــه ترتیــب  ۱۱٫۲۵و  11میلیــون تــن
بــوده اســت .در جــدول  6رونــد تولیــد چــدن مــذاب شــرکت
کاردمیــر طــی ســالهای  ،2021 -2004مشــاهده میگــردد.
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جدول  -6روند تولید چدن مذاب شرکت کاردمیر

میــزان تولیــد فــوالد مــذاب شــرکت مذکــور در ســال ،2021
نزدیــک بــه  ۲٫۵۱۷میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .میــزان
تولیــد محصــوالت فــوالدی طویــل قابلفــروش شــرکت کاردمیــر
ترکیــه در ســال  ،2021بالــغ بــر  ۲٫۳۴۷میلیــون تــن گزارششــده
اســت .میــزان فــروش ریــل راهآهــن ایــن شــرکت  54هــزار تــن
اعالمشــده اســت .میانگیــن قیمــت فــروش ریــل راهآهــن ایــن
شــرکت در ســال قبــل  636دالر برتــن بــوده اســت .در شــکل-
 15رونــد قیمــت فــروش ریــل راهآهــن شــرکت کاردمیــر ترکیــه
بــه نمایــش گذاشتهشــده اســت .میــزان فــروش بیلــت شــرکت
کاردمیــر در ســال پیشــین  844هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت.
رونــد قیمــت فــروش بیلــت شــرکت کاردمیــر در شــکل16-
مشــاهده میگــردد.

شکل :16-روند قیمت فروش بیلت شرکت کاردمیر

تولیــد محصــوالت فــوالدی طویــل و تخــت شــرکت گــروه
اردمیــر ترکیــه در ســال گذشــته بــه ترتیــب  ۰٫۸۵۷و  ۷٫۵۱۵میلیون
تــن بــه ثبــت رســیده اســت .میــزان تولیــد محصــوالت ورق گــرم
و ســرد ایــن گــروه در ســال  ،2021بــه ترتیــب ۵٫۶۰۸ ،و ۱٫۹۰۷
میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان فــروش محصــوالت ورق گــرم،
ســرد و طویــل گــروه اردمیــر در ســال قبــل بــه ترتیــب ،۵٫۶۰۸
 ۱٫۹۰۷و  ۰٫۸۵۷میلیــون تــن گزارششــده اســت.

تأمین مواد اولیه

12
شکل  -15روند قیمت فروش ریل راهآهن شرکت کاردمیر ترکیه
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میــزان واردات ســنگآهن کشــور ترکیــه در ســال
 ۱۱٫۲۶،2021میلیــون بــوده اســت .ســهم ســنگآهن داخلــی و
خارجــی در تولیــد فــوالد ترکیــه بــه ترتیــب  40و  %60اعالمشــده
اســت .در جــدول 7-تأمینکننــدگان ســنگآهن ترکیــه در ســال
پیشــین مشــاهده میگــردد.

آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

جدول -7تأمینکنندگان سنگآهن کشور ترکیه در سال 2021

در شــکل 17-رونــد واردات ســنگآهن کشــور ترکیــه
آمــده اســت .در ســال پیشــین کشــورهای برزیــل ،ســوئد و
روســیه بــه ترتیــب  ۱٫۵۷ ،۵٫۸۲و  ۱٫۲۵میلیــون تــن ســنگآهن

بــه ترکیــه صــادرات داشــتند .میــزان تولیــد ســنگآهن -پلــت
گــروه اردمیــر ترکیــه در ســال قبــل  ۲٫۶۳میلیــون تــن بــه ثبــت
رسیده است.

شکل  -17روند واردات سنگآهن کشور ترکیه

میــزان واردات ذغــال کک شــوی ترکیــه در ســال گذشــته
بــا  %۲٫۰۷کاهــش ۵٫۳۲ ،میلیــون تــن بــوده اســت .ســهم
اســترالیا در واردات ذغــال کک شــوی ترکیــه  ۳٫۲۷۹میلیــون
تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در جــدول 8-تأمینکننــدگان

ذغــال کک شــوی کشــور ترکیــه در ســال قبــل دیــده میشــود.
رونــد و آنالیــز قیمــت تمامشــده فــوالد در اردمیــر ،ایســدمیر و
کاردمیــر ترکیــه بــه ترتیــب در شــکل 19، 18 -و  20ارائهشــده
است.
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شکل  -18روند آنالیز قیمت تمامشده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت اردمیر ترکیه

شکل  -19روند آنالیز قیمت تمامشده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت ایسدمیر ترکیه

شکل  -20روند آنالیز قیمت تمامشده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت کاردمیر ترکیه

14

در ســال پیشــین ســهم مــواد در قیمــت تمامشــده فــوالد اردمیــر
و ایســدمیر ترکیــه بــه ترتیــب  78و  % 84بــوده اســت .در ســال قبــل
میــزان واردات ذغــال حرارتــی بــا  %۹٫۱۸کاهــش ۳۰٫۸۳ ،میلیــون
تــن گزارششــده اســت .میــزان صــادرات ذغــال حرارتــی کلمبیــا
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و روســیه بــه ترکیــه در ســال پیشــین بــه ترتیــب  ۱۴٫۱و ۱۳٫۲۶

میلیــون تــن گزارششــده اســت .ســهم ذغــال ســنگ داخلــی و
خارجــی در تولیــد فــوالد ترکیــه بــه ترتیــب  10و  %90ثبتشــده
اســت.

آنالیز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

سایر شاخصهای پایداری
در توســعه صنايــع فــوالد تركيــه تحقيــق و توســعه خيلــي
تأثیرگــذار بــوده اســت .درنتیجــه فعاليتهــاي پژوهشــي در
مصــرف انــرژي ويــژه فــوالد كاهــش چشــمگيري بــه وجــود آمده
اســت .شــرکت گــروه اردميــر در ســال گذشــته  ۱٫۷۴۵میلیــارد
دالر ســود خالــص داشــته اســت .در ســال گذشــته تعــداد کارکنان
شــرکت فــوالد گــروه اردميــر  12778نفــر در بــوده اســت .در
ســال گذشــته تعــداد کارکنــان شــرکت فــوالد ایســدمیر و اردمیــر
بــه ترتیــب  4799و  7979نفــر اعــام شــده اســت .در ســال ،2021
در شــرکت گــروه اردمیــر تعــداد کارکنــان بــا حقــوق ســاعتی و
ماهیانــه بــه ترتیــب  ۸۵۸۵و  ۴۲۰۳نفــر بــوده اســت .ســهم ایســدمیر
در تعــداد کارکنــان بــا حقــوق ســاعتی و ماهیانــه بــه ترتیــب 3124
و  ۱۶۷۵گزارششــده اســت .در شــکل 21 -رونــد تغییــر تعــداد
نیــروی انســانی شــرکت فــوالد گــروه اردميــر بــه نمایــش درآمــده
اســت.

شــکل -21رونــد تغییــر تعــداد نیــروی انســانی در شــركت گــروه
اردمیــر ترکیــه

در ســال گذشــته تعــداد کارکنــان شــرکت فــوالد کاردمیــر
 4135نفــر (ضمنــاً  305نفــر هــم در شــرکتهای زیرمجموعــه
انجاموظیفــه میکننــد) بــوده اســت .بهــرهوری نیــروی انســانی
شــرکت فــوالد کاردميــر در ســال قبــل  568تــن بــه ازای هــر نفــر
شــاغل بــوده اســت .تعــداد کارکنــان یقــه آبــی و ســفید در ایــن
شــرکت بــه ترتیــب  3167و  968نفــر هســت .در شــکل  22-رونــد
رشــد بهــرهوری نیــروی انســانی شــرکت فــوالد کاردميــر ارائــه
گردیــده اســت.

بهــرهوری نیــروی انســانی شــرکت فــوالد ( Dilerکــوره قــوس

الکتریکــی بــا  %100قراضــه) در ســال قبــل  1200تــن بــه ازای هــر
نفــر شــاغل گزارششــده اســت .میــزان اســتفاده از ظرفیتهــای
نصبشــده تولیــد فــوالد مــذاب و خــام در گــروه اردمیــر
بــه ترتیــب  95و  %94ثبتشــده اســت .در  9ســال گذشــته در
مصــرف انــرژی شــرکت ایســدمیر ترکیــه بیــش از  %۲۱٫۵کاهــش
حاصلشــده اســت .در ســال قبــل میــزان مصــرف انــرژی شــرکت

فــوالد  Dilerترکیــه (بــا فرآینــد فوالدســازی  EAFو  %100شــارژ
قراضــه)  ۲٫۴۲گیــگا ژول بــر تــن فــوالد بــوده اســت .میــزان
مصــرف انــرژی شــرکت فــوالد کاردمیــر ترکیــه (بــا فرآینــد

فوالدســازی  ،BOFمشــابه شــرکت ذوبآهــن اصفهــان) 23
گیــگا ژول بــر تــن فــوالد خــام بــوده اســت .میــزان چرخــه آب
در شــرکتهای اردمیــر و ایســدمیر ترکیــه کــه بــا فراینــد کنورتــر
اکســیژنی فــوالد تولیــد میکننــد ،بــه ترتیــب  92و  %۹۴٫۶بــوده
اســت .در شــرکتهای یادشــده میــزان بازیافــت پســماندها نیــز
بــه ترتیــب  ۶۸٫۳و  %72اعــام شــده اســت .میــزان مصـــرف
آب در شــرکت فــوالد  ۰٫۸۹،Dilerمترمکعــب بــر تــن فــوالد
گزارششــده اســت (بــا فرآینــد فوالدســازی  EAFو  %100شــارژ
قراضــه) .در شــرکت ایســدمیر ترکیــه در ســال گذشــته آمــوزش
ســرانه  52ســاعت بــوده اســت .در ســال گذشــته شــرکت اردمیــر
و ایســدمیر ترکیــه بــرای آمــوزش کارکنــان بــه ترتیــب  ۲٫۲۱و
 ۰٫۹۶۴میلیــون لیــر هزینــه کــرده اســت .در ســال قبــل در شــرکت
فــوالد کاردمیــر ترکیــه آمــوزش ســرانه  ۳۵٫۱۳ســاعت بــه ثبــت

رســیده اســت .آمــوزش ســرانه شــرکت فــوالد  Dilerترکیــه
 ۳۱٫۴ســاعت اعــام شــده اســت (بــا فراینــد تولیــد کــوره قــوس
الکتریکــی و شــارژ  %100قراضــه) .تنــوع محصــوالت فــوالدی
طویــل و تخــت در شــرکت فــوالد گــروه اردمیــر بــه ترتیــب
 ۶( ۳۱۸محصــول جدیــد) و  ۱۱( 536محصــول جدیــد) اعــام
شــده اســت .در ســال پیشــین ،،هزینههــای ســرمایهگذاری
گــروه اردمیــر  434میلیــون دالر بــه ثبــت رســیده اســت .در ســال
 ،2021هزینههــای ســرمایهگذاری و تحقیــق و توســعه شــرکت
کاردمیــر  424میلیــون لیــره ترکیــه بــوده اســت .در ســال  2021در
شــرکت گــروه اردمیــر  45پــروژه تحقیقاتــی بــا موفقیــت بــه اتمــام
رســیده و هماکنــون  42پــروژه در حــال انجــام اســت .در مرکــز
تحقیقــات شــرکت گــروه اردمیــر و کاردمیــر بــه ترتیــب  58و 29
نفــر انجاموظیفــه مینماینــد.

15
شــکل  -22رونــد رشــد بهــرهوری نیــروی انســانی در شــركت
کاردمیــد
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نقش سربارههای گذرا در فوالدسازی

1

ترجمه :محمدحسین نشاطی

قسمت1

*

نمونههــای ســرباره معمــوالً در پایــان فرآینــد فوالدســازی
جمــعآوری گردیــده و ســپس از ترکیبــات ســرباره اغلــب
بهعنــوان مرجعــی بــرای کنتــرل فرآینــد و قابلیــت ســازگاری
ســرباره بــا نســوز اســتفاده میشــود .درحالیکــه ایــن نمونههــا
مهــم و الزم هســتند ،امــا وضعیــت ســربارههای گــذرا 2را کــه
عامــل واکنشهــای پاالیــش از قبیــل فســفرزدائی ،گوگردزدایــی
و جــذب آخــال در طــی فرآینــد هســتند را نشــان نمیدهنــد .ایــن
مقالــه دو قســمتی بــر نقــش ایــن ســربارههای گــذرا و چگونگــی
مهندســی آنهــا بــرای بهرهمنــدی از فرآیندهــای کنورتــر بــازی

16

اکســیژنی ( ،)BOFکــوره قــوس الکتریکــی ( )EAFو پاالیــش
پاتیلــی تمرکــز میکنــد .در ایــن مقالــه همچنیــن اطالعاتــی در
مــورد جنبههــای فیزیکی-شــیمیایی ســربارهها در فوالدســازی
ارائــه خواهــد شــد.
قاعــده کلــی قدیمــی «مراقــب ســرباره باشــید ،فــوالد از خــود
مراقبــت خواهــد کــرد» اکنــون بــا تولیــد گریدهــای جدیــد و
پیچیــده فــوالد ،حتــی از اهمیــت بیشــتری هــم برخــوردار اســت.
پیشــرفت در اتوماســیون و سیســتمهای ســطح  2در کارخانههــای
ذوب امــکان کنتــرل و ردیابــی افــزودن مــواد و زمانبنــدی ایــن
فرآیندهــا را فراهــم میســازد و وقتــی بــا ابــزار درونخطــی
(اینالیــن) موازنــه جــرم و انــرژی ترکیــب میشــود ،کنتــرل
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ســرباره دقیقتــر از هــر زمــان دیگــری اســت.
درک اصــول ســرباره ،تحــول و طراحــی آنهــا در طــی
فرآینــد یــک نیــاز اساســی صنعــت فوالدســازی امــروزی اســت.
ســربارههای گــذرا کــه در طــی فرآینــد فوالدســازی تشــکیل
میشــوند و اساســاً واکنشهــای متقابــل ســرباره/فلز و ســرباره/
نســوز را کنتــرل میکننــد ،بهانــدازه ترکیــب نهایــی ســرباره مهــم
هســتند .در ایــن مقالــه بــه ایــن ســربارههای گــذرا و چگونگــی
بهینهســازی آنهــا بــرای دســتیابی بــه ســربارههای هــدف نهایــی
کــه نوعــاً موردتوجــه فوالدســازان هســتند ،پرداختــه میشــود.
نمودارهــای فــازی سیســتمهای اکســید ابــزار مهــم مورداســتفاده
بــرای رفــع ابهــام ســربارهها و طراحــی دســتورالعملهای
ترکیــب روانســاز بودهانــد .ایــن نمودارهــا نســبتاً پیچیــده بــوده
و میتواننــد بــرای بیشــتر کاربــران تــازهکار دلهــرهآور باشــند.
بیشــتر عملیــات فوالدســازی در حــدود  1600ºCانجــام میشــود
بهطوریکــه نمودارهــا میتواننــد بســیار ســاده شــوند اگــر
روابــط فــازی مقاطــع همدمــا در ایــن دمــا بررســی گردنــد؛ امــا
بــه دلیــل ماهیــت  2بعــدی نمودارهــای فــازی ،شــناخت مفصــل
ســربارهها فقــط بــه سیســتمهای دوتایــی و س ـهتایی و چهارتایــی
*ایــن مقالــه در دوقســمت ارائــه میشــود ،قســمت  2در شــماره آینــده ارائــه
خواهــد شــد.

1 - E. Pretorius, The Role of Transient Slags in Steelmaking, Part
I, IRON & STEEL TECHNOLOGY, JAN 2021.
2 - Transient slags
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ســاده محــدود میشــد .خوشــبختانه ،پیشــرفتهای اخیــر در
پایــگاه دادههــای ســرباره در نرمافــزار ترمودینامیکــی هماننــد
 FactSageامــکان ارزیابــی و تجزیهوتحلیــل جامــع سیســتمهای
ســرباره چنــد جزئــی پیچیــده را فراهــم نمــوده کــه در ایــن مقالــه
نشــان داده خواهــد شــد.
همچنیــن مهــم اســت توجــه کــرد کــه نمودارهــای فــازی و
نرمافــزار ترمودینامیکــی شــرایط تعادلــی را نشــان میدهنــد کــه
همیشــه در فوالدســازی حاصــل نمیشــود؛ بنابرایــن «ســرعت»
تشــکیل ســرباره در عملیــات فوالدســازی بســیار بــه «مســیر
سربارهســازی» و انتخــاب مــواد اولیــه مورداســتفاده بــرای دســتیابی
بــه ترکیــب نهایــی ســرباره بســتگی دارد .در قســمت اول ایــن
مقالــه اطالعاتــی در مــورد جنبههــای فیزیکی-شــیمیایی ســرباره
ارائــه میشــود ،درحالیکــه قســمت دوم آن بــه نمونههایــی از
ســربارههای گــذرا در فرآیندهــای مختلــف فوالدســازی (کــوره
بــازی اکســیژنی ،کــوره قــوس الکتریکــی و فرآیندهــای پاالیــش)
خواهــد پرداخــت.

باالیــی ندارنــد ،بایــد توجــه ویــژهای شــود .در چنیــن مــواردی،
نمونــه فنجانــی برداشتهشــده از دهانــه همزنــی (دهانــه بــاز مــذاب)
در پاتیــل ،بیشــتر نماینــده کل ســرباره در پاتیــل خواهــد بــود.
مفهــوم ترکیــب کل ســرباره و ســرباره مایــع را میتــوان بــا
مقطــع ســاده همدمــای  1600ºCسیســتم  CaO-MgO-SiO2در
شــکل  1توضیــح داد .طــرحواره فازهــای ســرباره در شــکل2
نشــان دادهشــده اســت و ترکیبــات ســرباره مربوطــه در جــدول
 1ذکرشــدهاند .ســرباره  Aدر شــکل  1ترکیــب کلــی ســرباره
اســت کــه شــامل برخــی فازهــای جامــد میباشــد و «قــوام
کرمــی( » 3نقطــه قرمــز) دارد .ســرباره  Bدر شــکل 1نشــاندهنده
ترکیــب مایــع کل ســرباره (نقطــه ســیاه) اســت .کل ســرباره
(ســرباره  )Aشــامل حــدود  80درصــد فــاز مایــع (ســرباره  )Bو

 20درصــد  Ca2SiO4اســت .ترکیــب شــیمیایی  XRFیــک نمونــه
میلـهای از ســرباره  Aاحتمــاالً بــه ترکیــب  Bنســبت بــه ترکیــب A
نزدیکتراســت.

جنبههای فیزیکی و شیمیایی سرباره
مفهــوم ترکیــب کلــی ســرباره در برابــر ترکیــب
ســرباره مایــع -بیشــتر نمونههــای ســرباره برداشتهشــده از
ظــروف فوالدســازی و آنالیــز شــده در دســتگاه-های فلورســانس

اشــعه ایکــس ( )XRFترکیــب کلــی ســرباره را نشــان میدهنــد
و بهطورمعمــول مخلوطــی از فازهــای جامــد و مایــع هســتند.
فروبــردن يــك ميلــه فــوالدی ســرد در ســرباره نســبتاً مايــع،
نمونــهای از ســرباره را برمــیدارد كــه نماينــده تركيــب کلــی
ســرباره اســت؛ امــا فروبــردن یــک میلــه فــوالدی در ســربارهای
کــه بــه نظــر میرســد دارای «پوســته ســخت» باشــد ،منجــر بــه
چســبیدن میــزان بیشــتری ســرباره مایــع بــه میلــه میشــود [نســبت
بــه ســرباره بــا پوســته ســخت] و بهاحتمالزیــاد بــه میــزان بیشــتری
نماینــده بخــش مایــع ســرباره اســت تــا ترکیــب کلــی ســرباره.
بنابرایــن ،هنــگام جمــعآوری نمونههــای ســرباره کــه ســیالیت

شــکل -1مقطــع همدمــا در  1600ºCبــرای سیســتم

 .CaO- MgO-SiO2ســرباره  Aنشــاندهنده ترکیــب کلــی ســرباره و
ســرباره  Bنمایانگــر قســمت مایــع ســرباره اســت.

شکل  -2طرحواره فازها در کل سرباره.

جــدول  -1ترکیبــات ســرباره در  1600ºCکــه تفــاوت بیــن
ترکیــب مایــع و کل را نشــان میدهــد.

جدول  -1ترکیبات سرباره در  1600ºCکه تفاوت بین ترکیب مایع و کل را نشان میدهد.
ویسکوزیته

ویسکوزیته

درصد نسبت درصد درصد درصد

مؤثر

(پواس)

مایع

C/S

MgO

CaO

SiO2

1.86

-

80.4

1.31

6.1

53.2

40.7

1.07

1.07

100

1.23

6.8

51.8

42.0

کلسرباره
(سرباره )A
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سرباره مایع
(سرباره )B

3 - “creamy” consistency
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افــزودن آهــک بیشــتر ( )CaOبــه ســرباره  ،Aترکیــب کلــی

(-2.5کسر جامد * )1-ویسکوزیته (مایع) =

ســرباره را از مــرز لیکوئیــدوس بــه ســمت رأس  CaOنمــودار
منتقــل میســازد .ایــن مطمئن ـاً ترکیــب کلــی ســرباره را بازیتــر

ویسکوزیته مؤثر

در معادلــه اصلــی  Einstein-Roscoeاز «کســر حجمــی
جامــد» بهجــای «کســر جامــد» و یــک ضریــب تصحیــح بــرای
مورفولــوژی استفادهشــده اســت ،امــا همــه ایــن مقادیــر بــرای
جامــدات عمومــی خیلــی شناختهشــده نیســتند .بهعنــوان یــک
تقریــب ،از کســر جامــد (کســر وزنــی) بــرای ایــن معادلــه اســتفاده
میشــود.

میکنــد امــا باعــث افزایــش بیشــتر تشــکیل  Ca2SiO4جامــد درکل
ســرباره و کاهــش مقــدار ســرباره مایــع میشــود کــه ترکیــب
آن اساســاً در همــان مقــدار نقطــه  Bدر شــکل  1خواهــد مانــد.

در عملیــات فوالدســازی ،بخــش [کســر] مایــع ســرباره عامــل
هرگونــه واکنــش پاالیــش اســت .ازای ـنرو بــرای گوگردزدایــی،
گاهــی بــرای تأکیــد بــر اینکــه یــک ســرباره بــازی بســیار ســیال
بــرای گوگردزدایــی مؤثــر ضــروری اســت از شــعار «[هرچــه

تفاوتهــای مهــم بیــن ســربارههای پاالیــش
ســیلیکاتی و آلومیناتــی -در عملیــات پاالیــش پاتیلــی
افــزودن آهــک بــه ســربارههای مایــع تــا زمانــی کــه ویســکوزیته
بــه یــک قــوام کرمــی تغییــر کنــد ،یعنــی ،ســرباره اشباعشــده
فقــط از آهــک ،یــک شــیوه متعــارف میباشــد؛ امــا ســربارههای
ســیلیکات نســبت بــه تغییــرات ســریع ویســکوزیته هنگامیکــه
آهــک بیشازحــد در مقایســه بــا ســرباره آلومیناتــی اضافــه
میشــود بســیار حســاسترند .ایــن بــه دلیــل روابــط فــازی

رقیقتــر بهتــر]» اســتفاده میشــود (در ایــن مــورد ســرباره .)B
ویســکوزیته ســرباره :ویســکوزیته نظــری در مقابــل ویســکوزیته
مؤثــر -در بســیاری از فرآیندهــای فوالدســازی ،اینکــه کل ســرباره
حــاوی مقــدار مشــخصی اشــباع یــا ذرات «فــاز دوم» باشــد مفیــد
اســت زیــرا ویســکوزیته مؤثــر ســرباره را افزایــش میدهــد کــه

میتوانــد پفکیســازی ســرباره در  EAFرا تقویــت کــرده و
همچنیــن بــه اپراتــور پاالیــش پاتیلــی نشــان دهــد کــه ســرباره
پاتیــل وقتــی دارای «قــوام کرمــی» باشــد (حــاوی مقــداری ذرات

منحصربهفــرد در سیســتمهای پایــه  CaO-MgO-SiO2و

فــاز دوم  ،)Ca2SiO4ماننــد ســرباره  Aدر جــدول  ،1بــا مــواد نســوز
ســازگار اســت .ویســکوزیته مؤثــر ســرباره بــه شــرح زیــر تعییــن
در نرمافــزار  FactSage 7.3و ( con3 databaseکنسرســیوم

لیکوئیــدوس در  1600ºCرا در نظــر بگیریــد .جــدول  2و شــکل3
تأثیــر قابلتوجــه بــر ویســکوزیته بــه دلیــل طــول کوتــاه اهــرم
مایــع تــا جامــد بــرای ســربارههای ســیلیکاتی را نشــان میدهنــد،

con3

بانــک اطالعاتــی  )FactSageتعییــن شــد .ویســکوزیته فــاز مایــع

بــا مــاژول ویســکوزیته در  FactSage 7.3تعییــن گردیــد .مقادیــر
فــازی ســربارههای ســاده را میتــوان از نمودارهــای فــازی
تعییــن نمــود (در ایــن مثــال) امــا بــرای ســربارههای پیچیدهتــر،

درحالیکــه بــرای ســرباره آلومیناتــی (شــکل ،)b3تأثیــر

بهطــور قابلتوجهــی کمتــر اســت .نســبت  B3کــه برابــر اســت
بــا (( )C/(S+Aمعمــوالً بــرای ســربارههایی کــه حــاوی مقادیــر

 FactSageابــزاری ضــروری بــرای محاســبه مقادیــر و ترکیــب
فازهــا اســت .ویســکوزیته مؤثــر کل ســرباره از اطالعــات بــاال و
معادلــه اصالحشــده  Einstein-Roscoeتعییــن شــد:

18

CaO-

 MgO-Al2O3و تفاوتهــای بیــن طــول اهرمهــای مایــع بــا جامــد
در دو سیســتم اســت (قانــون اهــرم) .تأثیــر افــزودن  100کیلوگــرم
آهــک بــه  1000کیلوگــرم ســرباره  100درصــد مایــع در مــرز

شــد :ترکیبــات و مقادیــر فازهــا در کل ســرباره بــا مــاژول Equilib

ویسکوزیته موثر

(مخلوط جامد  +مایع)

قابلتوجهــی  SiO2و/یــا  Al2O3هســتند اســتفاده میشــود.

جدول  -2اثر افزودن  CaOبر روابط فازی در سربارههای سیلیکاتی و آلومیناتی.
جدول  -2اثر افزودن  CaOبر روابط فازی در سربارههای سیلیکاتی و آلومیناتی.
ویسکوزیته (پواس)  %مایع
)%SiO2 %Al2O3 %CaO %MgO B3=C/(S+A

40.1
40.1
.08.

40.1
.08.

4..
1404.
-

4024
4011
404.

.0..
.0..
4201.

180..
1101.
1.01.

-

1404
4.04.
1.02.

.081
4024
.081

.081
.081

4..
8.0..
-

4028
4012
4028

10..
401.
10..

110..
1.02.
110..

120..
4.02.
120..

-

سرباره سیلیکاتی:
 %4..سرباره مایع اولیه
کل سرباره( 4.. +کیلوگرم )CaO
ترکیب سرباره مایع
سرباره آلومیناتی:
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 %4..سرباره مایع اولیه
کل سرباره( 4.. +کیلوگرم )CaO
ترکیب سرباره مایع

نقش سربارههای گذرا در فوالدسازی

 .2روش و زمانبنــدی افــزودن .چنانچــه مــواد خیلــی زودتــر از در
دســترس بــودن اجــزای روانســاز بــرای حــل آهــک اضافه شــوند،
منجــر بــه ایجــاد ســرباره پوســته جامــد میشــوند (بــه بحــث BOF

و  EAFدر بخــش  IIمراجعــه کنیــد) افــزودن مــواد بهصــورت
فلــه در یــک ظــرف میتوانــد منجــر بــه شــناور شــدن «جزایــر»
مــواد واکنــش نکــرده در ســرباره بــرای مدتزمــان قابلتوجهــی
گــردد .بهطورمعمــول توصیــه می-شــود کــه در صــورت امــکان
شــکل  -3اهرمهــای جامــد بــه مایــع در سیســتمهایCaO-
 )a( MgO-SiO2و  )b( CaO-MgO-Al2O3در .1600ºC

افــزودن  100کیلوگــرم آهــک بــه ســرباره ســیلیکاتی منتــج

بــه تشــکیل مقــدار قابلتوجهــی ( Ca2SiO4فــاز اشــباع از )CaO
میشــود بهطوریکــه مقــدار مایــع در کل ســرباره بــه  46درصــد
کاهــش مییابــد .ویســکوزیته مؤثــر ســرباره از  1.04پــواس بــه
 6.74پــواس تغییــر مییابــد بــه یــک ســرباره پوســته جامــد منتــج
میشــود .بخــش مایــع کل ســرباره دارای ویســکوزیته کــم
(0.98پــواس) اســت امــا مقــدار ســرباره مایــع بســیار کــم اســت.
در مقابــل افــزودن  100کیلوگــرم آهــک بــه ســرباره آلومیناتــی
فقــط بــه حــدود  9درصــد فــاز جامــد ( )CaOمنتــج میشــود و
نتیجــه یــک ســرباره بــا قــوام کرمــی اســت .فقــط یــک تغییــر
نســبتاً کوچــک در ویســکوزیته مؤثــر کل ســرباره از  0.95بــه
 1.26پــواس وجــود دارد.

انحــال آهــک و دولومیــت در ســربارههای
فوالدســازی CaO -و  MgOاز اجــزای اصلــی مــواد نســوز
بــازی هســتند و بنابرایــن از اجــزای اصلــی ســربارههای ســازگار
در تمــاس بــا ایــن مــواد نســوز نیــز هســتند .آهــک و دولومیــت
بهطورمعمــول بــه ســربارههای کــوره ،کنورتــر و پاتیــل بــرای
اشــباع نمــودن ســربارهها بــا ایــن اجــزا و بــه حداقــل رســاندن
فرســایش نســوز ،اضافــه میشــوند .ســربارههای بــازی (سرشــار
از  )CaOبــرای فســفرزدائی در کــوره و گوگردزدایــی در پاتیــل
نیــز مفیــد هســتند.
یــک الــزام اصلــی  CaOو  MgOافــزوده بــه ســرباره بــرای
بهبــود کیفیــت فــوالد و/یــا ســازگاری بــا نســوز انحــال ســریع
 CaOو  MgOاســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن اجــزا بــرای
محافظــت از مــواد نســوز یــا واکنــش بــا فوالد در دســترس هســتند.
عوامــل زیــر هنــگام درنظــر گرفتــن ســرعت انحــال مهــم هســتند:
 .1انــدازه مــواد اضافهشــده .انــدازه بیشازحــد بــزرگ ایــن مــواد
باعــث تأخیــر در انحــال کامــل میشــود ،امــا انــدازه خیلــی ریــز
آنهــا ممکــن اســت منجــر بــه تلفــات بیشازحــد بهصــورت
گــرد وغبــار یــا افزایــش احتمــال هیدراســیون شــود.

مــواد را بهتدریــج اضافــه کــرد یــا بهصــورت ترکیبــی از  CaOو

 MgOاز قبــل مخلــوط شــده بــا مقــداری روانســاز اضافــه کــرد تــا
از انحــال ســریع و تشــکیل ســرباره اطمینــان حاصــل شــود.
 .3نــوع مــواد (آهــک ،منیزیــا ،دولومیــت یــا مخلــوط آهــک/
دولومیــت) .اگــر در فرآینــد فوالدســازی تعــادل فــرض شــود،
آنــگاه نــوع مــواد اضافهشــده مهــم نیســت؛ امــا در بســیاری از
مــوارد ،تعــادل حاصــل نمیشــود و بنابرایــن مــادهای کــه ســریعتر
در ســرباره حــل میشــود می-توانــد برتــری آشــکاری نســبت بــه
مــواد دیگــر داشــته باشــد.
 -4نــوع اجــزای روانســاز یــا اســیدی کــه بــه ایــن مــواد بــرای
تشــکیل ســرباره مایــع اضافــه میشــوند .اجــزای بــازی در مــواد
دارای نقطــه ذوب بســیار بــاال هســتند CaO ،در  2572ºCو MgO

در  ،2852ºCبنابرایــن روانســازی (ســیال کــردن) ایــن اجــزای
بــازی بایــد توســط اجــزای اســیدی بــه میــزان زیــادی اتفــاق بیفتــد
تــا ســرباره مایــع در دمــای فوالدســازی تشــکیل شــود.
نمودارهــای فــازی دوتایــی ســاده و مقاطــع همدمــای س ـهتائی

ابــزار مفیــدی بــرای ارزیابــی واکنشهــای بیــن  CaOو  MgOو
اجــزای مختلــف روانســاز هســتند .نشــان دادن ایــن نمودارهــا
خــارج از حیطــه ایــن مقالــه اســت ،امــا نتایــج حاصــل از ایــن
نمودارهــا در بخــش زیــر بــهتفصیــل بحــث خواهــد شــد .ایــن
نمودارهــا اساسـاً نشــان میدهنــد کــه وقتــی  CaOو  MgOفازهــای
اشــباع اصلــی در تمــاس بــا یــک جــزء روانســاز هســتند ،تشــکیل
مایــع ســریع حاصــل میشــود امــا وقتــی یــکفــاز میانــی بــا دمــای

بــاال ( )<1600ºCتشــکیل میگــردد ،انحــال  CaOو  MgOدر
ســرباره بــه تأخیــر میافتــد.

روانسازی سرباره
ســیلیس ( )SiO2بهعنــوان روانســاز بــرای  CaOو

 :MgOنمودارهــای فــازی سیســتمهای دو تائــی  CaO-SiO2و

 MgO-SiO2نشــان میدهــد کــه  CaOو  MgOهــر دو بــا SiO2
واکنــش میکننــد بــرای تشــکیل ترکیبــات میانــی بــا دمــای ذوب
بــاال  )2130ºC( Ca2SiO4و  )1910ºC( Mg2SiO4کــه حاللیــت
اجــزای خالــص را در ســرباره ســیلیکاتی محــدود میکنــد.
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هنگامــی کــه  SiO2بــا  CaOواکنــش میکنــد ،واکنشهــای زیــر

اتفــاق میافتــد CaO :و  SiO2ابتــدا واکنــش کــرده و فــاز میانــی
 Ca2SiO4را تشــکیل میدهنــد ،ســپس  Ca2SiO4بــا  SiO2واکنــش
کــرده و  CaSiO3را تشــکیل میدهــد کــه ســپس بــهتدریــج ذوب
میشــود Ca2SiO4 .یــکفــاز نســوز اســت کــه میتوانــد یــک

پوشــش در اطــراف دانههــای  CaOایجــاد کنــد و ازای ـنرو حــل
شــدن  CaOدر ســرباره را بــه تأخیــر بینــدازد (شــکل.)4

فلورســپار اســت ،یعنــی ،یــک مخلــوط روانســاز کــه حــاوی
مقــداری  SiO2در مخلــوط میباشــد مایــع بیشــتری در دماهــای
پایینتــر نســبت بــه مخلــوط آهــک خالص/فلورســپار تشــکیل
خواهــد داد .ایــن نمــودار همچنیــن نشــان میدهــد کــه حداکثــر
مقــدار  CaF2موردنیــاز بــرای باالتریــن حاللیــت  CaOدر ســرباره

کمتــر از  15درصــد ( CaF2نقطــه )Bاســت.

شکل  -4طرحواره نشاندهنده انحالل آهک در
سربارههای سیلیکاتی.
رفتــار  MgOخالــص بــه دلیــل تشــکیل فــاز میانــی Mg2SiO4

بــا دمــای ذوب بــاال ،مشــابه  CaOاســت؛ امــا وقتــی ترکیبــی از
 CaOو  MgOاســتفاده میشــود ،ماننــد دولومیــت ( 58درصــد

 CaOو  39درصــد  ،)MgOواکنــش بــا  SiO2بــه فازهــای بــا دمــای

ذوب پائیــن ســیلیکات  Ca، Mgمنتــج میشــود کــه در دمــای

فوالدســازی مایــع هســتند .ایــن باعــث افزایــش انحــال  CaOو
 MgOدر ســرباره میشــود ،بهطوریکــه در عمــل دولومیــت
بســیار ســریعتر از آهــک در ســربارههای ســیلیکاتی حــل
میشــود .تجربــه عملیاتــی نیــز نشــان داده اســت کــه آهکــی کــه

حــاوی مقــداری ( MgOتــا  15درصــد  )MgOباشــد در برخــی
مــوارد بــرای گوگردزدایــی بهتــر از آهــک معمولــی ( 94درصــد
< )CaOاســت ،زیــرا ســرباره مایــع بــا تمــام  CaOدر محلــول
ســریعتر تشــکیل میشــود.

 CaF2بهعنــوان یــک روانســاز بــرای  CaOو -MgO
فلورســپار بهطورمعمــول بــه ســربارههای ســیلیکاتی بــرای
افزایــش ســینتیک انحــال آهــک بــا برطــرف کــردن مانــع
 Ca2SiO4در اطــراف دانههــای آهــک و افزایــش حاللیــت CaO

دو تصــور غلــط عمــده در صنعــت فــوالد در مــورد فلورســپار
عبارتانــد از:
 .برای مواد نسوز مضر است.
 .فلورسپار ،فوالد را گوگردزدایی میکند.
فلورســپار یــک جــزء روانســاز ،مشــابه  Al2O3 ،SiO2و

 FeOاســت و هــر ســرباره مایعــی کــه بــا اجــزای مــاده نســوز
اشباعنشــده باشــد ،میتوانــد منجــر بــه فرســایش نســوز شــود.

اگــر  CaF2در اوایــل سربارهســازی در مخلــوط یــا بــا ســایر اجــزا
اضافــه شــود ،تأثیــر آن بــر فرســایش نســوز مالیــم (خوشخیــم)
اســت؛ امــا وقتیکــه بهصــورت متمرکــز بــرای ســیال کــردن
یــک ســرباره ســفت اضافــه شــود ،میتوانــد منجــر بــه فرســایش
موضعــی نســوز گــردد .اثــر  CaF2بــر ســرباره بــا ترســیم ترکیبــات

ســربارههای اشباعشــده دوتایــی ( CaOو  )MgOبهصــورت

بــرای گوگردزدایــی بهتــر اضافــه میشــود .مقطــع همدمــای

تابعــی از محتــوای  CaF2بــه بهتریــن شــکل نشــان داده میشــود،
همانطورکــه در شــکلهای 6و  7نشــان دادهشــده اســت .بــرای
مقایســه ،ســربارههای اشباعشــده دوتایــی بهصــورت تابعــی

نقطــه )Aاســت امــا بــا افزایــش محتــوای  SiO2ســرباره ،حاللیــت

هنگامیکــه  CaF2یــا  Al2O3جایگزیــن  SiO2بهعنــوان جــزء

 1600ºCبــرای سیســتم  SiO2-CaO-CaF2در شــکل 5نشــان
دادهشــده اســت .مــورد قابلتوجــه در ایــن نمــودار حاللیــت کــم

20

شکل  -5مقطع همدمای 1600ºCسیستم . SiO2- CaO-CaF2

 CaOدر ســربارههای دو تائــی  25( CaO-CaF2درصــد-CaO
 CaOتــا  58درصــد  CaOافزایــش مییابــد (نقطــه  .)Bایــن نکتــه
بســیار مهمــی در هنــگام طراحــی مخلوطهــای روانســاز حــاوی
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از محتــوای  Al2O3نیــز در ایــن نمودارهــا نشــان دادهشــدهاند.

روانســاز میشــود ،کاهــش قابلتوجهــی در حاللیــت

MgO

مشــاهده میشــود (شــکل .)6ســربارههای بــر پایــه  CaF2در

نقش سربارههای گذرا در فوالدسازی

حقیقــت «دهندهتــر» هســتند بــه نســوزهای بــر پایــه  MgOزیــرا

حاللیــت  MgOبــرای ســربارههای حــاوی  CaF2ســریعتر از
ســربارههای حــاوی  Al2O3کاهــش مییابــد .درصــد واقعــی
 CaF2و  Al2O3در ســرباره نیــز در شــکلها ذکرشــدهاند.

 Al2O3بهعنــوان یــک روانســاز بــرای  CaOو :MgO
واکنــش  MgOو  Al2O3منجــر بــه یــک فــاز اســپینل بســیار

پایــدار بــا دمــای ذوب بــاال ( )MgAl2O4بــا نقطــه ذوب 2135ºC

میشــود و در دمــای فوالدســازی فــاز مایــع تشــکیل نمیگــردد.

در مقابــل ،واکنــش  CaOو  Al2O3روانســازی گســتردهای را در

دمــای فوالدســازی بــا  CaOبهعنــوان فــاز اشــباع نشــان میدهــد
بهطوریکــه  Al2O3روانســاز عالــی بــرای آهــک اســت .دلیــل

عــدم واکنــش  CaOبــا  Al2O3بــرای تشــکیل یــکفــاز اســپینل ایــن
اســت کــه کاتیــون  Ca 2+بیشازحــد بــزرگ (� )1.14Åاســت تــا
در ســاختار اســپینل قــرار گیــرد .کاتیونهــای دو ظرفیتــی دیگــر

شــکل -6
یــا

Al2O3

MgO

ســرباره در اشــباع دوگانــه چنانچــه

CaF2

بــه یــک ســرباره  SiO2در 1600ºCاضافــه شــوند.

اعــداد موجــود در نمــودار درصــد  CaF2و درصــد  Al2O3در
سرباره هستند.

هماننــد  )0.86Å( Mg2+و )0.92Å(Fe2+بهانــدازه کافــی کوچــک
هســتند تــا در ســاختار اســپینل جایگیرنــد و همــه آنهــا فازهــای
میانــی بــا ســاختار اســپینل در آن سیســتمها را تشــکیل میدهنــد.
 FeOبهعنــوان روانســاز بــرای  CaOو  MgO : MgOو
 FeOیــک محلــول جامــد کامــل در کل دامنــه ترکیــب تشــکیل
میدهنــد بهطوریکــه  FeOروانســاز بســیار ضعیفــی بــرای

 MgOاســت زیــرا در ســاختار مونوکســید جــذب میشــود.

اکســید آهــن ( FeOیــا  )Fe2O3یــک روانســاز عالــی بــرای CaO

اســت زیــرا فــاز یوتکتیــک دمــای پاییــن ( )1100-1200ºCبیــن

دو جــزء تشــکیل میشــود و  CaOفــاز اشــباع در ایــن ســربارهها

اســت .حاللیــت  CaOدر اکســید آهــن زیــاد اســت ،حــدود 50

درصــد  CaOبــرای  FeOو حــدود  55درصــد  CaOبــرای ،Fe2O3

در  1600ºCاســت .تشــکیل مایعــات بــا دمــای ذوب بســیار پائیــن

در ایــن سیســتمها و حاللیــت زیــاد  CaOنشــان میدهــد کــه چــرا
نســوزهای دولومیتــی در برابــر ســربارههایی بــا ســطح اکســید
آهــن بــاال بســیار آســیبپذیر هســتند .در نســوزهای دولومیــت

شــکل  CaO -7ســرباره در اشــباع دوتایــی چنانچــه  CaF2یــا  Al2O3بــه
یــک ســرباره  SiO2در  1600ºCاضافــه شــوند .اعــداد موجــود در
نمــودار درصــد  CaF2و درصــد  Al2O3در ســرباره هســتند.

فلورســپار بهعنــوان جزئــی کــه یــک مــاده گوگــردزدای
قــوی نیســت امــا تأثیــر آن بــر حاللیــت آهــک اســتفاده از آن
در ســربارهها بــرای تقویــت گوگردزدایــی را توجیــه میکنــد.

شــکل ،7حاللیــت  CaOدر ســربارههای اشباعشــده دوتایــی را در

مقایســه بــا اثــر  CaF2و  Al2O3نشــان میدهــد .ایــن شــکل نشــانگر
آن اســت کــه  CaF2جــزء بســیار موثرتــری بــرای حــل  CaOنســبت

بــه  Al2O3در ســطوح کمتــر از  15درصــد از آن جــزء اســت.

پختــه ،فــاز اتصــال بهطورمعمــول  CaOاســت.
"منطقــه متروکــه" بــرای ســربارههای پاالیــش
کننــده  -بیشــتر ســربارههای پاالیــش کننــده (پاتیــل ،کنورتــر
کربنزدایــی بــا آرگــون اکســیژن ( )AODو مخــزن کربنزدایــی
SiO2
بــا اکســیژن در خــأ ( ))VODاز اجــزای ، ،SiO2
SiO2، MgO،CaO

و  Al2O3تشکیلشــدهاند بهطوریکــه مقاطــع همدمــا و
هممقــدار (ایزوپلتــال) نمودارهــای فــازی ایــن اجــزا منابــع
خوبــی بــرای مهندســی ســربارههای مناســب فوالدســازی
هســتند .هنگامیکــه ســربارهها لزومــاً بــر پایــه ســیلیکات بــرای
یــک عملیــات آرام شــده بــا سیلیســیم ( )Si-killedیــا بــر پایــه

آلومینــات بــرای یــک عملیــات آرام شــده بــا آلومینیــوم (Al-

 )killedباشــند ،روابــط فــازی ســاده هســتند؛ امــا هنگامیکــه از

روشهــای اکســیژنزدائی دوگانــه  Siو  Alاســتفاده میشــود یــا
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ترکیبــی از روانســازهای حــاوی  SiO2و  Al2O3اســتفاده میشــوند،
ســربارههای حاصــل میتواننــد چالشهایــی ایجــاد کننــد .بــرای

مثــال ،مقاطــع همدمــای  1600ºCسیســتمهای  CaO-Al2O3- SiO2و
 CaO-Al2O3-SiO2-5 %MgOدر شکل 8را در نظر بگیرید.

شــکل  -9تغییــرات در حاللیــت  CaOدر  1600ºCبهصــورت تابعــی
از نســبت درصــد  Al2O3بــه درصــد  SiO2در ســرباره.
شــکل  -8مقاطــع همدمــای  1600ºCسیســتم )a( SiO2-CaO-Al2O3
و سیســتم. CaO-Al2O3-SiO2-5 %MgO

یــک ویژگــی برجســته ایــن دو نمــودار ،منطقــه پایــداری

بــزرگ ( Ca2SiO4خــط قرمــز) اســت کــه حاللیــت  CaOدر
ایــن سیســتمها را محــدود میکنــد .بــا افزایــش ســطح Al2O3

در ســرباره ،آنــگاه حاللیــت  CaOیــکبــاره و ســریع افزایــش
مییابــد .ایــن تغییــر بــزرگ در حاللیــت  CaOنســبت بــه تغییــر

جزئــی ترکیــب ســرباره «منطقــه متروکــه (»)No Man’s Land
نامیــده میشــود .دادههــای نمودارهــا در شــکل 9رســم شــده و

بهوضــوح افزایــش ســریع حاللیــت  CaOرا بهصــورت تابعــی از

نســبت درصــد  Al2O3بــه درصــد  SiO2ســرباره نشــان میدهنــد.

22
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هنــگام طراحــی دســتورالعملهای ترکیــب ســرباره یــا در نظــر

گرفتــن اکســیژنزدائی ترکیبــی فــوالد بــا  Siو  ،Alبایــد توجــه
ویــژهای معطــوف بــه طراحــی ســربارههایی شــود کــه در ســمت

چــپ یــا راســت ایــن منطقــه بــا افزایــش ســریع حاللیــت CaO

قــرار دارنــد .در صــورت قــرار گرفتــن ترکیــب ســرباره در یــا
اطــراف «منطقــه متروکــه» ،تغییــرات قابلتوجهــی در ســیالیت و
ویســکوزیته ســرباره را میتــوان ذوب بــه ذوب تجربــه کــرد.
در قســمت دوم ایــن مقالــه اصــول توضیــح دادهشــده در
قســمت اول در مــورد ســربارههای گــذرای ایجادشــده در طــی
فرآیندهــای پاالیــش در عملیــات  EAF،BOFو پاتیــل بــکار گرفتــه
خواهنــد شــد.

تبر یکا ت

آقای مهندس ایرج رخصتی
بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالی را به سمت سرپرست مديریت عامل ذوبآهن اصفهان تبريک
عرض نموده ،توفيق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ايزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفیزاده
رئیس هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
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اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران
ا خبا ر

برگــزاری دورههــای آموزشــی انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران:

جلســه هیــات تحریریــه مجلــهی بینالمللــی
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران:

دوره آموزشــی بــا عنــوان (( ))PT، MTدر تاریــخ  4و  5دی
 1400توســط دکتــر رضــا دهمالیــی بهصــورت حضــوری
بــرای شــرکت صنعــت فــوالد آلیــاژی اصفهــان ،دوره آموزشــی
جوشــکاری فوالدهــای زنــگ نــزن و چالشهــای آن در تاریــخ
 12و  13بهمــن توســط دکتــر رضــا دهمالیــی (بهصــورت
آنالیــن) و دوره آموزشــی مدیریــت مالــی بــرای مدیــران
غیرمالــی در تاریــخ  19و  20بهمــن توســط آقــای دکتــر غالمرضــا
تیزفهمفــرد (بهصــورت آنالیــن) ،دوره آموزشــی کورههــای
قــوس الکتریکــی در تاریــخ  21بهمــن توســط مهنــدس میــاد
رحیمیــان بهصــورت حضــوری بــرای مجتمــع شــرکت فــوالد
البــرز نــاب آرش ،دورهی آشــنایی بــا  XRDو نرمافــزار X’pert
( High Scoreبهصــورت آنالیــن) توســط دکتــر تقــی اصفهانــی
در تاریــخ  8اســفند ،دورهی مــواد نســوز بهصــورت حضــوری
توســط دکتــر امیرعبــاس نوربخــش در تاریخهــای  14و  15اســفند
و دورهی ارزیابــی فنــی  ،اقتصــادی و مالــی پروژههــا (بهصــورت
آنالیــن) توســط دکتــر محمدرضــا ســلطانی در تاریخهــای
 16الــی  18اســفند تدریــس گردیــد .دورههــای فــوق توســط
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران تشــکیل گردیــد.

جلســه هیــات تحریریــه مجلــهی بینالمللــی انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران بــا حضــور اکثریــت اعضــا در مــورخ 400/10/1
تشــکیل گردیــد.

24
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توافقنامــه فیمابیــن مجلــهی شــکلدهی
مــواد بــا انجمــن آهــن و فــوالد ایــران:
توافقنامــهای بیــن دانشــگاه شــیراز و انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران بهمنظــور همــکاری در ادامــه انتشــار نشــریه علمــی
پژوهشــی بــا عنــوان مجلـهی شــکلدهی مــواد (Iranian Journal
 )of Materials Formingدر زمینـهی چــاپ دســتاوردهای علمــی
و خــواص مکانیکــی و فرایندهــای شــکلدهی مــواد منعقــد
گردیــد .ایــن توافقنامــه از آذرمــاه  1400بــرای مــدت  2ســال
تنظیــم گردیــد.

برگزاری سمپوزیوم فوالد :400
بیســت و ســومین ســمپوزیوم فــوالد کشــور تحــت عنــوان
((چالشهــا و راهکارهــای صنعــت فــوالد در دوران پســاکرونا))
در تاریخهــای  23الــی  25آذر  1400در جزیــره کیــش برگــزار
گردیــد.

ایــن ســمپوزیوم توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا
حمایــت  10شــرکت ازجملــه :فــوالد مبارکــه ،فــوالد خوزســتان،
ذوبآهــن اصفهــان ،فــوالد آلیــاژی ایــران ،تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران ،فــوالد خراســان ،فــوالد اکســین خوزســتان،
 ،Validsaســنگآهن مرکــزی ایــران و مهندســی و بازرگانــی
فــنآوران کیــان صنعــت خاورمیانــه در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی جزیــره کیــش برگــزار گردیــد .همزمــان بــا ایــن
همایــش ،نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد در مرکــز
نمایشــگاههای بینالمللــی کیــش برگــزار شــد .ایــن نمایشــگاه
از طــرف صاحبــان صنایــع فــوالد و صنایــع و معــادن مرتبــط بــا
آن مــورد اســتقبال قابلتوجهــی قــرار گرفــت .برگــزاری ســاالنه
ایــن ســمپوزیوم ایــن امــکان را بــرای شــرکتکنندگان فراهــم
م ـیآورد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی و تحقیقــات
علمــی در زمین ـهی آهــن و فــوالد آشــنا شــوند .ایــن فضــا مــکان
مناســبی جهــت طــرح مشــکالت و چالشهــای فــراوری صنعــت
فــوالد و تبادلنظــر بیــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم میکنــد.

مراســم افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم در صبــح روز ســه شــنبه 23
آذر مــاه برگــزار شــد .پــس از تالوتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و
پخــش ســرود ملــی ،در ابتــدا ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر احمــد
رضاییــان دبیــر علمــی ســمپوزیوم و ســپس جنــاب آقــای پروفســور
عبــاس نجفــی زاده رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران ســخنرانی نمودنــد.

آقــای دکتــر احمــد رضاییــان دبیــر علمــی
ســمپوزیوم فــوالد  400گزارشــی بــه شــرح زیــر
ارائــه کردنــد:
در پــی ارســال فراخــوان مقالــه بــرای ســمپوزیوم ،تعــداد 220
مقالــه کامــل بــه دبیرخانــه واصــل گردیــد کــه از ایــن میــان تعــداد
 109مقالــه توســط کمیتــه داوران موردپذیــرش نهایــی قــرار
گرفتنــد و در مجموعــه مقــاالت ســمپوزیوم و همچنیــن فلــش

ممــوری درج گردیــد .از ایــن تعــداد  33مقالــه برتــر بهعنــوان
ارائــه حضــوری و مابقــی بهصــورت پوســتر تائیــد گردیــد و
تعــداد  28مقالــه صرفـاً جهــت درج در فلــش ممــوری ســمپوزیوم
فــوالد و بهصــورت پوســتر موردپذیــرش قــرار گرفــت.

آقــای پروفســور عبــاس نجفــی زاده در ابتــدای
ســخنرانی خــود ضمــن خیرمقــدم و خوشآمــد
گویــی بــه مدعویــن و شــرکتکنندگان ،از
حامیــان مالــی ایــن ســمپوزیوم ازجملــه:
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان (آقــای دکتــر محمــد یاســر
طیــب نیــا) ،فــوالد خوزســتان (آقــای مهنــدس امیــن ابراهیمــی)،
ذوبآهــن اصفهــان (آقــای مهنــدس منصــور یــزدی زاده)،
فــوالد آلیــاژی ایــران (آقــای مهنــدس علیرضــا چایچــی)،
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران (آقــای مهنــدس امیرعلــی
طاهــرزاده) ،فــوالد خراســان (دکتــر کســری غفوری)،فــوالد
اکســین خوزســتان (مهنــدس امیــن آســیابان)Validsa ،
( ،)Mr. Pedro Orejas Rodriguez Arangoســنگآهن
مرکــزی ایــران (مهنــدس رضــا فــاح مبارکــه) ،مهندســی و
بازرگانــی ف ـنآوران کیــان صنعــت خاورمیانــه (مهنــدس آیدیــن
عســگری) تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آوردنــد .ایشــان گزارشــی از
عملکــرد انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ارائــه و در آن بــه مهمتریــن
وظایــف و فعالیتهــای انجمــن شــامل :برگــزاری همایشهــا و
نمایشــگاههای بینالمللــی ،انتشــار مجــات علمــی – پژوهشــی
و خبــری و کتابهــای تخصصــی ،تقدیــر از برجســتگان فــوالد،
تقدیــر از نــوآوران برتــر در صنعــت فــوالد ،برگــزاری کارگاههای
آموزشــی ،همــکاری بــا واحدهــای تولیــد ذیربــط و مراکــز
آمــوزش عالــی و ســایر انجمنهــا ،ایجــاد امکانــات ســختافزاری
و نرمافــزاری ،ارائــه مشــاوره بــه تصمیــم ســازان کالن ،برگــزاری
میزگردهــای تخصصــی در مــورد مســائل و مشــکالت فــوالد و
انعــکاس آن بــه مقامــات تصمیمگیرنــده اشــاره فرمودنــد.
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در ادامــه پانــل تخصصــی را کــه از برنامههــای جــذاب
ســمپوزیوم بــوده مطــرح کردنــد کــه در آن بــه مشــکالت روز
صنعــت فــوالد و راههــای برونرفــت از آن پرداختــه میشــود
و از برگــزاری پانــل تخصصــی در روز اول ایــن ســمپوزیوم خبــر
دادنــد.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،کســب

رتبــه  Aانجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ســوی کمیســیون
انجمنهــای علمــی ایــران بــرای  10ســال متوالــی در بیــن 412
انجمــن کشــور را مبیــن توســعه و پیشــرفت انجمــن برشــمردند.
در ادامــه مــرد ســال فــوالد  400را مطــرح کردنــد کــه بــه انتخــاب
شــرکتکنندگان ایــن همایــش واگذارشــده کــه پــس از انتخــاب
در مراســم اختتامیــه از ایشــان تقدیــر بــه عمــل خواهــد آمــد.
ایشــان در ارتبــاط بــا نقــش جهانــی فــوالد در ســال  2020اظهــار
کردنــد کــه تولیــد فــوالد حــدود  1/9گیــگا تــن در ســال 2020
بــوده ،حجــم تجــارت جهانــی  ،%25درآمــد ســالیانه  2/5تریلیــون
دالر و میــزان اشــتغالزایی بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم حــدود
 50میلیــون نفــر میباشــد .کل انــرژی مصرفــی حــدود  %8و
انتشــار گاز  CO2حــدود  %7و بــرای هــر تــن فــوالد حــدود 28
مترمکعــب آب مصــرف میشــود کــه بــا بازیابــی  %90میتوانــد
بــه  1تــا  4مترمکعــب برســد.

26
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ایــران در ســالهای  2016و  2020رتبــه  10جهــان را بــر اســاس
تنــاژ تولیــد فــوالد در اختیــار داشــته اســت.
در ادامــه فرمودنــد کــه جلوگیــری از انتشــار گازهــای
گلخانــهای بایــد یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ملتهــا
قــرار گیــرد .پروفســور نجفــی زاده نقــش درســت کارخانــه در
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای بایــد بهصــورت مشــترک
باشــد درســت میبایســت بــا تنظیــم نقشــه راه و وضــع قوانیــن
و حمایتهــای مالــی ،کارخانههــا نیــز جهــت حفــظ ســامتی
کارکنــان و تنظیــم برنامــه و تخصیــص بودجــه مناســب در ایــن
مســیر بهصــورت مؤثــر گام بردارنــد.

در ادامــه بیــان کردنــد کــه یــک شــرکت دانشبنیــان در ســوئد
اســتفاده از پودرهــای فلــزی و پرینتــر  3بعــدی ،فوالدهایــی تولیــد
میکنــد کــه جــزء ســختترین فوالدهاســت .پرینتــر  3بعــدی
یکــی از ابزارهــای انقــاب صنعتــی چهــارم میباشــد.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران گفتنــد
مــواردی کــه بــرای واردکــردن انقــاب صنعتــی چهــارم الزم
اســت بــه ایــن مــوارد میتــوان اشــاره کــرد :گســترش فنــاوری
هــوش مصنوعــی ،گســترش اســتفاده از فنــاوری همــزاد دیجیتــال،
افزایــش وســیع از اینترنــت ،رباتهــای پیشــرفته ،پرینترهــای 3
بعــدی ،خودروهــا و قطارهــا و هواپیماهــا و کشــتیهای خــودران.

برگزاری پانل تخصصی سمپوزیوم فوالد :400
پانــل تخصصــی بــا موضــوع چالشهــا و راهکارهــای صنعــت
فــوالد در دوران پســا کرونــا ،رأس ســاعت  10:40روز سهشــنبه
 400/9/23در ســالن خلیجفــارس مرکــز همایشهــای بینالمللــی
کیــش بــا حضــور آقایــان پروفســور عبــاس نجفــی زاده ،مهنــدس
اســداهلل فرشــاد ،مهنــدس امیــن ابراهیمــی ،مهنــدس علیرضــا
چایچــی ،مهنــدس عبــد اهلل اعــزازی ،مهنــدس ســیروس مؤتمــن،
مهنــدس مســعود ابــکاء تشــکیل شــد و در خصــوص چالشهــا
و راهکارهــای حــل موضــوع موردبحــث صحبــت شــد و نتیجــه
ایــن گفتگوهــا در بندهــای قطعنامــه پایــان ســمپوزیوم آورده شــد.

افتتــاح نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد
:400
نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد  400بــا حضــور
مقامــات و مدیــران عامــل در ســاعت  17مــورخ 400/9/23
افتتــاح شــد .ایــن نمایشــگاه بــه مــدت  3روز در تاریــخ  23الــی
 25آذر  400در محــل نمایشــگاه بینالمللــی کیــش در مســاحتی
بــه وســعت  17000مترمربــع برگــزار شــد .در ایــن نمایشــگاه 275
شــرکت ( 250شــرکت داخلــی و  25شــرکت خارجــی) حضــور
داشــتند و آخریــن دســتاوردهای صنعتــی و پژوهشــی در صنعــت
فــوالد را بــه معــرض نمایــش گذاشــتند .کشــورهایی ازجملــه
آلمــان ،ایتالیــا ،هنــد ،ترکیــه ،چیــن ،ســوئد ،اســپانیا و یونــان در
ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند.

مقاالت سمپوزیوم فوالد :400
در روز دوم ســمپوزیوم ( )400/9/24ســخنرانان مقــاالت
تخصصــی خــود را بهصــورت حضــوری ارائــه کردنــد ایــن
مقــاالت در  3ســالن بهصــورت همزمــان از ســاعت  9الــی 12:30
ارائــه گردیــد کــه عالقهمنــدان زیــادی بــا حضــور فیزیکــی در
ســالنها از ایــن مقــاالت تخصصــی اســتفاده کردنــد.

مراسم اختتامیه سمپوزیوم فوالد :400
مراســم اختتامیــه ســمپوزیوم فــوالد در ســاعت  10:30روز
پنجشــنبه  25آذر برگــزار گردیــد .آقــای پروفســور عبــاس نجفــی
زاده رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در
ســخنرانی خــود در ایــن مراســم از کلیــهی شــرکتکنندگان،
کارشناســان ،مدعویــن ،مدیــران عامــل ،ســخنرانان و حامیــان مالــی
ســمپوزیوم تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آوردنــد .در ادامــه ســخنرانی
ایشــان فرمودنــد کــه انجمــن آهــن و فــوالد ایــران تــاش میکنــد
کــه هرســال نســبت بــه ســال گذشــته نواقــص برگــزاری ایــن
رویــداد را کمتــر کــرده کــه افــراد بتواننــد بــا خاطراتــی خــوب و
دســتی پــر ایــن همایــش را تــرک کننــد.
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در ادامــه طبــق روال هرســاله از برجســتگان فــوالد 400
تقدیــر بــه عمــل آمــد ایــن برجســتگان توســط انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران انتخــاب و بــا اهــدا لــوح و تندیــس از زحمــات و
تالشهــای ایــن عزیــزان در رونــد توســعه صنعــت فــوالد کشــور
قدردانــی گردیــد همچنیــن از حامیــان مالــی ســمپوزیوم نیــز بــا
اهــدا لــوح و تندیــس تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ســپس از مــرد ســال فــوالد  400بــه انتخــاب شــرکتکنندگان
ایــن همایــش ،از جنــاب آقــای مهنــدس امیــن ابراهیمــی مدیرعامل
شــرکت فــوالد خوزســتان بــا اهــدا لــوح و تندیــس تقدیــر بــه
عمــل آمــد .در ادامــه نیــز از  4نــوآور برتــر صنعــت فــوالد بــا اهــدا
لــوح قدردانــی گردیــد.

اســامی برجســتگان فــوالد  400بــه انتخــاب هیــات مدیــره
انجمــن عبارتانــد از:
 -1مهنــدس علیرضــا چایچــی مدیــر برگزیــده بخــش دولتــی
صنعــت فــوالد
 -2مهندس محمود لندی کارشناس برگزیده صنعت فوالد
 -3دکتــر غالمعلــی رییســی اســتاد برگزیــده دانشــگاه در صنعــت
فــوالد
اسامی این نوآوران به همراه عنوان نوآوری به شرح زیر میباشد:
ردیف

عنوان نوآوری

طراحی و اجرای واحد سولفورزادایی از گاز
1

احیاء در فرآیند احیاء مستقیم در صنایع تولید
فوالد به منظور افزایش بهره وری

شرکت

شرکت مهندسی بینالمللی
طرح گستر

جاذبهای نانو کامپوزیتی مگنتیتی بر پایه غبار
2

کوره قوس برای استفاده از تصفیه فاضالبهای دانشگاه صنعتی اصفهان
صنعتی و پاالیش آالینده های اسیدی

نام و نام خانوادگی
نوآوران

علیرضا محمدی

دکتر علی اشرفی
مهندس سجاد خلیلی
مهندس وحید لرکی
مهندس مجتبی مسعودی پور

افزایش راندمان تولید ورقهای آلیاژی و API
3

28

به میزان  13درصد ،با طراحی و اجرای نورد شرکت فوالد اکسین خوزستان
 batchسه تایی (نورد همزمان  1شاخه اسلب)

مهندس یعقوب غالمی
مهندس ایمان محمدزاده
مهندس بهرنگ اهدایی
مهندس احسان مسعودیان

4
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درب باتری کک سازی با قابلیت انعطاف
پذیری (فلکسیبل) سمت کک

شرکت ذوب آهن اصفهان

مهندس مهدی ظرافتی
مهندس مهرداد صابر افقی

در انتهــای مراســم اختتامیــه ،قطعنامــه ســمپوزیوم فــوالد 400
قرائــت گردیــد و بــه تائیــد کلیــه حاضــران رســید و ســپس
جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت فــوالدی و برجســتگان

صنعــت فــوالد ایــن قطعنامــه را امضــا کردنــد.
مفاد این قطعنامه به شرح زیر میباشد:

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد :401

آبــان  1401در جزیــره کیــش برگــزار گــردد .در ایــن خصــوص
اطالعرســانی آغازشــده و فراخــوان ســمپوزیوم فــوالد بهصــورت
سراســری ارســال گردیــد.

ســمپوزیوم فــوالد  401قــرار اســت در تاریخهــای  10الــی 12
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
رکــورد جدیــد تولیــد ماهانــه چــدن مــذاب در
ذوبآهــن اصفهــان ثبــت شــد
تالشــگران ذوبآهــن اصفهــان موفــق شــدند در بهمنمــاه
 1400بــا تولیــد  ۲۵۰هــزار و ۸۷تــن چــدن مــذاب ،بــا متوســط
روزانــه  ۸۳۳۶تــن ایــن رکــورد را ثبــت نمودنــد .شــایانذکر اســت
رکــورد قبلــی تولیــد ماهانــه چــدن بــا ســه کــوره بلنــد مربــوط بــه
فروردینمــاه ســال  ۱۳۹۳بــا متوســط روزانــه  ۸۳۱۴تــن میباشــد.
در  ۱۶بهمــن مــاه رکــورد روزانــه تعــداد ذوب بــا دو کنورتــور در
بخــش فوالدســازی ذوبآهــن رقــم خــورد و در ایــن روز پــوالد
مــردان ذوبآهــن در یــک شــبانهروز موفــق بــه تولیــد  ۶۱ذوب
شــدند .رکــوردی کــه از ســال  ۸۹ارتقــاء نیافتــه بــود.
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 ۴۰میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور
حاصــل  ۵۶ســال تجربــه ذوبآهــن اصفهــان
مهنــدس منصــور یــزدی زاده ضمــن تبریــک پنجــاه و ششــمین
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ســالروز تأســیس ذوبآهــن اصفهــان و گرامیداشــت شــهدای ایــن
مجتمــع بــزرگ صنعتــی و بنیانگــذاران آن گفــت :نوســانات
انــرژی ازجملــه آب ،بــرق ،گاز ،مــواد اولیــه و ...در رونــد
تولیــد کــوره اختالالتــی را ایجــاد میکــرد امــا  ۱۳درصــد رشــد
تولیــد چــدن در ســال جــاری رقــم خــورد .ایــن مقــام مســئول در
خصــوص پروژههــای در حــال اجــرای ایــن شــرکت خاطرنشــان
کــرد :در حــوزه آب ،اجــرای پــروژه ســاخت تصفیهخانــه پســاب
بهصــورت  BOTتوســط شــرکت مپنــا در حــال اجــرا اســت،
پــروژه اکســیژن پلنــت بــا ظرفیــت  ۲۵هــزار نرمــال مترمکعــب
بــا بهبــود شــرایط در نیمــه نخســت ســال آینــده بــه بهرهبــرداری
میرســد ،کــوره پاتیلــی  LFدر جهــت باالنــس نســبی تولیــد
فــوالد و چــدن در حــال اجراســت کــه امیدواریــم در مســیر
تســریع قــرار بگیــرد بنابرایــن چشـمانداز خوبــی بــرای ذوبآهــن
اصفهــان متصــور هســتیم.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
موفقیــت در بومیســازی پرمصرفتریــن
گریــس صنعــت فــوالد
گریــس کمپلکــس ویــژه  EPمهمتریــن ،پرمصرفتریــن و
اســتراژیکترین گریــس صنعــت فــوالد اســت کــه در روانــکاری
بیرینــگ غلتکهــای ماشــین ریختهگــری مــداوم و واحــد نــورد
گــرم شــرکت فــوالد مبارکــه در شــرایط ســخت عملیاتــی کاربــرد
دارد و ایــن شــرایط ســخت عملیاتــی شــامل دمــای بــاال ،حضــور
آب و بخــار ،فشــار کاری بــاال ،پمــپ پذیــری بــاالی گریــس بــه
دلیــل ترمینالهــای متعــدد و مســیر طوالنــی اســت کــه پایــداری
و عملکــرد گریــس را مختــل میکنــد .ایــن گریــس خــاص در
ســالهای گذشــته از شــرکتهای خارجــی خریــداری میشــد
و متوســط مصــرف ســالیانه آن در حــدود  250تــن اســت .بــه
دلیــل اســتفاده ایــن گریــس در هفــت ماشــین ریختهگــری مــداوم
شــرکت فــوالد مبارکــه و دو خــط نــورد گــرم ایــن شــرکت و
همچنیــن عملکــرد ایــن گریــس در شــرایط ســخت عملیاتــی،
میتــوان از آن بهعنــوان مهمتریــن و اســتراتژیکترین گریــس
صنعــت فــوالد نــام بــرد کــه توســط متخصصــان داخلــی صنعــت
فــوالد در شــرکت فــوالد مبارکــه بومیســازی شــد و مورداســتفاده
قــرار گرفــت.

اجــازه فــروش آن بــه ایــران داده نمیشــود.
تواناییهــای دیگــر ایــن دســتگاه کــه میتوانــد مورداســتفاده
اســاتید دانشــگاه ،دانشــجویان و محققــان سراســر کشــور قــرار
گیــرد عبارتانــد از طراحــی ســیکل ترمومکانیــکال فراینــد
نــورد گــرم و فــورج ورق و مقاطــع ،تعییــن ظرفیــت موردنیــاز
بــرای غلتکهــای نــورد ،بهینهســازی خــط نــورد گــرم شــامل
نیــروی موردنیــاز ،زمــان بینپاســی ،بهینهســازی ســاختارهای
متالورژیکــی در محصــوالت تولیــدی ،امــکان مطالعــه گســتره
وســیعی از آلیاژهــا شــامل آلیاژهــای دمــا بــاال نظیــر ســوپرآلیاژها و
فوالدهــای نســوز ،قابلیــت ایجــاد محــدوده وســیعی از پارامترهــای
فراینــدی شــامل دمــا ،نــرخ کرنــش و تنــش اعمالــی ،امــکان انجــام
تســت مشــابه دیالتومتــری جهــت تشــخیص دمــای اســتحاله،
امــکان طراحــی آلیاژهــای کارپذیــر.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
انجام بیش از  ۵۴هزار متر حفاری تا پایان دی ماه

طراحــی و ســاخت دســتگاه فشــار داغ بــا نــرخ
كرنــش ثابــت در شــركت فــوالد مباركــه
دســتگاه فشــار داغ ،دســتگاهی بــا تکنولــوژی پیشــرفته اســت
کــه بــرای اولیــن بــار در مقیــاس صنعتــی ،توســط دانشــمندان
و متخصصــان داخلــی در ایــران بازطراحــی و ساختهشــده
اســت .ایــن دســتگاه قــادر اســت نــرخ کرنــش ثابــت را در
محــدوده  0/001بــر ثانیــه تــا  5بــر ثانیــه بــه نمونــه اعمــال کنــد.
معروفتریــن شــرکت ســازنده دســتگاه فشــار گــرم در جهــان،

شــرکت  GLEEBLEآمریکاســت و بــه دلیــل تحریمهــای فعلــی،

در  ۱۰ماهــه ســال جــاری بیــش از  ۵۴هــزار متــر حفــاری
در حوزههــای پلــی متــال ،آهــن و زغالســنگ انجامشــده
اســت کــه ایــن مقــدار در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۶
درصــد رشــد داشــته اســت ۱۲ .فقــره پروانــه اکتشــاف جدیــد در
حوزههــای آهــن ،پلــی متــال و غیرفلــزی در اســتانهای سیســتان
و بلوچســتان ،خراســان جنوبــی و لرســتان از دیگــر دســتاوردهای
شــرکت تهیــه و تولیــد طــی  ۱۰ماهــه ســا ل  ۱۴۰۰میباشــد کــه
ایــن مقــدار در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  ۳۳درصد رشــد
داشــته اســت .همچنیــن فرآینــد جــذب ســرمایهگذار معــدن مــس
و طــای جانجــا بــا ذخیــرهای بالــغ بــر یــک میلیــارد تــن در جریــان
میباشــد کــه در آینــدهای نزدیــک بــه یکــی از بزرگتریــن
معــادن کشــور تبدیــل خواهــد شــد.
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شرکت فوالد خوزستان
فوالد خوزستان چهار تفاهمنامه همکاری به ارزش
 ۱۳میلیون یورو با تولیدکنندگان داخلی امضاکرد

تولیــد بیــش از  ۴۷میلیــون تــن انــواع مــاده
معدنــی
جنــاب آقــای مهنــدس اميرعلــی طاهــرزاده مدیرعامــل شــرکت
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بــا اشــاره بــه میــزان تولیــد
ســنگآهن در معــادن طــی  ۱۰ماهــه ســال جــاری گفــت :بیــش
از  ۴۶میلیــون تــن ســنگآهن در  ۱۱معــدن تحــت پوشــش و
نظــارت ایــن شــرکت تولیدشــده اســت .همچنیــن بیــش از یــک
میلیــون تــن مــاده معدنــی از معــادن انگــوران ،خراســان جنوبــی
(روی ملونــد) در ایــن مــدت اســتخراج و  ۲۷۹کیلوگــرم شــمش
طــا در ده ماهــه  ۱۴۰۰توســط مجتمــع طــای موتــه اســتحصال
شــده کــه ایــن مقــدار در مقایســه بــا مشــابه ســال قبــل  ۴درصــد
رشــد داشــته اســت.
وی در ادامــه از  ۷مجتمــع راهبــر ایمپاســکو شــامل:
ســنگآهک پیربکــران ،کک ســازی زرنــد ،نفلیــن ســینیت
کلیبــر ،فســفات اســفوردی ،فروکــروم ســبزوار ،ســرب نخلــک و
سیســتان و بلوچســتان یــاد کــرده و بــه تولیــد بیــش از  ۸۵۰هــزار
تــن مــاده معدنــی در ده ماهــه نخســت ســال در ایــن مجتمعهــا
اشــاره کــرد کــه رشــد  ۳۵درصــدی را در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال قبــل بــه همــراه داشــته اســت .ایشــان میــزان تولیــد مــاده
معدنــی در مجتمعهــای تحــت پوشــش ایمیــدرو را بیــش از ۴۶
میلیــون تــن در مــدت مذکــور بیــان کــرد کــه ایــن امــر تحــت
نظــارت ایمپاســکو صــورت پذیرفتــه اســت.
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فــوالد خوزســتان ،چهــار قــرارداد همــکاری بــه ارزش ۱۳
میلیــون یــورو بــا تولیدکننــدگان داخلــی بــه امضــا رســید.
ســاخت قالــب تاپــزون ریختهگــری اســلب بــه ارزش ۴۳۳
هــزار یــورو ،ســاخت آجرهــای خــط ســرباره منیزیــد گرافیتــی
فیــوز بــه ارزش یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار یــورو ،تفاهمنامــه
مشــارکت در توســعه دانــش فنــی تولیــد کاتالیســتهای نســل
جدیــد ریفورمینــگ احیــا مســتقیم بــه ارزش ده میلیــون یــورو
و ســاخت دلتــای مــس کــوره قــوس الکتریکــی بــه ارزش ۲۸۶
هــزار یــورو ،تفاهــم نامــه هایــی بــود کــه بــا حضــور مهنــدس
امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل فــوالد خوزســتان و مدیــران عامــل
شــرکتهای ســازنده بــه امضــا رســید.

اخبار بین المللی

♦ فوالد از بین برنده کرونا ابداع شد
گروهــی از محققــان دانشــگاه هنــگ کنــگ از نخســتین فــوالد
ضــد زنــگ جهــان رونمایــی کردهانــد کــه قــادر بــه از بیــن بــردن
ویــروس کرونــا در  ۳ســاعت اســت .همچنیــن ایــن فلــز قــادر
بــه از بیــن بــردن ویــروس آنفلوانــزا ( H1N1ویــروس عامــل
آنفلوانــزای خوکــی) و باکتــری کــوالی اســت .بــا عرضــه فــوالد
ضــد کرونــا بــه بــازار ،هزینههــای ضدعفونــی کــردن محیطهــای
حمــل و نقــل عمومــی را کاهــش میدهــد .فــوالد ضــد زنــگ
بــه طــور معمــول از آهــن ،کــروم و نیــکل ســاخته میشــود .امــا

1

♦ ۱۰کشــور بــزرگ جهــان بــر اســاس ذخایــر
منابــع طبیعــی /ایــران در رتبــه پنجــم
بــر اســاس تحقیقــات  ،Statistaروســیه ،ایــاالت متحــده
آمریــکا و عربســتان ســعودی را بــه عنــوان ســه کشــور برتــر جهــان
ازنظــر ذخایــر منابــع طبیعــی رتبهبنــدی کــرده اســت .ایــران در
رتبــه پنجــم :منابــع معدنــی عمــده ایــران عبارتانــد از :نفــت،
گاز ،زغالســنگ ،کــروم ،مــس ،ســنگآهن ،ســرب ،منگنــز،
روی و گوگــرد.

آلیــاژ جدیــد از ترکیــب پــودر ( 316Lپــودر فــوالد ضــد زنــگ)
بــا پــودر مــس بــه وجــود میآیــد .محققــان متوجــه شــدهاند
افزایــش میــزان مــس تــا  ۲۰درصــد در ایــن ترکیــب کلیــد اصلــی
کشــتن ویروسهایــی اســت کــه بــه ســطح فــوالدی میچســبند.

 -1منابع:
Daily Mail
Miningglobal
Worlds teel
Bhp.com
Oilprice
Business standard
Reuters
Moneycontorol
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♦ تغییرات  10تولیدکننده برتر فوالد دنیا

♦ بی اچ پی به دنبال شبکه حمل ریلی سبز

آخریــن آمــار انجمــن جهانــی فــوالد نشــان میدهــد ســال
 2021میــزان تولیــد فــوالد دنیــا رشــد  3/7درصــدی نســبت بــه
ســال قبــل داشــته و بــه اوج تاریخــی 1/95میلیــارد تــن رســید.
تحلیلگــران انتظــار دارنــد تولیــد فــوالد دنیــا  5ســال آینــده نیــز
صعــودی باشــد و تــا ســال  2026بــه  2/06میلیــارد تــن برســد.
بیشــترین بخــش ایــن رشــد هــم در آســیا و خاورمیانــه رخ خواهــد
داد و هنــد  25درصــد ایــن میــزان رشــد تولیــد را از آن خــود
خواهــد نمــود.

شــرکت معدنــی  BHPبرزیــل قصــد دارد  4قطــار الکتریکــی
کــه بــا باطــری کار میکنــد خریــداری نمایــد و در خــط ریلــی
غــرب اســترالیا آن را امتحــان نمایــد .ایــن شــرکت کــه ســومین
شــرکت معدنــی بــزرگ تولیدکننــده ســنگآهن دنیاســت
اظهــار داشــت ایــن قطارهــا اواخــر  2023تحویــل داده میشــود
کــه از شــرکتهایی آمریکایــی خریداریشــده اســت .بــی اچ
پــی اظهــار داشــت کــه عملکــرد قطارهــا و قابلیتهــای کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای آنهــا را در حمــل ســنگآهن از
معــادن پیلبــارا ( )Pilbaraبــه تأسیســات صادراتــی بنــدر هدلنــد
( )Port Hedlandدر غــرب اســترالیا آزمایــش خواهــد کــرد.

♦ زندگی پس از مرگ صنعت زغالسنگ
♦ فوالد سبز با استفاده از انرژی خورشیدی
تولیــد فــوالد ســنتی از مقادیــر زیــادی انــرژی ســوختهای
فســیلی بــرای تولیــد دمــای موردنیــاز اســتفاده میکنــد ،امــا ســه
شــرکت برتــر تولیدکننــده فــوالد جهــان جهشــی بــه ســمت تولیــد
فــوالد بــا انــرژی خورشــیدی داشــتهاند .ازجملــه کارخانــه اوراز
( ) EVRAZدر آمریــکای شــمالی بــا پــروژه انــرژی خورشــیدی

 300مگاواتــی ،کارخانــه نوکــور ( )Nucorامریــکا بــا پــروژه 250

مگاواتــی انــرژی خورشــیدی و تاتــا اســتیل ( )Tata Steelهنــد یــا
یــک پــروژه خورشــیدی  41مگاواتــی.
فــوالد تولیدشــده توســط ایــن شــرکتهای مبتکــر یکــی از
ســبزترین فوالدهــای روی کــره زمیــن خواهــد بــود.
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در سرتاســر جهــان ،بســیاری از دولتهــا متعهــد میشــوند
کــه تولیــد ســوخت فســیلی را ظــرف یــک یــا دو دهــه آینــده
متوقــف کننــد .درحالیکــه بریتانیــا بــه انــرژی زمینگرمایــی
بهعنــوان پاســخ بالقــوه نــگاه میکنــد ،ایاالتمتحــده
نیروگاههــای زغالســنگ قدیمــی را بــه مــزارع خورشــیدی و
ســایتهای انــرژی هســتهای تبدیــل میکنــد و آفریقــای جنوبــی
از ایــن زیرســاختها بــرای مراکــز اجتماعــی و ورزشــی اســتفاده
میکنــد .هنــد و چیــن نیــز بــه دنبــالروی آوردن بــه انرژیهــای
تجدیــد پذیــر بــرای بخشهــای خاصــی از فعالیتهــای خــود
میباشــند.

♦ رشــد  ۲درصــدی تولیــد فــوالد تاتــا اســتیل در
ســه مــاه پایانــی ۲۰۲۱
تولیــد فــوالد تاتــا اســتیل طــی ســه مــاه پایانــی ســال ۲۰۲۱
میــادی  ۲درصــد افزایــش یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه
میــزان فــروش محصــول ایــن فوالدســاز شــاهد افــت  ۳درصــدی
بــود .میــزان تولیــد فــوالد تاتــا اســتیل طــی ســه مــاه پایانــی ســال
 ۲۰۲۱بــا  ۲درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۲۰۲۰بــه ۷
میلیــون و  ۶۸۰هــزار تــن رســید.

♦ بحــران اوکرایــن  ،افزایــش قیمــت مــواد اولیــه
را در پــی دارد
روســیه و اوکرایــن یکــی از صادرکننــدگان اصلــی منگنــز و
ســنگآهن هســتند و جنــگ میتوانــد رونــد حملونقــل و
تأمیــن مــواد اولیــه را بخصــوص بــرای فوالدســازانی ماننــد هنــد
و بســیاری از کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــا مشــکل مواجــه کنــد،
لــذا در صــورت تــداوم درگیریهــا ،کاهــش واردات مــواد
اولیــه ممکــن اســت در آینــده نزدیــک منجــر بــه افزایــش ســطح
قیمتهــای زنجیــره فــوالد شــود .روســیه نیــز تقریبــاً بهانــدازه
اعضــای اتحادیــه اروپــا تولیــد فــوالد دارد کــه دســتکم نیمــی
از تولیــد روســیه بــه ســمت بازارهــای صادراتــی اروپایــی روانــه
میشــود کــه ادامــه جنــگ و تحریمهــا میتوانــد بازارهــا را بــا
مشــکل مواجــه کنــد.

♦ بــا کاهــش تعرفههــای آمریــکا بــر اتحادیــه
اروپــا ،صنعــت فــوالد بریتانیــا در آســتانه رکــود
قــرار گرفــت
ایاالتمتحــده و اتحادیــه اروپــا بــه توافقــی دســت یافتنــد کــه
تعرفههــا بــر ســهمیه فــوالد و آلومینیــوم وارداتــی از ایــن بلــوک
بــه ایاالتمتحــده را از اول ژانویــه حــذف کننــد؛ بنابرایــن،
درحالیکــه تعرفههــا بــر صــادرات بریتانیــا بــه ایاالتمتحــده
باقــی میمانــد ،رقبــای بریتانیــا در اتحادیــه اروپــا از مزیــت
قیمتــی  ۲۵درصــدی فــروش بــه بــازار غولپیکــر ایاالتمتحــده
برخــوردار خواهنــد شــد.
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فرآینــد جوشــکاری توســط شــرکتها و کارخانههــای تولیــدی در سراســر جهــان اســتفاده میشــود .بــا توجــه بــه ایــن کاربــرد گســترده،
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مطالعــات زیــادی در زمینــه هــای مختلــف جهــت بهبــود کیفیــت و کاهــش هزینــه قطعــات و ســازههای جوشــی انجامشــده اســت.

جوشــکاری یــک فرآینــد فیزیکــی و مکانیکــی پیچیــده و غیرخطــی اســت .ایــن کتــاب بــه اهمیــت اتوماســیون و کنتــرل در فرآیندهــای

جوشــکاری میپــردازد ،برخــی از فرآیندهــای نویــن را برجســته میکنــد و در میــان ســایر عوامــل مؤثــر جوشــکاری ،اهمیــت مطالعــات
رونــد و مســیر ترمومکانیکــی فلــزات را نشــان میدهــد.
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طراحــی مــواد بــا کمــک هــوش مصنوعــی :الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی و مطالعــات مــوردی روی آلیاژهــا و فرآیندهــای متالــورژی،

کاربــرد مفاهیــم هــوش مصنوعــی ( )AIو یادگیــری ماشــینی ( )MLرا جهــت توســعه مدلهــای پیشبینــی کــه میتوانــد بــرای طراحــی

مــواد آلیــاژی ازجملــه آلیاژهــای مغناطیســی ســخت و نــرم ،ســوپر آلیاژهــای پایــه نیــکل ،آلیاژهــای پایــه تیتانیــوم  ،آلیاژهــای پایــه آلومینیــوم

و فوالدهــا اســتفاده شــود را توصیــف میکنــد .پژوهشــگرانی کــه بــا الگوریتمهــای  AI/MLتــازهکار هســتند میتواننــد از ایــن کتــاب

بهعنــوان نقط ـهی شــروع کار خــود اســتفاده کننــد و از طریــق الگوریتمهــای  AI/MLمطالعــات مــوردی گنجاندهشــده و اجــرای آن در

نرمافزارهــای  MATLABو  Pythonاســتفاده کننــد .محققــان باتجربــه در  AI/MLکــه میخواهنــد الگوریتمهــای جدیــدی را امتحــان
کننــد میتواننــد مطالعــات مــوردی موجــود در مراجــع را مطالعــه نماینــد .مزایــا و محدودیتهــای مفهــوم هــوش مصنوعــی و اجــرای
صحیــح آنهــا در انــواع دادههــای مختلــف تولیدشــده از طریــق آزمایشهــا و شبیهســازی رایانــهای و یــا برگرفتــه از صنایــع را در

قالبهــای فایــل مختلــف ارائــه میدهــد .بــه خواننــدگان کمــک میکنــد تــا از طریــق الگوریتمهــای  AI/MLبــا نوشــتن کدهــای
کامپیوتــری خــود یــا اســتفاده از منابعــی کــه نیــازی بــه نوشــتن کــد ندارنــد ،مدلهــای پیشبینــی خــود را ایجــاد کننــد.
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No.
1

2
3

Title

Global Stainless Steel Expo

Global Iron Ore & Steel Forecast
Conference
International Conference on
Modern Steel Construction

Location

Date

Website

Mumbai, India

22 - 24 Mar 2022

www.asiasteel2021.org

Perth, Australia

29-30 Mar 2022

www.informa.com.au

Cape Town, South Africa

14-15 Apr 2022

www.waset.org

4

China Green Steel Summit

Shanghai, China

19-20 Apr 2022

www.ecvinternational.
com

5

Iron Castings

Seattle, USA

17-18 May 2022

www.10times.com

6

Europe Steel Markets Virtual
Conference

Milan, Italy

26 May 2022

www.10times.com

سمینارها

سمینارهای بین المللی

38

85  شماره/ 1400زمستان

سمینارهای داخلی

زمان

مکان

پایگاه اینترنتی

ردیف

عنوان

1

سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس
بینالمللی سرامیک ایران

3-4
خرداد1401

تهران

www.icerscong.ir/fa/

2

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت
محیطزیست

 10خرداد
1401

مازندران،
قائمشهر

www.ceemconf.
ir/2022

3

نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی
مکانیک و سازه

 19خرداد
1401

شیراز

www.mechaconf.ir/fa/

4

ششمین همایش بینالمللی توسعه فناوری در نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی

 25خرداد
1401

تهران

www.oil.bcnf.ir/

5

پنجمین کنفرانس بینالمللی مطالعات بینرشتهای در
مدیریت و مهندسی

 31خرداد
1401

تهران

www.icocs.ir/fa/home

6

دومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین علوم
مهندسی و پایه در ایران

 31شهریور
1401

		
مجازی

www.scienceconf.
ir/fa/
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سازههای فوالد
سازهها

استادیوم ملی بیجینگ
)(Beijing National Stadium

د ایــن ســازه بســیار عظیــم کــه شــاهکار معمــاری را بــه تصویــر
میکشــد ،در ســال  2008بهعنــوان مقــر برگــزاری بازیهــای
المپیــک انتخــاب شــد.جالب اســت بدانیــد حــدود  42هــزار تــن
فــوالد در بدنــه اصلــی ایــن ســازه بهکاررفتــه اســت کــه بــا 36
کیلومتــر ورق فــوالد یکپارچــه احاطهشــده اســت .بهاینترتیــب،

40
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وزن ترکیبــی کل فــوالد بهکاررفتــه در ایــن ســازه  49هــزار و 600
تــن اســت .ایــن ســازه کام ـ ً
ا منطبــق بــا اصــول کاهــش مصــرف
انــرژی طراحیشــده و پروتکلهــای حفــظ محیطزیســت در آن
رعایــت شــده اســت.
هزینه ساخت  399 :میلیون یورو
مدت ساخت 4 :سال
گنجایش  80 :هزار نفر
س

دوره های آموزشی
برگزاری دوره
انجمن آهن و فوالد ایران

آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دورههــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينههــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مـيدارد .لــذا از كليــه

مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دورههــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دورههــاي

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

اطالعات

كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

دوره آموزشی

یا سمینار در

زمینه ...............................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی  .............................................................:سمت ................................................ :نام مؤسسه ............................................... :
آدرس مؤسسه .................................................................................................................................................................................................. :
.............................................................................................تلفن  .................................................. :نمابر ..................................................... :
امضاء و تاریخ

دورههای آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ايران
رديف
1

عنوان دوره

نام استاد

مدت

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روشهای باال بردن بهره وری و صرفهجویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

5

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی

مهندس جوالزاده

 3روزه
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رديف
10

11

عنوان دوره

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

12

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 1الی 2
روزه
 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

دکتر دهکردی

 3روزه

15

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

 2روزه

14

16

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری
از آن

دکتر اشرفی

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

18

عیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

19

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

دکتر معلم

 3روز

مهندس کیوانفرد

 4روز

21

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

 2روزه

20

سامانههای اتوماسیون

22
23
24

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس اتحاد توکل
مهندس ادب آوازه

 3روز

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

مهندس ادب آوازه

 3روزه

دکتر منشی

 1روزه

دکتر علیزاده

 2روزه
 2روزه

بازرسي جوش لوله

 5روزه

25

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

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

28

ترمودینامیک و سینتیک پخت گندلههای مگنتیتی

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی )(Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 3روزه

30

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

دکتر شمعانیان

 2روزه

31

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

دکتر سعیدی

 1روزه

26

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

32

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

34

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 3روزه

دکتر رضائیان

33

35
36

42

نام استاد

مدت

متدولوژی تحقیق

 1روزه

37

انتخاب مواد
آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی -حرارتی)
آشنایی با فوالدهای پیشرفته ( Trip،Twip ،IFو غیره)

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

38
39

تغییر شکل شدید فلزات ()SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

 1الی 2
روزه
 2روزه
 2روزه

دکتر دهکردی

 2روزه

40

دوره تخصصی فوالدهای HSLA

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق
استانداردهاي بينالمللي
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 2روزه
 2روزه

رديف

عنوان دوره

42

41

نام استاد

مدت

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

پوششدهي

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از
خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههای
صنعتی

دکتر اشرفی

 1روزه

46

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در
صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

47

کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیر االسالمی

2 -3روزه

50

آزمونهاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجی صادقیان

 17روز

مهندس حسنی

 4روز
 3روز

43

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست
) (Failure Analysis

54

نرم افزار

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس
الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوههای ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

66

احتراق گاز در کورهها

دکتر حسن پور

 3روزه

59

Digsilent

تحوالت و توسعه در فرايند فوالدسازي كوره قوس الكتريكي
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عنوان دوره

رديف
67

44

نام استاد

مدت

عملیات حرارتی جوشکاری

دکتر اشرفی

 1روزه

68

عناصر اندازهگیری حرارت

دکتر قیصری

 4روزه

69

آنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 2016

مهندس جوالزاده

 1روزه

70

مدلسازی با چوب

مهندس نجفی

 100ساعت

71

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی

دکتر علی زاده

 2روزه

72

مصرف انرژی و فرصتهای صرفهجویی انرژی در فرایند تولید
فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ قراضه  +آهن
اسفنجی

مهندس جوالزاده

 1روزه

73

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصتهای صرفهجویی به روش
کوره بلند

مهندس جوالزاده

 1روزه

74

کلید فوالد

مهندس جوالزاده

 1روزه

75

شاخصهای پایداری در صنایع فوالد

مهندس جوالزاده

 2روزه

76

فرصتهای صرفهجویی انرژی در کورههای پیشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روزه

77

کورههای قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

78

مدیریت تکنولوژی

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

79

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی پروژهها

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

80

مقاله نویسی

دکتر رضا امینی

1روزه

81

آشنایی با XRDو نرم افزارXpert HighScore

دکتر تقی اصفهانی

 2روزه

82

آنالیز کمی  XRDبه روش ریتولد

دکتر تقی اصفهانی

1روزه

83

عملیات حرارتی فوالدها

دکتر امیرحسین میثمی

 3روزه

84

مقاله و پروپوزال نویسی

دکتر رضا امینی

1روزه

85

مدیریت اجرایی چرخه بهرهوری (استقرار نظام اجرایی چرخه
در سازمان با آموزش برنامه اندازهگیری و تحلیل شاخصهای
بهرهوری در اکسل)

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

86

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی-ذوبی

دکتر دهمالیی

 2روزه

87

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالشهای آن

دکتر رضا دهمالیی

 2روزه

88

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دکتر غالمرضا تیزفهم فرد

 2روزه

89

کورههای قوس الکتریکی

مهندس میالد رحیمیان

 2روزه

90

مصرف کاربردی نسوز و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی

دکتر امیرعباس نوربخش

 2روزه

91
92

PT&MT

دکتر رضا دهمالیی

 2روزه

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی پروژهها

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

93

آشنایی با  XRDو نرمافزارXpert HighScore

دکتر تقی اصفهانی

 1روزه

زمستان / 1400شماره 85

دورههای جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران
ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

1

مصرف انرژی و فرصتهای صرفهجویی انرژی در
فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با
شارژ قراضه  +آهن اسفنجی

18

بازرسی جوش خطوط لوله

2

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصتهای صرفهجویی
به روش کوره بلند

19

بازرسی جوش Piping

3

کلید فوالد

20

بازرسی چشمی جوش VT

4

شاخصهای پایداری در صنایع فوالد

21

بازرسی ذرات مغناطیسی MT

5

فرصتهای صرفهجویی انرژی در کورههای
پیشگرم نورد

22

بازرسی مایع نافذ PT

6

فرایند تولید چدن در کوره بلند

23

پراش اشعه ایکس و نرم افزارXpert

7

تکنولوژی تولید فوالدهای کیفی

24

حفظات کاتدی

8

کورههای قوس الکتریکی

25

عملیات حرارتی فوالدها

9

مدیریت تکنولوژی

26

پوشش های الیه نازک و نانو ساختار

10

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی پروژهها

27

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی -ذوبی

28

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالشها

12

مدلهای بهینهسازی تصمیم

29

تست التراسونیک UT

13

بازرسی جوش CWI

30

آسیب شناسی قطعات صنعتی

14

WPS & PQR

31

سایش و اصطکاک در صنعت

15

بازرسی جوش اسکلت فلزی

32

پوشش های مهندسی

16

بازرسی جوش مخازن ذخیره

33

آنالیز و شناسایی مواد

17

بازرسی جوش مخازن تحت فشار

34

11

مدیریت اجرایی چرخه بهرهوری (استقرار نظام
اجرایی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازهگیری
و تحلیل شاخصهای بهرهوری در اکسل)

()Failure Analysis

()Friction and Wear

()Engineering Coatings

()Materials Characterization

میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز
()SEM ,EDS
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ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

35

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

42

اصول کارآفرینی

36

مکاتباتبازرگانیبینالمللی

43

37

پرورش کارشناس خبره صادرات

44

اصول کار تیمی

38

اینکوترمز 2030

45

اصول مشتری مداری

39

مقررات گمرکی

46

چابک سازی و کوچک سازی سازمانی

40

قراردادهای تجارت بین الملل

47

توسعه تفکر استراتژیک سازمانی

41

مدیریت پروژه و برآورد بودجه

48

فن بیان و مهارتهای ارتباطی موثر

كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ايران
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به سازی منابع انسانی سازمانی

لیست انتشارات
انجمن آهن و فوالد ایران
عنوان

گردآورنده

تاریخ انتشار

مبلغ (ریال)

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

دانشکدهمهندسیمواددانشگاهصنعتیاصفهان

مهر ماه 1375

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

انجمن آهن و فوالد ایران

اردیبهشتماه1378

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1379

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1380

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1381

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1382

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1383

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1384

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1385

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1386

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1387

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1388

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1389

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1390

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1391

560/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1392

630/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1393

700/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1394

780/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1395

870/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1396

970/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1397

1/080/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1398

1/200/000
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مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 400

انجمن آهن و فوالد ایران

آذر ماه 1400

2/800/000

Steels “Microstructure and Properties”,
Third Edition

H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert
Honeycombe

شهریور ماه 1387

موجود نیست

)Advanced High Strength Steel (AHSS
Application Guidelines, Version 3

Iron & Steel Society of Iran

شهریور ماه 1387

موجود نیست

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از پاییز 89
لغایت زمستان 96

افراد حقیقی
140/000
موسسات حقوقی
275/000

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از بهار 97
لغایت پاییز 98

افراد حقیقی
180/000
موسسات حقوقی
350/000

کتاب فوالد سازی ثانویه

مهندس محمد حسین نشاطی

شهریور ماه 1384

650/000

کتاب فرهنگ جامع مواد

مهندس پرویز فرهنگ

شهریور ماه 1388

850/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  44لغایت شماره 61

انجمن آهن و فوالد ایران

از پاییز 90
لغایت زمستان 94

150/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  62لغایت شماره 65

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 95
لغایت زمستان 95

165/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  66لغایت شماره 69

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 96
لغایت زمستان 96

180/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  70لغایت شماره 73

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 97
لغایت زمستان 97

200/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  74لغایت شماره 77

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 98
لغایت زمستان 98

390/000

مهندس محمدحسين نشاطي

اسفند ماه 1388

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1389

500/000

كتاب مرجع فوالد 1390

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1390

كتاب مرجع فوالد 1391

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1391

كتاب مرجع فوالد 1392

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1392

كتاب مرجع فوالد 1393

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1393

كتاب مرجع فوالد 1394

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1394

كتاب مرجع فوالد 1395

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1395

كتاب مرجع فوالد 1396

مهندس محمدحسن جوالزاده

500/000

آبان ماه 1396

550/000

كتاب مرجع فوالد 1397

مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1397

كتاب مرجع فوالد 1398

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1398

600/000

کتاب مرجع فوالد 1399

مهندس محمدحسن جوالزاده

دی ماه 1399

980/000

کتاب مرجع فوالد 1400

مهندس محمدحسن جوالزاده

اسفند ماه 1400

1/350/000

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

مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،
دکتر نوراله میرغفاری ،مهندس
محمدحسن جوالزاده

اردیبهشتماه
1396

600/000

كتاب آزمایشهای مکانیکی مواد مهندسی

دکتر تقی اصفهانی

آذر ماه 1398

550/000

كتاب راهنماي انتخاب و كاربرد فوالد ابزار
كتاب مرجع فوالد
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200/000
250/000
300/000
350/000
400/000
450/000

800/000

فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

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

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات
امضاء :
تاریخ :

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

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (مؤسســات حقوقــي 15/000/000ريــال ،اعضاءحقيقــي  1/800/000ريــال ،دانشــجويان  800/000ريــال) بــه

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

 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932125 :شماره واتس اپ ،09037130929 :پست و يا تحويل حضوري).
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی

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

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

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد

 -10خــواص مكانيكــي فــوالد

 -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد
 -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي  -16نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :

دبيرخانه مجله بينالمللي انجمن آهن و فوالد ايران
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تلفن ،031 -33932121-24 :دورنويس031- 33932125 :

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد
در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.

 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

 -2مبلــغ اشــتراك را ميتوانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره
 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:
اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي:
 84156-83228ارســال فرماييد.

 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.
 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 1500000ريال ميباشد.
 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي  )031( 33932121 -24تماس حاصل فرمائيد.

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

قب ً
ال مشترك بودهام

شماره اشتراك قبل

مشترك نبودهام

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

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

كدپستي........................................ :صندوق پستي......................................... :تلفن.................................................... :
فاكس........................................... :
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براي اعضاء انجمن اين نشريه بصورت رايگان ارسال ميگردد.

زمستان / 1400شماره 85

فرم قرارداد درج آگهی
در فصلنامه پیام فوالد

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

چهار فصل ( %15تخفیف)

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

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 2.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ...................................ريــال
تعییــن میگــردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد
صفحات داخلی جلد
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

لطفا به موارد زیر نیز بذل عنایت فرمایید:

*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت  TIFFیــا  PDFبــه صــورت  CMYKو بــا وضــوح 300 dpiدر ابعــاد ( A4بــه صــورت

عمــودی) باشــد.

* شــرکت متعهــد میشــود کــه در صــورت انصــراف حداکثــر تــا یــک مــاه قبــل از آغــاز فصــل جدیــد ،درخواســت خــود را کتبـاً 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 پيــام فــوالد ،پــس از انتخــاب تعــداد فصــل و محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ

تعییــن شــده را بــه حســاب شــماره  0202831627002و یــا شــماره شــبای  IR 650170000000202831627002بانــك ملــي ايــران

شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران واريــز و فيــش مربوطــه را بــه پيوســت فــرم
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تكميــل شــده بــه شــماره نمابــر  031-33932125و یــا از طریــق واتســاپ بــه شــماره  09037130929ارســال

فرمایید.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتــههاي عـلمي پـژوهشي
و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه ميبـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي محـــققان گـــرامي بصـــورت
مقـــالههاي علـــمي و فنــي در زميـــنههاي مختـــلف صنايــع فــوالد
اعــام مينمايــد.

بيــن المللــي ( )SIبــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.
-6تصاويــر و عكسهــا :اصــل تصاويــر و عكسهــا بايــد بــه
ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه شــده
ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكسهــاي آن ضــروري
اســت.
-7واژههــا و پــي نوش ـتها :بــاالي واژههــاي متــن مقالــه شــماره
گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامـهاي
كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم ميگــردد درج شــود.

راهنماي تهيه مقاله

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

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينههــاي مختلــف صنايــع

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

آهــن و فــوالد باشــند.

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

درج شــده باشــد.
ج) مقاالت ميتوانند در يكي از بخشهاي زير تهيه شوند.
 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه
 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

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

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند .مراجــع فارســي
از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان
مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار
ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.
▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

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

چــاپ شــود.

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

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

 -3چكيده

عكسهــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.

نشــريه چــاپ گــردد.
 -4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايشهــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجــه
گيــري و مراجــع
 -5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب
ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.
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 -1مطالعــات مــوردي ميتوانــد شــامل چكيــده ،نتايــج ،بحــث ،جمــع بندي
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد .رعايــت ســاير مــوارد ذكــر شــده فــوق
در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.
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