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دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

در هم اكنــون  كــه  فــوالد  پيــام   85 شــماره   نشــريه 
ــط ــده توس ــف تهيه ش ــب مختل ــامل مطال ــد ش  اختيارداري
 همــکاران در صنعــت و دانشــگاه اســت. ازجملــه دو مقالــه
ــه ــد ك ــال 2021 می باش ــه در س ــوالد تركي ــرای ف ــی ب  يک
 اميــدوارم مطالــب آن مورداســتفاده بخصــوص جهــت
ــه ی دوم ــرد و مقال ــرار گي ــوالد ق ــع ف ــزان صناي ــه ري  برنام
 در مــورد ســرباره هــای گــذرا در فوالدســازی اســت كــه
 بخــش اول ايــن بررســی در ايــن شــماره آورده شــده
 اســت و شــامل مطالــب بســيار مفيــدی در رابطــه بــا تنظيــم
 ســرباره های فوالدســازی می باشــد. اميــدوارم مطالــب
ايــن شــماره از پيــام فــوالد مورداســتفاده شــما قــرار گيــرد.1
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    آنالیــز و ارزیابــي تحــوالت صنایع فوالد کشــور     آنالیــز و ارزیابــي تحــوالت صنایع فوالد کشــور 
ترکیه در ســال ترکیه در ســال 20212021

ت
قاال

م

مقدمه

ــد  ــش تولي ــال 2021، %12٫6 افزاي ــه در س ــوالد تركي ــع ف صناي
ــه  ــام عرض ــوالد خ ــن ف ــون ت ــال 2020، 40٫36 ميلي ــه س ــبت ب نس
نمــوده و در رده بنــدی توليدكننــدگان فــوالد جهــان بــا جلــو زده 
ــه  ــم قرارگرفت ــن( در رده هفت ــون ت ــان )40٫1 ميلي ــور آلم از كش
ــوالد در  ــده ف ــتاز توليدكنن ــور پيش ــکل – 1 ده كش ــت. در ش اس
ــه  ســال 2021 روی نقشــه جهــان نشــان داده شــده اســت. در تركي
ــز رده  ــوالد ني ــد ف ــا در تولي ــامي و اروپ ــورهاي اس ــن كش در بي
اول را از آن خــود كــرده اســت. عوامــل اصلــی در افزايــش 
ــوالد و  ــش تقاضــای ف ــه در ســال 2021، افزاي ــوالد تركي ــد ف تولي
ميــزان كاهــش صــادرات فــوالد كشــور چيــن بــوده اســت. طبــق 
برآوردهــای انجام شــده ظرفيــت توليــد تختــال كشــور تركيــه در 
ســال 2021 بــه 19 ميليــون تــن رســيده اســت. ظرفيــت توليــد ورق 
ــی  ــت. پيش بين ــن اس ــون ت ــر 18 ميلي ــال حاض ــه در ح ــرم تركي گ
می شــود در ســال 2023 ظرفيــت ورق گــرم تركيــه بــه 23 ميليــون 
ــن  ــش دار اي ــرد و پوش ــد ورق س ــت تولي ــاً ظرفي ــد. ضمن ــن برس ت
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــن ب ــون ت ــته 11 ميلي ــال گذش ــور در س كش
ظرفيــت توليــد تختــال و بليــت تركيــه در ســال گذشــته بــه ترتيــب 
ــد  ــت تولي ــع ظرفي ــت، درواق ــوده اس ــن ب ــون ت 18٫8 و 41٫1 ميلي
فــوالد تركيــه از 25٫1 ميليــون تــن در ســال 2005 بــه 51٫9 ميليــون 
تــن در ســال 2021، بــا افزايــش پيداكــرده اســت. ضريــب اســتفاده 
از ظرفيت هــای نصب شــده صنايــع فــوالد تركيــه در ســال گذشــته 
ــب  ــد ضري ــانگر رون ــدول-1 نش ــت. ج ــده اس 77٫8% گزارش ش
ــه اســت.  ــع فــوالد تركي اســتفاده از ظرفيت هــای نصب شــده صناي
ــزان  ــه مي ــه اســکندرون ب ــوالد در ناحي ــد ف ــت تولي بيشــترين ظرفي

ــد  ــت تولي ــه ظرفي ــت. در حاليک ــده اس ــن نصب ش ــون ت 16٫7 ميلي
ــش  ــن بي ــون ت ــال 2000، 19٫8 ميلي ــه در س ــور تركي ــوالد كش ف

نبــوده اســت.

صنایع فوالد ترکیه

ــل كارا  ــه مکم ــدازی كارخان ــا راه ان ــه ب ــوالد در تركي ــد ف تولي
بــوک در ســال 1937 شــروع شــد و در اوليــن ســال بهره بــرداری 
ايــن واحــد 140 هــزار تــن فــوالد توليــد شــد. صنايــع فوالد كشــور 
تركيــه بعــد از ســال 2002 بــه مرحلــه رشــد توليــد پايــدار رســيده 
ــزان  ــاالنه، مي ــد س ــد تولي ــن 7/25 % رش ــور ميانگي ــت و به ط اس
توليــد فــوالد خــام خويــش را از 15 ميليــون تــن بــه 40٫36 ميليــون 
تــن در ســال 2021، رســانده اســت. ســهم تختــال و بيلــت در 
توليــد فــوالد خــام تركيــه ســال گذشــته بــه ترتيــب 14٫2 )35%( و 
۲۶٫۱ )65%( ميليــون تــن بــوده اســت. در شــکل- 2 رونــد توليــد 
ــه طــي ســال های 2010-2021 مشــاهده  فــوالد خــام كشــور تركي
مي گــردد. در جــدول-2 نيــز رونــد توليــد تختــال و بيلــت كشــور 
ــده اســت. ــه نمايــش درآم ــه طــي ســال های 2014- 2021 ب تركي

ــان در  ــام جه ــوالد خ ــده ف ــتاز تولیدکنن ــور پیش ــکل 1- ده کش ش
ــال 2021 س
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 آناليز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021

و  اردميــر  گــروه  شــركت های  خــام  فــوالد  توليــد  ميــزان 
كاردميــر كــه دارای كنورتــر اكســيژنی می باشــند بــه ترتيــب 
ــركت  ــت. ش ــيده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت 9/203 و 2٫297 ميلي
ــن  ــام در بي ــوالد خ ــن ف ــون ت ــد 9٫203 ميلي ــا تولي ــر ب ــره اردمي گ
ــد  ــزان تولي ــت. مي ــتاده اس ــه، در رده اول  ايس ــركت های تركي ش
ــا ســال  ــه در ســال گذشــته در مقايســه ب ــی تركي محصــوالت نهاي

2020 بــا 12/5% افزايــش بــه  41/4 ميليــون تــن رســيد. ســهم 
ــب  ــه ترتي ــد ســال گذشــته ب ــل در تولي محصــوالت تخــت و طوي
ــد  ــز رون ــکل- 3 ني ــت. در ش ــوده اس ــن ب ــون ت 14٫6 و 26٫8 ميلي
تركيــه طــي  فــوالدی  توليــد محصــوالت )تخــت و طويــل( 
ــراه  ــن دوره هم ــود. در اي ــده می ش ــال های 2016 – 2021، دي س
بــا افزايــش توليــد و فعاليــت گســترده در بــازار داخلــي در مــدت 

جدول1- روند ضریب استفاده از ظرفیت های نصب شده صنایع فوالد ترکیه

شکل 2- روند تولید فوالد خام ترکیه طي سال های 2010- 2021

جدول2- روند تولید بیلت-بلوم و تختال ترکیه طي سال های 2021-2012
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ــوالدي  ــوالت ف ــرف محص ــزان مص ــال )2001-2021(، مي 20 س
تركيــه از 8٫7 ميليــون تــن در ســال 2001 بــه 33/4 ميليــون تــن در 
ســال 2021 رســيده اســت كــه در مقايســه بــا ســال 2020، 13/2 % 
ــه چشــم می خــورد. در  ــوالدي ب ــش مصــرف محصــوالت ف افزاي
شــکل-4 رونــد مصــرف محصــوالت )تخــت و طويــل( فــوالدی 

تركيــه طــي ســال های 2016– 2021، رويــت می شــود. ســهم 
ــوالدي  ــوالت ف ــرف محص ــل در مص ــت و طوي ــوالت تخ محص
ــزان  ــت. مي ــوده اس ــن ب ــون ت ــب 17/4 و 16 ميلي ــه ترتي ــه ب تركي
فــوالد كشــور تركيــه در ســال 2021،  393  مصــرف ســرانه 

ــت. ــوده اس ــرم ب كيلوگ

صادرات و واردات فوالد

تنــد مصــرف داخلــي، رشــد صــادرات  افزايــش  باوجــود 
ــام  ــوالد خ ــد ف ــزان تولي ــن مي ــاال رفت ــوالدي در ب ــوالت ف محص
ــت. در  ــته اس ــزايي داش ــش بس ــه در دوره 2002- 2021، نق تركي
ــه 21٫7  ــه از 10٫1 ب ــوالد تركي ــادرات ف ــزان ص ــده، مي دوره يادش
ــوالدی  ــوالت ف ــت. ارزش محص ــرده اس ــود ك ــن صع ــون ت ميلي
تركيــه در ســال گذشــته 18٫4 ميليــارد دالر بــوده اســت. در ســال 
ــه 52٫4% ســهم داشــته  ــوالد تركي ــد ف گذشــته، صــادرات در تولي
اســت. ميــزان صــادرات محصــوالت ســيم تركيــه در ســال پيشــين 
1٫42 ميليــون تــن )12.8% افزايــش( بــه ارزش 1٫04 ميليــارد دالر 
ــال  ــه در س ــوالد تركي ــت. واردات ف ــوده اس ــش( ب )79٫1% افزاي
ــارد دالر  ــه ارزش 15٫4 ميلي ــن ب ــون ت ــر 16٫1 ميلي ــته بالغ ب گذش
بــوده اســت. ســهم محصــوالت طويــل، نيمــه محصــوالت )بيلــت و 
تختــال( و تخــت در واردات فــوالد تركيــه بــه ترتيــب 1٫4، 4٫6 و 

9٫4 ميليــون تــن گزارش شــده اســت. ميــزان واردات بيلــت تركيــه 
ــت رســيده اســت كــه  ــه ثب ــن تنب ــون ت در ســال پيشــين 2٫83 ميلي
ــرف  ــت. از ط ــوده اس ــيه ب ــور روس ــن آن از كش ــون ت 1٫571 ميلي
ديگــر ميــزان واردات ورق گــرم نريــز 4٫9 ميليــون تــن بــه ارزش 
ــل %154٫4  ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــده ك ــارد دالر آورد ش 4٫1 ميلي
رشــد از خــود نشــان داده اســت. درحالی كــه ميزان صــادرات ورق 
گــرم ايــن كشــور ۲٫۴ ميليــون تــن بــه ارزش 2٫2 ميليــارد دالر، بــه 
ثبــت رســيده اســت. تركيــه، بــرای چهارميــن ســال متوالــی مجــدداً 
صــادرات فــوالدش بيشــتر از واردات فــوالدش شــده اســت. 
ســهم محصــوالت طويــل، نيمــه محصــوالت )بيلــت و تختــال( و 
ــب 12٫1، 1٫1 و 6٫7  ــه ترتي ــه ب ــوالد تركي ــادرات ف ــت در ص تخ
ــن كشــور  ــص اي ــن گزارش شــده اســت. صــادرات خال ــون ت ميلي
ــارد دالر  ــه ارزش 2٫98 ميلي ــن ب ــون ت در ســال گذشــته 5٫62 ميلي
ــوالدی صادرشــده كشــور  ثبت شــده اســت. بيشــترين محصــول ف
ــزان  ــه مي ــدار ب ــرد آج ــوالت ميلگ ــل، محص ــال قب ــه در س تركي

شکل 3- روند تولید محصوالت فوالدی ترکیه

شکل 4- روند مصرف محصوالت فوالدی ترکیه
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7٫15 ميليــون تــن بــه ارزش 4٫56 ميليــارد دالر گزارش شــده 
اســت. ميــزان صــادرات محصــوالت لولــه جوشــکاری شــده 
تركيــه در ســال گذشــته 1٫62 ميليــون تــن بــه ارزش 1٫6 ميليــارد 
دالر بــه ثبــت رســيده اســت. ميــزان واردات لولــه بــدون درز نيــز 
ــوده اســت. بيشــترين  ــه ارزش 479 ميليــون تــن ب 330 هــزار تــن ب
لولــه بــدون درز تركيــه را كشــور چيــن بــه ميــزان 111 هــزار تــن 
تأميــن كــرده اســت. درآمــد ناشــي از صــادرات محصــوالت 
ــده  ــرآورد ش ــارد دالر ب ــر 18/4 ميلي ــور بالغ ب ــن كش ــوالدي اي ف
اســت. ارزش كل صــادرات انــواع محصــوالت كشــور تركيــه در 
ــهم  ــت. س ــده اس ــرآورد ش ــارد دالر ب ــال 2021، 225/368 ميلي س

ــه %8/16  ــوالدی در كل صــادرات تركي صــادرات محصــوالت ف
)ارزشــی( بــوده اســت. در اشــکال 5 و 6 بــه ترتيــب رونــد واردات 
ــذرد. در  ــر می گ ــه ازنظ ــوالدي تركي ــوالت ف ــادرات محص و ص
ــوالدی  ــوالت ف ــادرات و واردات محص ــد ص ــز رون ــکل-7 ني ش
كشــور تركيــه برحســب ارزش دالری آورده شــده اســت. بعــد از 
ــه چشــم  ــت و صــادرات آن كاهــش ب ســال 2014 در واردات بيل
می خــورد. ميــزان مصــرف فــوالد كشــور تركيــه نســبت بــه ســال 
قبــل 3/9 ميليــون تــن افزايش يافتــه و بــه 33/4 ميليــون تــن رســيده 
ــد و  ــاوت تولي ــرف و تف ــد، مص ــد تولي ــکل-8 رون ــت. در ش اس

ــود.  ــده می ش ــه دي ــور تركي ــی كش ــوالت نهاي ــرف محص مص

شکل 5- روند واردات محصوالت فوالدی ترکیه

شکل 6- روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه

شکل7-  روند صادرات و واردات محصوالت فوالدی ترکیه

 آناليز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021
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ميــزان صــادرات محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال، بيشــتر 
شــده اســت. پيش بينــی می شــود در ســال 2022، ميــزان صــادرات 
ــاالی 23 ميليــون تــن برســد. حجــم صــادرات  ــه ب ــه ب فــوالد تركي
محصــوالت فــوالد طويــل، تخــت و نيمــه محصــوالت بــه ترتيــب 
12/1، 6/7 و 1/1 ميليــون تــن گزارش شــده اســت. ميــزان فــروش 
خالــص محصــوالت فــوالدی شــركت گــروه اردميــر تركيــه 
7 ميليــارد و 667 ميليــون دالر بــوده اســت. ميــزان صــادرات 
تركيــه 1/592  اردميــر  فــوالدی شــركت گــروه  محصــوالت 
ميــزان  فــروش(.  % كل  اســت )19/3  اعام شــده  تــن  ميليــون 
ــون  ــر 2٫301 ميلي ــركت كاردمي ــوالدی ش ــوالت ف ــروش محص ف
ــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی تخــت و  ــوده اســت مي تــن ب
ــب 1/6 )38  ــه ترتي ــز ب ــه ني ــر تركي ــروه اردمي ــركت گ ــل ش طوي
ــهم  ــت. س ــوده اس ــن ب ــون ت ــور( ميلي ــور( و 0/017 )10 كش كش
ــركت  ــل ش ــت و طوي ــوالدی تخ ــوالت ف ــی محص ــروش داخل ف
ــن  ــون ت ــب 5٫825 و 0٫829 ميلي ــه ترتي ــه ب ــر تركي ــروه اردمي گ

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب

ساختار صنایع فوالد

 – بلنــد   در تركيــه هم اكنــون 3 كارخانــه مکمــل )كــوره 
كنورتــر( بــا ظرفيــت 2٫5 الــی 5٫8 ميليــون تــن در ســال،26 
كارخانــه بــا تأسيســات كــوره قــوس الکتريکــي و 11 فوالدســازی 
بــا كــوره القايــي بــا ظرفيــت 200 - 260 هــزار تن در ســال در حال 
ــازی های  ــمی فوالدس ــد اس ــت تولي ــد. ظرفي ــرداری مي باش بهره ب
نصب شــده در تركيــه بالــغ بــر 51٫9 ميليــون تــن اســت كــه ســهم 
كارخانه هــای مکمــل و كوره هــای الکتريکــي در ايــن ظرفيــت بــه 
ــون تــن می باشــد. اســتفاده از ظرفيت هــای  ترتيــب13٫9 و 38 ميلي
ــوالد در ســال گذشــته 77٫8 % گزارش شــده  ــد ف نصب شــده تولي

اســت. در ســال 2021، ســهم فرايندهــاي فوالدســازی كــوره قوس 
ــه  الکتريکــي و كنورتــر اكســيژني در توليــد فــوالد خــام تركيــه ب
ترتيــب 28٫9 )71٫5%( و 11٫5)28٫5%( ميليــون تــن ثبت شــده 
اســت )شــکل -9(. در ســال 1980 ســهم تركيــه در توليــد فــوالد 
خــام جهــان 0٫6% بــوده اســت؛ در حاليکــه در ســال گذشــته نــرخ 
يادشــده 2٫07 % گزارش شــده اســت. افزايــش مصــرف فــوالد در 
ــوالت  ــادرات محص ــار ص ــر، فش ــال های اخي ــه در س ــل تركي داخ

طويــل افــزون بــر نيــاز را كاهــش داده اســت. 

ــارف  ــل در مص ــوالت طوي ــرف محص ــش مص ــا افزاي ــراه ب هم
ــده  ــي حاصل ش ــز افزايش ــي ني ــوالدي تخــت و كيف محصــوالت ف

شکل 8-  روند تولید، مصرف و تفاوت محصوالت نهایی کشور ترکیه

شــکل9- ســهم فرایندهــا در تولیــد فوالد خــام ترکیه در ســال 2021
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يازيجــی(. بــا تغييــر خــط توليــد ايســدمير 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 صنايــع فــوالد، در ايــن ناحيــه 
ــود شــمش  ــد كمب ــوس الکتريکــي جدي ــا تأســيس كوره هــای ق ب
رفــع خواهــد گرديــد. هم زمــان بــا ايــن حركــت، در ناحيــه علــی 
آقــا، ســه واحــد جديــد كــوره قــوس الکتريکــي در حــال احــداث 
می باشــد. در اثــر ايــن ســرمايه گذاری های جديــد، مســلماً در 
ــاالي 55  ــه ب ــه ب ــام تركي ــوالد خ ــد ف ــت تولي ــده ظرفي ــال آين 2 س
ميليــون تــن افزايــش خواهــد يافــت. پيش بينــی می شــود در ســال 
ــه 42 ميليــون  ــا %4  افزايــش ب ــه ب 2022 ميــزان توليــد فــوالد تركي
تــن برســد و در 3 ســال آينــده نيــز بيــش از 45 ميليــون تــن فــوالد 
قابل دسترســی خواهــد بــود و درنتيجــه آن ميــزان مصــرف ســرانه 

ــاالی 450 كيلوگــرم خواهــد رســيد. ــه ب فــوالد ايــن كشــور ب

مصرف قراضه

 بــا توجــه بــه ســهم بــاالي كوره هــای قــوس الکتريکــی و 
القايــی، )بــا شــارژ كامــل قراضــه فــوالدي( در توليــد فــوالد 
تركيــه، مهندســي خريــد و تأميــن قراضــه از اهميــت زيــادي 
 ،2021 ســال  هماننــد  ســال گذشــته  در  می باشــد.  برخــوردار 
تركيــه از لحــاظ واردات قراضــه فــوالد در جهــان رده اول را 
ــت  ــال 2021، جه ــتا در س ــن راس ــت. در اي ــرده اس از آن خودك
ــش از 25٫072  ــی بي ــوس الکتريک ــای ق ــوراک كوره ه ــن خ تأمي
ــت. در  ــده اس ــه ش ــش( وارد تركي ــا 11٫5 % افزاي ــن )ب ــون ت ميلي
 )HMS CFR( شــکل- 10 رونــد تغييــر قيمــت قراضــه تركيــه

ارائه شده است.

ــد و مصــرف محصــوالت  ــن تولي ــوازن بي اســت. جهــت ايجــاد ت
فــوالدي برنامــه توســعه ملــي تركيــه بازنگــري شــده اســت. 
ــه تشــويق ســرمايه گذاری ها در جهــت  ــن برنام ــي اي ــداف اصل اه
ايــن  بــاال می باشــد. در  افــزوده  بــاارزش  توليــد محصــوالت 
ــد  ــط تولي ــر خ ــا تغيي ــال 2006 ب ــت در س ــج مثب ــن نتاي ــتا اولي راس
نيمــه محصــول بيلــت بــه تختــال در شــركت فوالدســازي مکمــل 
ايدميــر تركيــه حاصل شــده اســت و در نيمــه دوم ســال 2008 خــط 
ــرداری رســيده اســت. شــايان ذكر  ــه بهره ب ــد ورق گــرم آن ب تولي
شــركت  تختــال  و  شــمش  توليــد  ظرفيــت  هم اكنــون  اســت 
ايســدمير بــه ترتيــب 2٫5 و 3٫5 ميليــون تــن در ســال اســت. ضمنــاً 
بعضــي از شــركت های داراي واحــد كــوره قــوس الکتريکــي در 
ــوالت  ــش از محص ــورد خوي ــد ن ــط تولي ــردن خ ــل ك ــال تبدي ح
ــركت  ــتا ش ــن راس ــتند. در اي ــت هس ــوالت تخ ــه محص ــع ب مقاط
چــوالک اوغلــو از ژوئــن 2007 توليــد تختــال را در ايــن كارخانــه 
داراي  شــركت هاي  ديگــر  طــرف  از  اســت.  كــرده  شــروع 
كارگاه نــورد در جهــت احــداث واحــد كــوره قــوس الکتريکــي 
اقداماتــي را انجــام داده انــد. به طــور مثــال شــركت كاپيتــان و 
نورســان واحدهــاي كــوره قــوس الکتريکــي خويــش را تأســيس 
ــر،  ــوالد ج ــركت ف ــا ش ــر آن ه ــاوه ب ــد. ع ــدازی كرده ان و راه ان
شــركت متــاش را كــه از ســال 1998 مشــغول توليــد فــوالد بــود، 
خريــداري كــرده اســت. شــايان ذكر اســت يکــی از بزرگ تريــن 
واحــد كــوره قــوس الکتريکــي جهــان بــا ظرفيــت 320 تــن فــوالد 
مــذاب و تــوان ترانــس بــرق 250 مــگاوات در شــركت چــوالک 
اوغلــوی تركيــه در حــال بهره بــرداری اســت. ضمنــاً از 26 كــوره 
ــان  ــا جري ــرداري دو واحــد آن ب قــوس الکتريکــي در حــال بهره ب
ــان و  ــوالد كروم ــركت های ف ــد )در ش ــتقيم )DC( كار می كنن مس

HMS CFR شکل 10- روند تغییر قیمت واردات قراضه ترکیه

 3٫768 و   13٫099 ترتيــب  بــه  امريــکا  و  اروپــا  اتحاديــه 
ــهم  ــد. س ــن كرده ان ــه را تأمي ــوالدی تركي ــه ف ــن قراض ــون ت ميلي
كشــورهای مشــترک المنافع در واردات قراضــه تركيــه 2٫657 

ــه  ــدگان قراض ــدول-3 تأمين كنن ــت. در ج ــوده اس ــن ب ــون ت ميلي
ارائــه  ،2021 ســال  در  تركيــه  كشــور  فــوالدی 

 شده است.

 آناليز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021



زمستان1400 / شماره 85

10

 34٫1 تركيــه  فوالدســازی های  در  قراضــه  مصــرف  ميــزان 
ــی  ــه داخل ــن قراض ــزان تأمي ــت. مي ــده اس ــرآورد ش ــن ب ــون ت ميلي
تركيــه در ســال پيشــين نزديــک بــه نــه ميليــون تــن بــه ثبــت رســيده 
اســت. در ســال گذشــته كشــورهای هلنــد و انگلســتان بــه ترتيــب 
ــادر  ــه ص ــه تركي ــوالدی ب ــه ف ــن قراض ــون ت 3٫214 و 2٫337 ميلي
ــور  ــوالدی كش ــه ف ــدگان قراض ــکل -11 تأمين كنن ــد. در ش كردن

ــود. ــده می ش ــه دي تركي

ــته %76  ــال گذش ــه در س ــوالد تركي ــد ف ــه در تولي ــهم قراض س
ــه،  ــر تركي ــروه اردمي ــه در گ ــرف قراض ــزان مص ــت. مي ــوده اس ب
۱٫۸ ميليــون تــن گزارش شــده اســت. جهــت تأميــن قراضــه 
موردنيــاز صنايــع فــوالد تركيــه، چنديــن بنــدر ايــن كشــور مجهــز 
ــل اســتفاده از  ــه دلي ــه سيســتم برشــکاری كشــتی شــده اســت. ب ب
الکتريکــي ميــزان  شــارژ 100% قراضــه در كوره هــای قــوس 
ــور 690  ــن كش ــوالد اي ــع ف ــه ای CO2 در صناي ــار گاز گلخان انتش
كيلوگــرم برتــن فــوالد اســت. در ســال پيشــين ميــزان انتشــار گاز 
CO2 در كاردميــر )كارخانــه مکمــل( تركيــه 2٫4 تــن ب تــن 

فــوالد بــوده اســت. تركيــه جهــت جايگزينــی قراضــه فــوالدی و 
ــی در  ــوس الکتريک ــای ق ــد در كوره ه ــره وری تولي ــردن به ــاال ب ب
ــدن وارد  ــمش چ ــن ش ــون ت ــه 1٫19 ميلي ــک ب ــال 2021، نزدي س
كــرده اســت. در جــدول-4 رونــد واردات شــمش چــدن كشــور 
ــمش  ــادرات ش ــزان ص ــل مي ــال قب ــود. در س ــده می ش ــه دي تركي
ــوده  ــن ب ــر 539٫48 هــزار ت ــه بالغ ب ــه تركي چــدن كشــور روســيه ب
ــه  ــدن تركي ــمش چ ــدگان ش ــانگر تأمين كنن ــدول-5 نش ــت. ج اس
ــركت  ــدن ش ــمش چ ــروش ش ــزان ف ــد. مي ــال 2021 می باش در س

ــت. ــده اس ــن گزارش ش ــزار ت ــل 902 ه ــال قب ــر در س كاردمي

جدول 3- تأمین کنندگان اصلی قراضه فوالد کشور ترکیه در سال 2021

ــه در  ــوالدی ترکی ــه ف ــده قراض ــورهای تأمین کنن ــکل 11- کش ش
ــال 2021 س

جدول 4- روند واردات شمش چدن کشور ترکیه
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تولید چدن و فوالد

ــه چــدن  ــازی های تركي ــم فوالدس ــارژی مه ــواد ش ــن م دومي
مــذاب اســت. ميــزان توليــد چــدن مــذاب تركيــه در ســال 2021، 
دوازده ميليــون تــن گزارش شــده اســت و از ايــن لحــاظ در ســطح 
جهــان در رده يازدهــم و در بيــن كشــورهاي اســامي در رده اول 
توليدكننــدگان چــدن قرارگرفتــه اســت. در ســال گذشــته در 
ــه فــوالد خــام 0٫297 بــوده اســت،  تركيــه نســبت چــدن مــذاب ب
به عبارت ديگــر توليــد فــوالد در ايــن كشــور بيشــتر بــر پايــه 
ــدمير  ــد(، ايس ــوره بلن ــر )2 ك ــركت های اردمي ــت. ش ــه اس قراض
)4 كــوره بلنــد(، كاردميــر )4 كــوره بلنــد( توليدكننــدگان چــدن 
مــذاب تركيــه هســتند. كارخانه هــای كاردميــر، اردميــر و ايســدمير 
بــه ترتيــب در ســال های 1937،1965 و 1970 راه انــدازی شــده اند. 
شــايان ذكر اســت، ميــزان توليــد چــدن مــذاب كارخانه هــای 
ــب 2٫236 و  ــه ترتي ــال 2021، ب ــر در س ــروه اردمي ــر و گ كاردمي
ــه  ــه ثبــت رســيده اســت. در اشــکال 12 و 13 ب ــن ب ــون ت 9٫7 ميلي
ــی  ــذاب و محصــوالت نهاي ــوالد م ــد ف ــزان تولي ــد مي ــب رون ترتي

ــذرد. ــر می گ ــر از نظ ــروه اردمي ــوردی گ ن

ــد ميــزان فــروش محصــوالت فــوالدی  در شــکل- 14 نيــز رون
ــردد. ــاهده می گ ــر مش ــروه اردمي گ

ــوالد مــذاب و محصــوالت  ــد ف ــت تولي در ســال گذشــته ظرفي
نهايــی نــوردی گــروه اردميــر بــه ترتيــب 11٫25 و 11 ميليــون تــن 
ــركت  ــذاب ش ــدن م ــد چ ــد تولي ــدول 6 رون ــت. در ج ــوده اس ب

كاردميــر طــی ســال های 2004- 2021، مشــاهده می گــردد. شکل12- روند تولید فوالد مذاب گروه اردمیر ترکیه

جدول5- تأمین کنندگان شمش چدن کشور ترکیه در سال 2021

شکل13- روند تولید محصوالت نوردی گروه اردمیر ترکیه

شکل14- روند فروش محصوالت نوردی گروه اردمیر ترکیه

 آناليز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021
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ــذاب شــركت مذكــور در ســال 2021،  ــوالد م ــد ف ــزان تولي مي
ــزان  ــت. مي ــيده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــه 2٫517 ميلي ــک ب نزدي
توليــد محصــوالت فــوالدی طويــل قابل فــروش شــركت كاردميــر 
ــر 2٫347 ميليــون تــن گزارش شــده  ــغ ب تركيــه در ســال 2021، بال
ــن  ــن شــركت 54 هــزار ت ــل راه آهــن اي ــروش ري ــزان ف اســت. مي
ــن  ــن اي ــل راه آه ــروش ري ــت ف ــن قيم ــت. ميانگي ــده اس اعام ش
ــکل- ــت. در ش ــوده اس ــن ب ــل 636 دالر برت ــال قب ــركت در س ش
15 رونــد قيمــت فــروش ريــل راه آهــن شــركت كاردميــر تركيــه 
ــركت  ــت ش ــروش بيل ــزان ف ــت. مي ــده اس ــش گذاشته ش ــه نماي ب
كاردميــر در ســال پيشــين 844 هــزار تــن بــه ثبــت رســيده اســت. 
رونــد قيمــت فــروش بيلــت شــركت كاردميــر در شــکل-16 

مشــاهده می گــردد.
ــروه  ــركت گ ــت ش ــل و تخ ــوالدی طوي ــوالت ف ــد محص تولي
اردميــر تركيــه در ســال گذشــته بــه ترتيــب 0٫857 و 7٫515 ميليون 
تــن بــه ثبــت رســيده اســت. ميــزان توليــد محصــوالت ورق گــرم 
ــب، 5٫608 و 1٫907  ــه ترتي ــن گــروه در ســال 2021، ب و ســرد اي
ــزان فــروش محصــوالت ورق گــرم،  ــوده اســت. مي ميليــون تــن ب
ــب 5٫608،  ــه ترتي ــل ب ــال قب ــر در س ــروه اردمي ــل گ ــرد و طوي س

ــت. ــده اس ــن گزارش ش ــون ت 1٫907 و 0٫857 ميلي

تأمین مواد اولیه

ســال  در  تركيــه  كشــور  ســنگ آهن  واردات  ميــزان 
ــی و  ــنگ آهن داخل ــهم س ــت. س ــوده اس ــون ب 11٫26،2021 ميلي
خارجــی در توليــد فــوالد تركيــه بــه ترتيــب 40 و 60% اعام شــده 
اســت. در جــدول-7 تأمين كننــدگان ســنگ آهن تركيــه در ســال 

پيشــين مشــاهده می گــردد.

جدول 6- روند تولید چدن مذاب شرکت کاردمیر

 شکل 15- روند قیمت فروش ریل راه آهن شرکت کاردمیر ترکیه

شکل-16: روند قیمت فروش بیلت شرکت کاردمیر
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تركيــه  كشــور  ســنگ آهن  واردات  رونــد  شــکل-17  در 
آمــده اســت. در ســال پيشــين كشــورهای برزيــل، ســوئد و 
ــنگ آهن  ــن س ــون ت ــب 5٫82، 1٫57 و 1٫25 ميلي ــه ترتي ــيه ب روس

ــت  ــنگ آهن- پل ــد س ــزان تولي ــتند. مي ــادرات داش ــه ص ــه تركي ب
ــت  ــه ثب ــن ب ــون ت ــل 2٫63 ميلي ــال قب ــه در س ــر تركي ــروه اردمي گ

رسيده است. 

ــته  ــال گذش ــه در س ــوی تركي ــال كک ش ــزان واردات ذغ  مي
ســهم  اســت.  بــوده  تــن  ميليــون   ۵٫۳۲ كاهــش،   %2٫07 بــا 
اســتراليا در واردات ذغــال كک شــوی تركيــه 3٫279 ميليــون 
تأمين كننــدگان  جــدول-8  در  اســت.  رســيده  ثبــت  بــه  تــن 

ــده می شــود.  ــل دي ــه در ســال قب ذغــال كک شــوی كشــور تركي
ــدمير و  ــر، ايس ــوالد در اردمي ــده ف ــت تمام ش ــز قيم ــد و آنالي رون
ــده ــکل- 18 ،19 و 20 ارائه ش ــب در ش ــه ترتي ــه ب ــر تركي كاردمي

 است.

جدول7- تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ترکیه در سال 2021

شکل 17- روند واردات سنگ آهن کشور ترکیه
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در ســال پيشــين ســهم مــواد در قيمــت تمام شــده فــوالد اردميــر 
و ايســدمير تركيــه بــه ترتيــب 78 و 84 % بــوده اســت. در ســال قبــل 
ميــزان واردات ذغــال حرارتــی بــا 9٫18% كاهــش، 30٫83 ميليــون 
تــن گزارش شــده اســت. ميــزان صــادرات ذغــال حرارتــی كلمبيــا 

ــب 14٫1 و ۱۳٫۲۶  ــه ترتي ــين ب ــال پيش ــه در س ــه تركي ــيه ب و روس
ــی و  ــنگ داخل ــال س ــهم ذغ ــت. س ــده اس ــن گزارش ش ــون ت ميلي
خارجــی در توليــد فــوالد تركيــه بــه ترتيــب 10 و 90% ثبت شــده 

اســت.

شکل 18- روند آنالیز قیمت تمام شده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت اردمیر ترکیه

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

شکل 20- روند آنالیز قیمت تمام شده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت کاردمیر ترکیه
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ــر  ــوالد كاردمي ــركت ف ــان ش ــداد كاركن ــته تع ــال گذش در س
ــه  ــركت های زيرمجموع ــم در ش ــر ه ــاً 305 نف ــر )ضمن 4135 نف
ــانی  ــروی انس ــره وری ني ــت. به ــوده اس ــد( ب ــه می كنن انجام وظيف
شــركت فــوالد كاردميــر در ســال قبــل 568 تــن بــه ازای هــر نفــر 
ــن  ــی و ســفيد در اي ــان يقــه آب ــوده اســت. تعــداد كاركن شــاغل ب
شــركت بــه ترتيــب 3167 و 968 نفــر هســت. در شــکل -22 رونــد 
ــه  ــر ارائ ــوالد كاردمي ــركت ف ــانی ش ــروی انس ــره وری ني ــد به رش

ــده اســت. گردي

بهــره وری نيــروی انســانی شــركت فــوالد Diler )كــوره قــوس 
الکتريکــی بــا 100% قراضــه( در ســال قبــل 1200 تــن بــه ازای هــر 
ــای  ــتفاده از ظرفيت ه ــزان اس ــر شــاغل گزارش شــده اســت. مي نف
اردميــر  گــروه  در  خــام  و  مــذاب  فــوالد  توليــد  نصب شــده 
بــه ترتيــب 95 و 94% ثبت شــده اســت. در 9 ســال گذشــته در 
مصــرف انــرژی شــركت ايســدمير تركيــه بيــش از 21٫5% كاهــش 
حاصل شــده اســت. در ســال قبــل ميــزان مصــرف انــرژی شــركت 
فــوالد Diler تركيــه )بــا فرآينــد فوالدســازی EAF و 100% شــارژ 
قراضــه( 2٫42 گيــگا ژول بــر تــن فــوالد بــوده اســت. ميــزان 
ــد  ــا فرآين ــه )ب ــر تركي ــوالد كاردمي ــركت ف ــرژی ش ــرف ان مص
اصفهــان( 23  مشــابه شــركت ذوب آهــن   ،BOF فوالدســازی 
ــزان چرخــه آب  ــوده اســت. مي ــوالد خــام ب ــن ف ــر ت ــگا ژول ب گي
در شــركت های اردميــر و ايســدمير تركيــه كــه بــا فراينــد كنورتــر 
ــوده  ــب 92 و 94٫6% ب ــه ترتي ــد، ب ــد می كنن ــوالد تولي اكســيژنی ف
ــز  ــماندها ني ــت پس ــزان بازياف ــده مي ــركت های يادش ــت. در ش اس
ــرف  ــزان مصـ ــت. مي ــده اس ــام ش ــب ۶۸٫۳ و 72% اع ــه ترتي ب
ــوالد  ــن ف ــر ت ــب ب ــوالد Diler،0٫89 مترمکع ــركت ف آب در ش
گزارش شــده اســت )بــا فرآينــد فوالدســازی EAF و 100% شــارژ 
قراضــه(. در شــركت ايســدمير تركيــه در ســال گذشــته آمــوزش 
ســرانه 52 ســاعت بــوده اســت. در ســال گذشــته شــركت اردميــر 
ــب 2٫21 و  ــه ترتي ــان ب ــوزش كاركن ــرای آم ــه ب ــدمير تركي و ايس
0٫964 ميليــون ليــر هزينــه كــرده اســت. در ســال قبــل در شــركت 
ــه ثبــت  فــوالد كاردميــر تركيــه آمــوزش ســرانه 35٫13 ســاعت ب
رســيده اســت. آمــوزش ســرانه شــركت فــوالد Diler تركيــه 
31٫4 ســاعت اعــام شــده اســت )بــا فراينــد توليــد كــوره قــوس 
ــوالدی  ــوالت ف ــوع محص ــه(. تن ــارژ 100% قراض ــی و ش الکتريک
ــب  ــه ترتي ــر ب ــروه اردمي ــوالد گ ــركت ف ــت در ش ــل و تخ طوي
ــام  ــد( اع ــول جدي ــد( و 536 )11 محص ــول جدي 318 )6 محص
ســرمايه گذاری  هزينه هــای  پيشــين،،  ســال  در  اســت.  شــده 
گــروه اردميــر 434 ميليــون دالر بــه ثبــت رســيده اســت. در ســال 
ــركت  ــعه ش ــق و توس ــرمايه گذاری و تحقي ــای س 2021، هزينه ه
كاردميــر 424 ميليــون ليــره تركيــه بــوده اســت. در ســال 2021 در 
شــركت گــروه اردميــر 45 پــروژه تحقيقاتــی بــا موفقيــت بــه اتمــام 
ــروژه در حــال انجــام اســت. در مركــز  ــون 42 پ رســيده و هم اكن
تحقيقــات شــركت گــروه اردميــر و كاردميــر بــه ترتيــب 58 و 29 

نفــر انجام وظيفــه می نماينــد.

سایر شاخص های پایداری

در توســعه صنايــع فــوالد تركيــه تحقيــق و توســعه خيلــي 
در  پژوهشــي  فعاليت هــاي  درنتيجــه  اســت.  بــوده  تأثيرگــذار 
مصــرف انــرژي ويــژه فــوالد كاهــش چشــمگيري بــه وجــود آمده 
ــارد  ــته 1٫745 ميلي ــال گذش ــر در س ــروه اردمي ــركت گ ــت. ش اس
دالر ســود خالــص داشــته اســت. در ســال گذشــته تعــداد كاركنان 
ــت. در  ــوده اس ــر در ب ــر 12778 نف ــروه اردمي ــوالد گ ــركت ف ش
ســال گذشــته تعــداد كاركنــان شــركت فــوالد ايســدمير و اردميــر 
بــه ترتيــب 4799 و 7979 نفــر اعــام شــده اســت. در ســال 2021، 
ــا حقــوق ســاعتی و  در شــركت گــروه اردميــر تعــداد كاركنــان ب
ماهيانــه بــه ترتيــب 8585 و 4203 نفــر بــوده اســت. ســهم ايســدمير 
در تعــداد كاركنــان بــا حقــوق ســاعتی و ماهيانــه بــه ترتيــب 3124 
ــداد  ــر تع ــد تغيي ــکل- 21 رون ــت. در ش ــده اس و 1675 گزارش ش
نيــروی انســانی شــركت فــوالد گــروه اردميــر بــه نمايــش درآمــده 

اســت.

ــروی انســانی در شــرکت گــروه  ــر تعــداد نی ــد تغیی شــکل21- رون
اردمیــر ترکیــه

ــرکت  ــانی در ش ــروی انس ــره وری نی ــد به ــد رش ــکل 22- رون ش
ــد کاردمی

 آناليز و ارزيابي تحوالت صنايع فوالد كشور تركيه در سال 2021
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ترجمه: محمدحسين نشاطی 

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازینقش سرباره های گذرا در فوالدسازی11  

قسمت1*

نمونه هــای ســرباره معمــوالً در پايــان فرآينــد فوالدســازی 
اغلــب  ســرباره  تركيبــات  از  ســپس  و  گرديــده  جمــع آوری 
به عنــوان مرجعــی بــرای كنتــرل فرآينــد و قابليــت ســازگاری 
ــا  ــن نمونه ه ــه اي ــود. درحالی ك ــتفاده می ش ــوز اس ــا نس ــرباره ب س
ــه  ــذرا2  را ك ــرباره های گ ــت س ــا وضعي ــتند، ام ــم و الزم هس مه
عامــل واكنش هــای پااليــش از قبيــل فســفرزدائی، گوگردزدايــی 
و جــذب آخــال در طــی فرآينــد هســتند را نشــان نمی دهنــد. ايــن 
مقالــه دو قســمتی بــر نقــش ايــن ســرباره های گــذرا و چگونگــی 
ــازی  ــر ب ــدی از فرآيندهــای كنورت ــرای بهره من ــا ب مهندســی آن ه
اكســيژنی )BOF(، كــوره قــوس الکتريکــی )EAF( و پااليــش 
ــی در  ــن اطاعات ــه همچني ــن مقال ــد. در اي ــز می كن ــی تمرك پاتيل
مــورد جنبه هــای فيزيکی-شــيميايی ســرباره ها در فوالدســازی 

ــه خواهــد شــد. ارائ
قاعــده كلــی قديمــی »مراقــب ســرباره باشــيد، فــوالد از خــود 
ــد و  ــای جدي ــد گريده ــا تولي ــون ب ــرد« اكن ــد ك ــت خواه مراقب
پيچيــده فــوالد، حتــی از اهميــت بيشــتری هــم برخــوردار اســت. 
پيشــرفت در اتوماســيون و سيســتم های ســطح 2 در كارخانه هــای 
ــن  ــدی اي ــواد و زمان بن ــزودن م ــی اف ــرل و ردياب ــکان كنت ذوب ام
فرآيندهــا را فراهــم می ســازد و وقتــی بــا ابــزار درون خطــی 
)اينايــن( موازنــه جــرم و انــرژی تركيــب می شــود، كنتــرل 

ــت. ــری اس ــان ديگ ــر زم ــر از ه ــرباره دقيق ت س
طــی  در  آن هــا  طراحــی  و  تحــول  ســرباره،  اصــول  درک 
ــاز اساســی صنعــت فوالدســازی امــروزی اســت.  فرآينــد يــک ني
ســرباره های گــذرا كــه در طــی فرآينــد فوالدســازی تشــکيل 
ــرباره/ ــرباره/فلز و س ــل س ــای متقاب ــاً واكنش ه ــوند و اساس می ش

نســوز را كنتــرل می كننــد، به انــدازه تركيــب نهايــی ســرباره مهــم 
ــی  ــذرا و چگونگ ــرباره های گ ــن س ــه اي ــه ب ــن مقال ــتند. در اي هس
ــی  ــه ســرباره های هــدف نهاي ــرای دســتيابی ب ــا ب بهينه ســازی آن ه

ــود. ــه می ش ــتند، پرداخت ــازان هس ــه فوالدس ــاً موردتوج ــه نوع ك
نمودارهــای فــازی سيســتم های اكســيد ابــزار مهــم مورداســتفاده 
دســتورالعمل های  طراحــی  و  ســرباره ها  ابهــام  رفــع  بــرای 
ــوده  ــده ب ــبتاً پيچي ــا نس ــن نموداره ــد. اي ــاز بوده ان ــب روان س تركي
ــند.  ــره آور باش ــازه كار دله ــران ت ــتر كارب ــرای بيش ــد ب و می توانن
بيشــتر عمليــات فوالدســازی در حــدود ºC 1600  انجــام می شــود 
اگــر  شــوند  ســاده  بســيار  می تواننــد  نمودارهــا  به طوری كــه 
ــا  ــد؛ ام ــی گردن ــا بررس ــن دم ــا در اي ــع هم دم ــازی مقاط ــط ف رواب
ــازی، شــناخت مفصــل  ــای ف ــدی نموداره ــت 2 بع ــل ماهي ــه دلي ب
ــی  ــی و ســه تايی و چهارتاي ــه سيســتم های دوتاي ــط ب ســرباره ها فق

1 - E. Pretorius, The Role of Transient Slags in Steelmaking, Part 
I, IRON & STEEL TECHNOLOGY, JAN 2021.
2  - Transient slags

ــه  ــده ارائ ــماره آين ــمت 2 در ش ــود، قس ــه می ش ــمت ارائ ــه در دوقس ــن مقال *اي
خواهــد شــد.
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اخيــر در  پيشــرفت های  ســاده محــدود می شــد. خوشــبختانه، 
پايــگاه داده هــای ســرباره در نرم افــزار ترموديناميکــی هماننــد 
ــتم های  ــع سيس ــل جام ــی و تجزيه وتحلي ــکان ارزياب FactSage ام

ســرباره چنــد جزئــی پيچيــده را فراهــم نمــوده كــه در ايــن مقالــه 
ــد. ــد ش ــان داده خواه نش

ــازی و  ــای ف ــه نموداره ــرد ك ــه ك ــت توج ــم اس ــن مه همچني
ــه  ــد ك ــان می دهن ــی را نش ــرايط تعادل ــی ش ــزار ترموديناميک نرم اف
هميشــه در فوالدســازی حاصــل نمی شــود؛ بنابرايــن »ســرعت« 
»مســير  بــه  بســيار  تشــکيل ســرباره در عمليــات فوالدســازی 
سرباره ســازی« و انتخــاب مــواد اوليــه مورداســتفاده بــرای دســتيابی 
ــن  ــمت اول اي ــتگی دارد. در قس ــرباره بس ــی س ــب نهاي ــه تركي ب
ــرباره  ــيميايی س ــای فيزيکی-ش ــورد جنبه ه ــی در م ــه اطاعات مقال
ارائــه می شــود، درحالی كــه قســمت دوم آن بــه نمونه هايــی از 
ســرباره های گــذرا در فرآيندهــای مختلــف فوالدســازی )كــوره 
بــازی اكســيژنی، كــوره قــوس الکتريکــی و فرآيندهــای پااليــش( 

ــت. ــد پرداخ خواه

جنبه های فیزیکی و شیمیایی سرباره 

ــب  ــر ترکی ــرباره در براب ــی س ــب کل ــوم ترکی  مفه
ســرباره مایــع- بيشــتر نمونه هــای ســرباره  برداشته شــده از 
ظــروف فوالدســازی و آناليــز شــده در دســتگاه-های فلورســانس 
ــد  ــان می دهن ــرباره را نش ــی س ــب كل ــس )XRF( تركي ــعه ايک اش
و به طورمعمــول مخلوطــی از فازهــای جامــد و مايــع هســتند. 
فروبــردن يــک ميلــه فــوالدی ســرد در ســرباره نســبتاً مايــع، 
نمونــه ای از ســرباره را برمــی دارد كــه نماينــده تركيــب كلــی 
ــرباره ای  ــوالدی در س ــه ف ــک ميل ــردن ي ــا فروب ــت؛ ام ــرباره اس س
ــه  ــر ب ــد، منج ــخت« باش ــته س ــد دارای »پوس ــر می رس ــه نظ ــه ب ك
ــه ميلــه می شــود ]نســبت  چســبيدن ميــزان بيشــتری ســرباره مايــع ب
بــه ســرباره بــا پوســته ســخت[ و به احتمال زيــاد بــه ميــزان بيشــتری 
ــرباره.  ــی س ــب كل ــا تركي ــت ت ــرباره اس ــع س ــش ماي ــده بخ نماين
ــياليت  ــه س ــرباره ك ــای س ــع آوری نمونه ه ــگام جم ــن، هن بنابراي

ــواردی،  ــن م ــژه ای شــود. در چني ــد توجــه وي ــد، باي ــی ندارن باالي
نمونــه فنجانــی برداشته شــده از دهانــه همزنــی )دهانــه بــاز مــذاب( 

ــود. ــد ب ــل خواه ــرباره در پاتي ــده كل س ــتر نماين ــل، بيش در پاتي
ــا  ــوان ب ــع را می ت ــرباره ماي ــرباره و س ــب كل س ــوم تركي مفه
CaO-MgO-SiO2 در  سيســتم   1600 ºC هم دمــای  ســاده  مقطــع 
شــکل 1 توضيــح داد. طــرح واره فازهــای ســرباره در شــکل2 
ــدول  ــه در ج ــرباره مربوط ــات س ــت و تركيب ــده اس ــان داده ش نش
1 ذكرشــده اند. ســرباره A در شــکل 1 تركيــب كلــی ســرباره 
اســت كــه شــامل برخــی فازهــای جامــد می باشــد و »قــوام 
ــان دهنده  ــکل1 نش ــرباره B در ش ــز( دارد. س ــه قرم ــی3 « )نقط كرم
تركيــب مايــع كل ســرباره )نقطــه ســياه( اســت. كل ســرباره 
ــرباره B( و  ــع )س ــاز ماي ــد ف ــدود 80 درص ــامل ح ــرباره A( ش )س
ــه  ــک نمون ــب شــيميايی XRF ي 20 درصــد Ca2SiO4 اســت. تركي
 A نســبت بــه تركيــب B احتمــاالً بــه تركيــب A ميلــه ای از ســرباره

نزديک تراســت.

 

 دهد.یرا نشان م کلو  یعما یبترک ینتفاوت ب که ºC1600سرباره در  یباتترک -1 جدول

 ویسکوزیته

 مؤثر

 ویسکوزیته

 )پواس(

 درصد

 مایع
 نسبت

C/S 

 درصد

MgO 

 درصد

CaO 

 درصد

2SiO 
 

1.86 - 80.4 1.31 6.1 53.2 40.7 
 سربارهکل

 (Aسرباره )

1.07 1.07 100 1.23 6.8 51.8 42.0 
 مایع سرباره

 (Bسرباره )

سیســتم بــرای   1600 ºC در  هم دمــا  مقطــع  شــکل1- 
ــرباره و  ــی س ــب کل ــان دهنده ترکی ــرباره A نش CaO- MgO-SiO2. س

ســرباره B نمایانگــر قســمت مایــع ســرباره اســت.

شکل 2- طرح واره فازها در کل سرباره.

جــدول 1- ترکیبــات ســرباره در ºC 1600 کــه تفــاوت بیــن 
ترکیــب مایــع و کل را نشــان می دهــد.

3 - “creamy” consis tency
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 ی.یناتو آلوم ییلیکاتس یهادر سرباره یبر روابط فاز CaOاثر افزودن  -2 جدول
  B3=C/(S+A) %MgO %CaO 3O2%Al 2%SiO مایع % ویسکوزیته )پواس( ویسکوزیته موثر

 سرباره سیلیکاتی: 
 مایع اولیه سرباره %..4 1404 - ..180 ..0. 4024 ..4 40.1 40.1
 (CaOکیلوگرم  ..4)+ سرباره کل .4.04 - .1101 ..0. 4011 .1404 - 40.1
 ترکیب سرباره مایع .1.02 - .1.01 .4201 .404 - .08. .08.

 سرباره آلومیناتی: 
 سرباره مایع اولیه %..4 - ..120 ..110 ..10 4028 ..4 081. 081.
 (CaOکیلوگرم  ..4)+ سرباره کل - .4.02 .1.02 .401 4012 ..8.0 - 4024
 ترکیب سرباره مایع - ..120 ..110 ..10 4028 - 081. 081.

 

 دهد.یرا نشان م کلو  یعما یبترک ینتفاوت ب که ..ºC44سرباره در  یباتترک -4 جدول

 ویسکوزیته 
 مؤثر

 ویسکوزیته
 )پواس( 

 درصد
 مایع

 نسبت
C/S 

 درصد
 MgO 

 درصد
CaO 

 درصد
 

2SiO 
 

40.4 - ..01 4044 404 1402 1.0. 
 هسربارکل
سرباره ) 

A) 

 سرباره .120 .140 .40 4024 ..4 ..40 ..40
 مایع

2.5-)كسر جامد -1( *ويسکوزيته )مايع( = 

ويسکوزيته مؤثر)مخلوط جامد + مايع(

حجمــی  »كســر  از   Einstein-Roscoe اصلــی  معادلــه  در 
ــرای  ــح ب ــب تصحي ــک ضري ــد« و ي ــر جام ــای »كس ــد« به ج جام
ــرای  ــر ب ــن مقادي ــه اي ــا هم ــت، ام ــده اس ــوژی استفاده ش مورفول
ــک  ــوان ي ــتند. به عن ــده نيس ــی شناخته ش ــی خيل ــدات عموم جام
تقريــب، از كســر جامــد )كســر وزنــی( بــرای ايــن معادلــه اســتفاده 

می شــود.

پاالیــش  ســرباره های  بیــن  مهــم  تفاوت هــای 
پاتيلــی  پااليــش  عمليــات  در  آلومیناتــی-  و  ســیلیکاتی 
افــزودن آهــک بــه ســرباره های مايــع تــا زمانــی كــه ويســکوزيته 
ــده  ــرباره اشباع ش ــی، س ــد، يعن ــر كن ــی تغيي ــوام كرم ــک ق ــه ي ب
فقــط از آهــک، يــک شــيوه متعــارف می باشــد؛ امــا ســرباره های 
ــه  ــکوزيته هنگامی ك ــريع ويس ــرات س ــه تغيي ــبت ب ــيليکات نس س
آهــک بيش ازحــد در مقايســه بــا ســرباره آلوميناتــی اضافــه 
فــازی  روابــط  دليــل  بــه  ايــن  بســيار حســاس ترند.  می شــود 
CaO- و   CaO-MgO-SiO2 پايــه  سيســتم های  در  منحصربه فــرد 
ــد  ــا جام ــع ب ــن طــول اهرم هــای ماي MgO-Al2O3 و تفاوت هــای بي

در دو سيســتم اســت )قانــون اهــرم(. تأثيــر افــزودن 100 كيلوگــرم 
ــرز  ــع در م ــد ماي ــرباره 100 درص ــرم س ــه 1000 كيلوگ ــک ب آه
ليکوئيــدوس در ºC ۱۶00 را در نظــر بگيريــد. جــدول 2 و شــکل3 
ــرم  ــاه اه ــول كوت ــل ط ــه دلي ــکوزيته ب ــر ويس ــه ب ــر قابل توج تأثي
ــد،  ــرای ســرباره های ســيليکاتی را نشــان می دهن ــد ب ــا جام ــع ت ماي
تأثيــر   ،)b3شــکل( آلوميناتــی  ســرباره  بــرای  درحالی كــه 
ــت  ــر اس ــه براب ــبت B3 ك ــت. نس ــر اس ــی كمت ــور قابل توجه به ط
ــر  ــاوی مقادي ــه ح ــرباره هايی ك ــرای س ــوالً ب ــا ))C/(S+A( معم ب

اســتفاده می شــود. Al2O3 هســتند  SiO2 و/يــا  قابل توجهــی 

ــی  ــب كل ــرباره A، تركي ــه س ــتر )CaO( ب ــک بيش ــزودن آه اف
ســرباره را از مــرز ليکوئيــدوس بــه ســمت رأس CaO نمــودار 
ــر  ــی ســرباره را بازی ت ــب كل ــاً تركي ــن مطمئن منتقــل می ســازد. اي
می كنــد امــا باعــث افزايــش بيشــتر تشــکيل Ca2SiO4 جامــد دركل 
ــب  ــه تركي ــود ك ــع می ش ــرباره ماي ــدار س ــش مق ــرباره و كاه س
ــد.  ــد مان ــکل 1 خواه ــه B در ش ــدار نقط ــان مق ــاً در هم آن اساس
ــل  ــرباره عام ــع س ــر[ ماي ــش ]كس ــازی، بخ ــات فوالدس در عملي
هرگونــه واكنــش پااليــش اســت. ازايــن رو بــرای گوگردزدايــی، 
ــازی بســيار ســيال  ــر اينکــه يــک ســرباره ب ــد ب ــرای تأكي گاهــی ب
بــرای گوگردزدايــی مؤثــر ضــروری اســت از شــعار »]هرچــه 

.)B ــرباره ــورد س ــن م ــود )در اي ــتفاده می ش ــر[« اس ــر بهت رقيق ت
ويســکوزيته ســرباره: ويســکوزيته نظــری در مقابــل ويســکوزيته 
مؤثــر- در بســياری از فرآيندهــای فوالدســازی، اينکــه كل ســرباره 
حــاوی مقــدار مشــخصی اشــباع يــا ذرات »فــاز دوم« باشــد مفيــد 
ــه  ــد ك ــش می ده ــرباره را افزاي ــر س ــکوزيته مؤث ــرا ويس ــت زي اس
و  كــرده  تقويــت  را   EAF در  ســرباره  پفکی ســازی  می توانــد 
ــرباره  ــه س ــد ك ــان ده ــی نش ــش پاتيل ــور پاالي ــه اپرات ــن ب همچني
پاتيــل وقتــی دارای »قــوام كرمــی« باشــد )حــاوی مقــداری ذرات 
فــاز دوم Ca2SiO4(، ماننــد ســرباره A در جــدول 1، بــا مــواد نســوز 
ــه شــرح زيــر تعييــن  ســازگار اســت. ويســکوزيته مؤثــر ســرباره ب
 Equilib شــد: تركيبــات و مقاديــر فازهــا در كل ســرباره بــا مــاژول
)كنسرســيوم   con3  database con3و  FactSage  7.3 نرم افــزار  در 
بانــک اطاعاتــی FactSage( تعييــن شــد. ويســکوزيته فــاز مايــع 
بــا مــاژول ويســکوزيته در FactSage 7.3 تعييــن گرديــد. مقاديــر 
فــازی  نمودارهــای  از  می تــوان  را  ســاده  ســرباره های  فــازی 
ــر،  ــرباره های پيچيده ت ــرای س ــا ب ــال( ام ــن مث ــود )در اي ــن نم تعيي
ــب  ــر و تركي ــبه مقادي ــرای محاس ــروری ب ــزاری ض FactSage اب

ــاال و  ــر كل ســرباره از اطاعــات ب فازهــا اســت. ويســکوزيته مؤث
معادلــه اصاح شــده Einstein-Roscoe تعييــن شــد:

جدول 2- اثر افزودن CaO بر روابط فازی در سرباره های سیلیکاتی و آلومیناتی.
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ــج  ــيليکاتی منت ــرباره س ــه س ــک ب ــرم آه ــزودن 100 كيلوگ اف
 )CaO ــباع از ــاز اش ــی Ca2SiO4 )ف ــدار قابل توجه ــکيل مق ــه تش ب
ــه 46 درصــد  می شــود به طوری كــه مقــدار مايــع در كل ســرباره ب
ــه  ــواس ب ــرباره از 1.04 پ ــر س ــکوزيته مؤث ــد. ويس ــش می ياب كاه
6.74 پــواس تغييــر می يابــد بــه يــک ســرباره پوســته جامــد منتــج 
كــم  ويســکوزيته  دارای  ســرباره  كل  مايــع  بخــش  می شــود. 
ــع بســيار كــم اســت.  ــواس( اســت امــا مقــدار ســرباره ماي )0.98پ
ــی  ــه ســرباره آلومينات ــزودن 100 كيلوگــرم آهــک ب ــل اف در مقاب
ــود و  ــج می ش ــد )CaO( منت ــاز جام ــد ف ــدود 9 درص ــه ح ــط ب فق
ــر  ــک تغيي ــط ي ــت. فق ــی اس ــوام كرم ــا ق ــرباره ب ــک س ــه ي نتيج
نســبتاً كوچــک در ويســکوزيته مؤثــر كل ســرباره از 0.95 بــه 

ــود دارد. ــواس وج 1.26 پ

ســرباره های  در  دولومیــت  و  آهــک  انحــالل 
فوالدســازی- CaO و MgO از اجــزای اصلــی مــواد نســوز 
ــی ســرباره های ســازگار  ــن از اجــزای اصل ــازی هســتند و بنابراي ب
ــت  ــز هســتند. آهــک و دولومي ــواد نســوز ني ــن م ــا اي در تمــاس ب
به طورمعمــول بــه ســرباره های كــوره، كنورتــر و پاتيــل بــرای 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــزا و ب ــن اج ــا اي ــرباره ها ب ــودن س ــباع نم اش
ــار  ــازی )سرش ــرباره های ب ــوند. س ــه می ش ــوز، اضاف ــايش نس فرس
ــل  ــی در پاتي ــرای فســفرزدائی در كــوره و گوگردزداي از CaO( ب

ــتند. ــد هس ــز مفي ني
يــک الــزام اصلــی CaO و MgO افــزوده بــه ســرباره بــرای 
ــريع  ــال س ــوز انح ــا نس ــازگاری ب ــا س ــوالد و/ي ــت ف ــود كيفي بهب
CaO و MgO اســت تــا اطمينــان حاصــل شــود كــه ايــن اجــزا بــرای 

محافظــت از مــواد نســوز يــا واكنــش بــا فوالد در دســترس هســتند. 
عوامــل زيــر هنــگام درنظــر گرفتــن ســرعت انحــال مهــم هســتند:
1. انــدازه مــواد اضافه شــده. انــدازه بيش ازحــد بــزرگ ايــن مــواد 
باعــث تأخيــر در انحــال كامــل می شــود، امــا انــدازه خيلــی ريــز 
آن هــا ممکــن اســت منجــر بــه تلفــات بيش ازحــد به صــورت 

گــرد وغبــار يــا افزايــش احتمــال هيدراســيون شــود.

2. روش و زمان بنــدی افــزودن. چنانچــه مــواد خيلــی زودتــر از در 
دســترس بــودن اجــزای روان ســاز بــرای حــل آهــک اضافه شــوند، 
 BOF منجــر بــه ايجــاد ســرباره پوســته جامــد می شــوند )بــه بحــث
و EAF در بخــش II مراجعــه كنيــد( افــزودن مــواد به صــورت 
ــر«  ــدن »جزاي ــناور ش ــه ش ــر ب ــد منج ــرف می توان ــک ظ ــه در ي فل
ــرای مدت زمــان قابل توجهــی  مــواد واكنــش نکــرده در ســرباره ب
ــه می-شــود كــه در صــورت امــکان  گــردد. به طورمعمــول توصي
ــی از CaO و  ــا به صــورت تركيب ــه كــرد ي ــج اضاف ــواد را به تدري م
MgO از قبــل مخلــوط شــده بــا مقــداری روان ســاز اضافــه كــرد تــا 

از انحــال ســريع و تشــکيل ســرباره اطمينــان حاصــل شــود.
ــک/ ــوط آه ــا مخل ــت ي ــا، دولومي ــک، منيزي ــواد )آه ــوع م 3. ن
ــود،  ــرض ش ــادل ف ــازی تع ــد فوالدس ــر در فرآين ــت(. اگ دولومي
ــياری از  ــا در بس ــت؛ ام ــم نيس ــده مه ــواد اضافه ش ــوع م ــگاه ن آن
مــوارد، تعــادل حاصــل نمی شــود و بنابرايــن مــاده ای كــه ســريع تر 
در ســرباره حــل می شــود می-توانــد برتــری آشــکاری نســبت بــه 

ــواد ديگــر داشــته باشــد. م
ــرای  ــواد ب ــن م ــه اي ــه ب ــيدی ك ــا اس ــاز ي ــزای روان س ــوع اج 4- ن
ــواد  ــازی در م ــزای ب ــوند. اج ــه می ش ــع اضاف ــرباره ماي ــکيل س تش
 MgO ۲۵7۲ و ºC در CaO ،ــتند ــاال هس ــيار ب ــه ذوب بس دارای نقط
ــن اجــزای  ــن روان ســازی )ســيال  كــردن( اي در ºC ۲۸۵۲، بنابراي
بــازی بايــد توســط اجــزای اســيدی بــه ميــزان زيــادی اتفــاق بيفتــد 

ــا ســرباره مايــع در دمــای فوالدســازی تشــکيل شــود. ت
ــازی دوتايــی ســاده و مقاطــع هم دمــای ســه تائی  نمودارهــای ف
ــن CaO و MgO و  ــای بي ــی واكنش ه ــرای ارزياب ــدی ب ــزار مفي اب
ــا  ــن نموداره ــان دادن اي ــتند. نش ــاز هس ــف روان س ــزای مختل اج
ــن  ــل از اي ــج حاص ــا نتاي ــت، ام ــه اس ــن مقال ــه اي ــارج از حيط خ
ــن  ــد. اي ــد ش ــث خواه ــل بح ــه  تفصي ــر ب ــش زي ــا در بخ نموداره
نمودارهــا اساســاً نشــان می دهنــد كــه وقتــی CaO و MgO فازهــای 
اشــباع اصلــی در تمــاس بــا يــک جــزء روانســاز هســتند، تشــکيل 
مايــع ســريع حاصــل می شــود امــا وقتــی يــک  فــاز ميانــی بــا دمــای 
بــاال )ºC ۱۶00>( تشــکيل می گــردد، انحــال CaO و MgO در 

ــد. ــر می افت ــه تأخي ــرباره ب س

روانسازی سرباره

و   CaO بــرای  روانســاز  به عنــوان   )SiO2( ســیلیس 
CaO-SiO2 و تائــی  دو  فــازی سيســتم های  نمودارهــای   :MgO

 SiO2 هــر دو بــا MgO و CaO نشــان می دهــد كــه MgO-SiO2

واكنــش می كننــد بــرای تشــکيل تركيبــات ميانــی بــا دمــای ذوب 
بــاال ºC( Ca2SiO4 ۲۱۳0( و Mg2SiO4 )ºC ۱9۱0( كــه حاليــت 
می كنــد.  محــدود  ســيليکاتی  ســرباره  در  را  خالــص  اجــزای 

CaO-شــکل 3- اهرم هــای جامــد بــه مایــع در سیســتم های

.1600 ºC در   )b(  CaO-MgO-Al2O3 و   )a(  MgO-SiO2

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی 
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ــر  ــد، واكنش هــای زي ــا CaO واكنــش می كن هنگامــی كــه SiO2 ب
ــی  ــاز ميان ــرده و ف ــش ك ــدا واكن ــد: CaO و SiO2 ابت ــاق می افت اتف
ــش  ــا SiO2 واكن ــد، ســپس Ca2SiO4 ب Ca2SiO4 را تشــکيل می دهن

كــرده و CaSiO3 را تشــکيل می دهــد كــه ســپس بــه  تدريــج ذوب 
ــک  ــد ي ــه می توان ــت ك ــوز اس ــاز نس ــک  ف ــود. Ca2SiO4 ي می ش
ــن رو حــل  ــد و ازاي پوشــش در اطــراف دانه هــای CaO ايجــاد كن

ــکل 4(. ــدازد )ش ــر بين ــه تأخي ــرباره را ب ــدن CaO در س ش

 Mg2SiO4 ــی ــاز ميان ــکيل ف ــل تش ــه دلي ــص ب ــار MgO خال رفت
ــی از  ــی تركيب ــا وقت ــت؛ ام ــابه CaO اس ــاال، مش ــای ذوب ب ــا دم ب
CaO و MgO اســتفاده می شــود، ماننــد دولوميــت )58 درصــد 

CaO و 39 درصــد MgO(، واكنــش بــا SiO2 بــه فازهــای بــا دمــای 

ذوب پائيــن ســيليکات Ca، Mg منتــج می شــود كــه در دمــای 
ــال CaO و  ــش انح ــث افزاي ــن باع ــتند. اي ــع هس ــازی ماي فوالدس
به طوری كــه در عمــل دولوميــت  MgO در ســرباره می شــود، 

حــل  ســيليکاتی  ســرباره های  در  آهــک  از  ســريع تر  بســيار 
می شــود. تجربــه عملياتــی نيــز نشــان داده اســت كــه آهکــی كــه 
ــی  ــد در برخ ــد MgO( باش ــا 15 درص ــداری MgO )ت ــاوی مق ح
مــوارد بــرای گوگردزدايــی بهتــر از آهــک معمولــی )94 درصــد 
>CaO( اســت، زيــرا ســرباره مايــع بــا تمــام CaO در محلــول 

می شــود. تشــکيل  ســريع تر 
 -MgO و CaO به عنــوان یــک روان ســاز بــرای CaF2

بــرای  ســيليکاتی  ســرباره های  بــه  به طورمعمــول  فلورســپار 
افزايــش ســينتيک انحــال آهــک بــا برطــرف كــردن مانــع 
 CaO ــت ــش حالي ــک و افزاي ــای آه ــراف دانه ه Ca2SiO4 در اط

بــرای گوگردزدايــی بهتــر اضافــه می شــود. مقطــع هم دمــای 
نشــان  شــکل 5  در   SiO2-CaO-CaF2 سيســتم  بــرای   ۱۶00 ºC

داده شــده اســت. مــورد قابل توجــه در ايــن نمــودار حاليــت كــم 
 -CaOدرصــد  25(  CaO-CaF2 تائــی  دو  ســرباره های  در   CaO

ــت  ــوای SiO2 ســرباره، حالي ــا افزايــش محت ــا ب نقطــهA( اســت ام
ــه  ــن نکت ــد )نقطــه B(. اي ــا 58 درصــد CaO افزايــش می ياب CaO ت

ــگام طراحــی مخلوط هــای روان ســاز حــاوی  بســيار مهمــی در هن

ــاوی  ــه ح ــاز ك ــوط روان س ــک مخل ــی، ي ــت، يعن ــپار اس فلورس
ــای  ــتری در دماه ــع بيش ــد ماي ــوط می باش ــداری SiO2 در مخل مق
ــکيل  ــپار تش ــک خالص/فلورس ــوط آه ــه مخل ــبت ب ــر نس پايين ت
ــر  ــن نشــان می دهــد كــه حداكث ــن نمــودار همچني خواهــد داد. اي
ــرای باالتريــن حاليــت CaO در ســرباره  ــاز ب مقــدار CaF2 موردني

ــت. ــهB( اس ــد CaF2 )نقط ــر از 15 درص كمت

     دو تصــور غلــط عمــده در صنعــت فــوالد در مــورد فلورســپار 
عبارت انــد از:

. برای مواد نسوز مضر است.
. فلورسپار، فوالد را گوگردزدايی می كند.

و   Al2O3  ،SiO2 مشــابه  روان ســاز،  جــزء  يــک  فلورســپار 
ــوز  ــاده نس ــزای م ــا اج ــه ب ــی ك ــرباره مايع ــر س ــت و ه FeO اس

ــود.  ــوز ش ــايش نس ــه فرس ــر ب ــد منج ــد، می توان ــده باش اشباع نش
اگــر CaF2 در اوايــل سرباره ســازی در مخلــوط يــا بــا ســاير اجــزا 
ــم(  ــم )خوش خي ــر فرســايش نســوز ماي ــر آن ب ــه شــود، تأثي اضاف
اســت؛ امــا وقتی كــه به صــورت متمركــز بــرای ســيال كــردن 
ــه فرســايش  ــد منجــر ب ــه شــود، می توان يــک ســرباره ســفت اضاف
موضعــی نســوز گــردد. اثــر CaF2 بــر ســرباره بــا ترســيم تركيبــات 
به صــورت   )MgO و   CaO( دوتايــی  اشباع شــده  ســرباره های 
ــن شــکل نشــان داده می شــود،  ــه بهتري ــوای CaF2 ب ــی از محت تابع
ــرای  ــت. ب ــده اس ــان داده ش ــکل های 6 و 7 نش ــه در ش همانطورك
تابعــی  به صــورت  دوتايــی  اشباع شــده  ســرباره های  مقايســه، 
از محتــوای Al2O3 نيــز در ايــن نمودارهــا نشــان داده شــده اند. 
جــزء  به عنــوان   SiO2 جايگزيــن   Al2O3 يــا   CaF2 هنگامی كــه 
 MgO در حاليــت  قابل توجهــی  كاهــش  می شــود،  روان ســاز 
CaF2 در  پايــه  بــر  مشــاهده می شــود )شــکل6(. ســرباره های 

شکل 4- طرح واره نشان دهنده انحالل آهک در 

سرباره های سیلیکاتی.

       SiO2- CaO-CaF2شکل 5- مقطع هم  دمایºC 1600 سیستم                          .
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 :MgO و CaO ــرای ــاز ب ــک روان س ــوان ی Al2O3 به عن

بســيار  اســپينل  يــک  فــاز  بــه  Al2O3 منجــر  و   MgO واكنــش 
 ۲۱۳۵ ºC ــا نقطــه ذوب ــاال )MgAl2O4( ب ــای ذوب ب ــا دم ــدار ب پاي
ــع تشــکيل نمی گــردد.  ــاز ماي ــای فوالدســازی ف می شــود و در دم
ــترده ای را در  ــازی گس ــش CaO و Al2O3 روان س ــل، واكن در مقاب
ــد  ــان می ده ــباع نش ــاز اش ــوان ف ــا CaO به عن ــازی ب ــای فوالدس دم
ــل  ــت. دلي ــک اس ــرای آه ــی ب ــاز عال ــه Al2O3 روان س به طوری ك
عــدم واكنــش CaO بــا Al2O3 بــرای تشــکيل يــک  فــاز اســپينل ايــن 
ــا  ــت ت �Å 1.14( اس ــزرگ ) ــد ب ــون +Ca  2  بيش ازح ــه كاتي ــت ك اس
ــی ديگــر  ــای دو ظرفيت ــرد. كاتيون ه ــرار گي در ســاختار اســپينل ق
هماننــد +0.86Å( Mg2( و+Fe2)Å 0٫9۲( به انــدازه كافــی كوچــک 
هســتند تــا در ســاختار اســپينل جای گيرنــد و همــه آن هــا فازهــای 
ــد. ــا ســاختار اســپينل در آن سيســتم ها را تشــکيل می دهن ــی ب ميان

FeO به عنــوان روان ســاز بــرای CaO و MgO : MgO و 

ــه تركيــب تشــکيل  FeO يــک محلــول جامــد كامــل در كل دامن

بــرای  ضعيفــی  بســيار  روان ســاز   FeO به طوری كــه  می دهنــد 
می شــود.  جــذب  مونوكســيد  ســاختار  در  زيــرا  اســت   MgO

 CaO يــک روان ســاز عالــی بــرای )Fe2O3 يــا FeO( اكســيد آهــن
ــن  ــن )ºC ۱۲00-1100( بي ــای پايي ــاز يوتکتيــک دم ــرا ف اســت زي
ــرباره ها  ــن س ــباع در اي ــاز اش ــود و CaO ف ــکيل می ش ــزء تش دو ج
ــدود 50  ــت، ح ــاد اس ــن زي ــيد آه ــت CaO در اكس ــت. حالي اس
 ،Fe2O3 بــرای CaO و حــدود 55 درصــد FeO بــرای CaO درصــد
در ºC ۱۶00 اســت. تشــکيل مايعــات بــا دمــای ذوب بســيار پائيــن 
در ايــن سيســتم ها و حاليــت زيــاد CaO نشــان می دهــد كــه چــرا 
نســوزهای دولوميتــی در برابــر ســرباره هايی بــا ســطح اكســيد 
ــت  ــوزهای دولومي ــتند. در نس ــيب پذير هس ــيار آس ــاال بس ــن ب آه

ــت. ــول CaO اس ــال به طورمعم ــاز اتص ــه، ف پخت
پاالیــش  ســرباره های  بــرای  متروکــه"  "منطقــه 
ــر  ــل، كنورت ــده )پاتي ــش كنن ــده - بيشــتر ســرباره های پاالي کنن
ــی  ــا آرگــون اكســيژن )AOD( و مخــزن كربن زداي ــی ب كربن زداي
 SiO2   ، ،SiO2     از اجــزای ))VOD( بــا اكســيژن در خــأ
و  هم دمــا  مقاطــع  به طوری كــه  تشکيل شــده اند   Al2O3 و 
منابــع  اجــزا  ايــن  فــازی  نمودارهــای  )ايزوپلتــال(  هم مقــدار 
فوالدســازی  مناســب  ســرباره های  مهندســی  بــرای  خوبــی 
ــرای  ــيليکات ب ــه س ــر پاي ــاً ب ــرباره ها لزوم ــه س ــتند. هنگامی ك هس
ــه  ــر پاي ــا ب ــيم )Si-killed( ي ــا سيليس ــده ب ــات آرام ش ــک عملي ي
Al-( ــوم ــا آلوميني ــده ب ــات آرام ش ــک عملي ــرای ي ــات ب آلومين

ــه از  ــا هنگامی ك ــتند؛ ام ــاده هس ــازی س ــط ف ــند، رواب killed( باش

ــا  ــود ي ــتفاده می ش ــه Si و Al اس ــيژن زدائی دوگان ــای اكس روش ه

ــرا  ــه MgO زي ــر پاي ــوزهای ب ــه نس ــتند ب ــر« هس ــت »دهنده ت حقيق
از  ســريع تر   CaF2 حــاوی  ســرباره های  بــرای   MgO حاليــت 
واقعــی  درصــد  می يابــد.  Al2O3 كاهــش  حــاوی  ســرباره های 

نيــز در شــکل ها ذكرشــده اند. Al2O3 در ســرباره  و   CaF2

     فلورســپار به عنــوان جزئــی كــه يــک مــاده گوگــردزدای 
ــتفاده از آن  ــک اس ــت آه ــر حالي ــر آن ب ــا تأثي ــت ام ــوی نيس ق
ــد.  ــه می كن ــی را توجي ــت گوگردزداي ــرای تقوي ــرباره ها ب در س
شــکل7، حاليــت CaO در ســرباره های اشباع شــده دوتايــی را در 
مقايســه بــا اثــر CaF2 و Al2O3 نشــان می دهــد. ايــن شــکل نشــانگر 
آن اســت كــه CaF2 جــزء بســيار موثرتــری بــرای حــل CaO نســبت 

ــر از 15 درصــد از آن جــزء اســت. ــه Al2O3 در ســطوح كمت ب

SiO2، MgO،CaO

 CaF2 چنانچــه  دوگانــه  اشــباع  در  ســرباره   MgO  -6 شــکل 

شــوند.  اضافــه   1600 ºCدر  SiO2 ســرباره  یــک  بــه   Al2O3 یــا 

Al2O3 در درصــد  CaF2 و  درصــد  نمــودار  در  موجــود  اعــداد 

 سرباره هستند.

شــکل CaO -7 ســرباره در اشــباع دوتایــی چنانچــه CaF2 یــا Al2O3 بــه 

ــود در  ــداد موج ــوند. اع ــه ش ــرباره SiO2 در ºC 1600 اضاف ــک س ی

نمــودار درصــد CaF2 و درصــد Al2O3 در ســرباره هســتند.

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی 
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تركيبــی از روانســازهای حــاوی SiO2 و Al2O3 اســتفاده می شــوند، 
ــرای  ــد. ب ــی ايجــاد كنن ــد چالش هاي ســرباره های حاصــل می توانن
مثــال، مقاطــع هم دمــای ºC ۱۶00 سيســتم های CaO-Al2O3- SiO2 و 

CaO-Al2O3-SiO2-5 %MgO در شکل8 را در نظر بگيريد.

يــک ويژگــی برجســته ايــن دو نمــودار، منطقــه پايــداری 
بــزرگ Ca2SiO4 )خــط قرمــز( اســت كــه حاليــت CaO در 

 Al2O3 ايــن سيســتم ها را محــدود می كنــد. بــا افزايــش ســطح
ــش  ــريع افزاي ــاره و س ــک  ب ــت CaO ي ــگاه حالي ــرباره، آن در س
ــر  ــه تغيي ــبت ب ــت CaO نس ــزرگ در حالي ــر ب ــن تغيي ــد. اي می ياب
 »)No Man’s Land( جزئــی تركيــب ســرباره »منطقــه متروكــه
ــده و  ــم ش ــکل9 رس ــا در ش ــای نموداره ــود. داده ه ــده می ش نامي
ــی از  ــورت تابع ــت CaO را به ص ــريع حالي ــش س ــوح افزاي به وض
ــد. ــان می دهن ــرباره نش ــد SiO2 س ــه درص ــد Al2O3 ب ــبت درص نس

هنــگام طراحــی دســتورالعمل های تركيــب ســرباره يــا در نظــر 
ــه  ــد توج ــا Si و Al، باي ــوالد ب ــی ف ــيژن زدائی تركيب ــن اكس گرفت
ــه طراحــی ســرباره هايی شــود كــه در ســمت  ــژه ای معطــوف ب وي
 CaO ــت ــريع حالي ــش س ــا افزاي ــه ب ــن منطق ــت اي ــا راس ــپ ي چ
ــا  ــرباره در ي ــب س ــن تركي ــرار گرفت ــورت ق ــد. در ص ــرار دارن ق
ــياليت و  ــی در س ــرات قابل توجه ــه«، تغيي ــه متروك ــراف »منطق اط

ــرد. ــه ك ــه ذوب تجرب ــوان ذوب ب ــرباره را می ت ــکوزيته س ويس
در  داده شــده  توضيــح  اصــول  مقالــه  ايــن  قســمت دوم  در 
ــی  ــده در ط ــذرای ايجادش ــرباره های گ ــورد س ــمت اول در م قس
فرآيندهــای پااليــش در عمليــات EAF،BOF و پاتيــل بــکار گرفتــه 

ــد. ــد ش خواهن

شــکل 9- تغییــرات در حاللیــت CaO در ºC 1600 به صــورت تابعــی 

از نســبت درصــد Al2O3 بــه درصــد SiO2 در ســرباره.

 )a(                                 1600 سیســتم ºC شــکل 8- مقاطــع هم دمــای

و سیســتم                                         .
SiO2-CaO-Al2O3

CaO-Al2O3-SiO2-5 %MgO
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آقای مهندس ایرج رخصتی  

بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالی را به سمت سرپرست مديريت عامل ذوب آهن اصفهان تبريک 
عرض نموده، توفيق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ايزد منان خواستارم.

دكتر عباس نجفی زاده                                                                                                                                                            
رئيس هيأت مديره انجمن آهن و فوالد ايران

ت
کا

ری
تب
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا

برگــزاری دوره هــای آموزشــی انجمــن آهــن و 
فــوالد ایــران:

دوره آموزشــی بــا عنــوان ))PT، MT(( در تاریــخ 4 و 5 دی 
حضــوری  به صــورت  دهمالیــی  رضــا  دکتــر  توســط   1400
ــاژی اصفهــان، دوره آموزشــی  ــوالد آلی ــرای شــرکت صنعــت ف ب
ــخ  ــای آن در تاری ــزن و چالش ه ــگ ن ــای زن ــکاری فوالده جوش
)به صــورت  دهمالیــی  رضــا  دکتــر  توســط  بهمــن   13 و   12
مدیــران  بــرای  مالــی  مدیریــت  آموزشــی  دوره  و  آنالیــن( 
غیرمالــی در تاریــخ 19 و 20 بهمــن توســط آقــای دکتــر غالمرضــا 
کوره هــای  آموزشــی  دوره  آنالیــن(،  )به صــورت  تیزفهم فــرد 
ــالد  ــدس می ــط مهن ــن توس ــخ 21 بهم ــی در تاری ــوس الکتریک ق
رحیمیــان به صــورت حضــوری بــرای مجتمــع شــرکت فــوالد 
 X’pert ــزار ــا XRD و نرم اف ــنایی ب ــاب آرش، دوره ی آش ــرز ن الب
ــی  ــر تقــی اصفهان ــن( توســط دکت High Score )به صــورت آنالی

ــوری  ــورت حض ــوز به ص ــواد نس ــفند، دوره ی م ــخ 8 اس در تاری
توســط دکتــر امیرعبــاس نوربخــش در تاریخ هــای 14 و 15 اســفند 
ــی پروژه هــا )به صــورت  ــی فنــی ، اقتصــادی و مال و دوره ی ارزیاب
تاریخ هــای  توســط دکتــر محمدرضــا ســلطانی در  آنالیــن(  
16 الــی 18 اســفند تدریــس گردیــد. دوره هــای فــوق توســط 

ــد. ــکیل گردی ــران تش ــوالد ای ــن و ف ــن آه انجم

جلســه هیــات تحریریــه مجلــه ی بین المللــی 
ــران: ــوالد ای ــن و ف ــن آه انجم

ــن و  ــن آه ــی انجم ــه ی بین الملل ــه مجل ــات تحریری ــه هی جلس
ــورخ 400/10/1  ــا در م ــت اعض ــور اکثری ــا حض ــران ب ــوالد ای ف

ــد. ــکیل گردی تش

شــکل دهی  مجلــه ی  فی مابیــن  توافق نامــه 
ــران: ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــا انجم ــواد ب م

ــوالد  ــن و ف ــن آه ــیراز و انجم ــگاه ش ــن دانش ــه ای بی توافق نام
علمــی  نشــریه  انتشــار  ادامــه  در  همــکاری  به منظــور  ایــران 
 Iranian Journal( پژوهشــی بــا عنــوان مجلــه ی شــکل دهی مــواد
of Materials Forming( در زمینــه ی چــاپ دســتاوردهای علمــی 

منعقــد  مــواد  فرایندهــای شــکل دهی  و  و خــواص مکانیکــی 
ــال  ــدت 2 س ــرای م ــاه 1400 ب ــه از آذرم ــن توافق نام ــد. ای گردی

ــد. ــم گردی تنظی

برگزاری سمپوزیوم فوالد 400:

بیســت و ســومین ســمپوزیوم فــوالد کشــور تحــت عنــوان 
ــوالد در دوران پســاکرونا((  ــای صنعــت ف ــا و راهکاره ))چالش ه
ــزار  ــش برگ ــره کی ــی 25 آذر 1400 در جزی ــای 23 ال در تاریخ ه

ــد. گردی
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ــا  ــران و ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــط انجم ــمپوزیوم توس ــن س ای
حمایــت 10 شــرکت ازجملــه: فــوالد مبارکــه، فــوالد خوزســتان، 
ــواد  ــد م ــه و تولی ــران، تهی ــاژی ای ــوالد آلی ــان، ف ذوب آهــن اصفه
اکســین خوزســتان،  فــوالد  فــوالد خراســان،  ایــران،  معدنــی 
Validsa، ســنگ آهن مرکــزی ایــران و مهندســی و بازرگانــی 

همایش هــای  مرکــز  در  کیــان صنعــت خاورمیانــه  فــن آوران 
بین المللــی جزیــره کیــش برگــزار گردیــد. هم زمــان بــا ایــن 
مرکــز  در  فــوالد  بین المللــی ســمپوزیوم  نمایشــگاه  همایــش، 
ــگاه  ــن نمایش ــد. ای ــزار ش ــش برگ ــی کی ــگاه های بین الملل نمایش
ــا  ــط ب ــادن مرتب ــع و مع ــوالد و صنای ــع ف ــان صنای ــرف صاحب از ط
ــت. برگــزاری ســاالنه  ــرار گرف ــورد اســتقبال قابل توجهــی ق آن م
ــم  ــرکت کنندگان فراه ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــمپوزیوم ای ــن س ای
ــوژی و تحقیقــات  ــن دســتاوردهای تکنول ــا آخری مــی آورد کــه ب
علمــی در زمینــه ی آهــن و فــوالد آشــنا شــوند. ایــن فضــا مــکان 
مناســبی جهــت طــرح مشــکالت و چالش هــای فــراوری صنعــت 
فــوالد و تبادل نظــر بیــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم می کنــد.

ــنبه 23  ــه ش ــح روز س ــمپوزیوم در صب ــن س ــه ای ــم افتتاحی مراس
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 
ــوالد  ــره انجمــن آهــن و ف ــات مدی ــاس نجفــی زاده رئیــس هی عب

ایــران ســخنرانی نمودنــد.

آقــای دکتــر احمــد رضاییــان دبیــر علمــی 
ــر  ــه شــرح زی ســمپوزیوم فــوالد 400 گزارشــی ب

ــد: ــه کردن ارائ

ــداد 220  ــرای ســمپوزیوم، تع ــه ب ــی ارســال فراخــوان مقال در پ
مقالــه کامــل بــه دبیرخانــه واصــل گردیــد کــه از ایــن میــان تعــداد 
109 مقالــه توســط کمیتــه داوران موردپذیــرش نهایــی قــرار 
ــن فلــش  ــاالت ســمپوزیوم و هم چنی گرفتنــد و در مجموعــه مق

ــوان  ــر به عن ــه برت ــداد 33 مقال ــن تع ــد. از ای ــوری درج گردی مم
ارائــه حضــوری و مابقــی به صــورت پوســتر تائیــد گردیــد و 
تعــداد 28 مقالــه صرفــاً جهــت درج در فلــش ممــوری ســمپوزیوم 

ــت. ــرار گرف ــرش ق ــتر موردپذی ــورت پوس ــوالد و به ص ف

ــدای  ــی زاده در ابت ــاس نجف ــور عب ــای پروفس آق
ــد  ــدم و خوش آم ــن خیرمق ــخنرانی خــود ضم س
از  شــرکت کنندگان،  و  مدعویــن  بــه  گویــی 

ــه: ــمپوزیوم ازجمل ــن س ــی ای ــان مال حامی

ــر  ــد یاس ــر محم ــای دکت ــان )آق ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــن ابراهیمــی(،  ــدس امی ــای مهن ــوالد خوزســتان )آق ــا(، ف ــب نی طی
زاده(،  یــزدی  منصــور  مهنــدس  )آقــای  اصفهــان  ذوب آهــن 
چایچــی(،  علیرضــا  مهنــدس  )آقــای  ایــران  آلیــاژی  فــوالد 
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران )آقــای مهنــدس امیرعلــی 
طاهــرزاده(، فــوالد خراســان )دکتــر کســری غفوری(،فــوالد 
Validsa آســیابان(،  امیــن  )مهنــدس  خوزســتان  اکســین 
ســنگ آهن   ،(Mr. Pedro Orejas Rodriguez Arango(

مرکــزی ایــران )مهنــدس رضــا فــالح مبارکــه(، مهندســی و 
ــه )مهنــدس آیدیــن  بازرگانــی فــن آوران کیــان صنعــت خاورمیان
عســگری( تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آوردنــد. ایشــان گزارشــی از 
عملکــرد انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ارائــه و در آن بــه مهم تریــن 
ــا و  ــزاری همایش ه ــامل: برگ ــن ش ــای انجم ــف و فعالیت ه وظای
ــی  ــی – پژوهش ــالت علم ــار مج ــی، انتش ــگاه های بین الملل نمایش
ــوالد،  ــر از برجســتگان ف ــری و کتاب هــای تخصصــی، تقدی و خب
تقدیــر از نــوآوران برتــر در صنعــت فــوالد، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی، همــکاری بــا واحدهــای تولیــد ذی ربــط و مراکــز 
آمــوزش عالــی و ســایر انجمن هــا، ایجــاد امکانــات ســخت افزاری 
و نرم افــزاری، ارائــه مشــاوره بــه تصمیــم ســازان کالن، برگــزاری 
ــوالد و  ــکالت ف ــائل و مش ــورد مس ــی در م ــای تخصص میزگرده

ــد. ــاره فرمودن ــده اش ــات تصمیم گیرن ــه مقام ــکاس آن ب انع
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جــذاب  برنامه هــای  از  کــه  را  تخصصــی  پانــل  ادامــه  در 
ــکالت روز  ــه مش ــه در آن ب ــد ک ــرح کردن ــوده مط ــمپوزیوم ب س
صنعــت فــوالد و راه هــای برون رفــت از آن پرداختــه می شــود 
و از برگــزاری پانــل تخصصــی در روز اول ایــن ســمپوزیوم خبــر 

ــد. دادن
ــب  ــران، کس ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــره انجم ــات مدی ــس هی رئی
کمیســیون  ســوی  از  ایــران  فــوالد  و  آهــن  انجمــن   A رتبــه 
ــن 412  ــی در بی ــال متوال ــرای 10 س ــران ب ــی ای ــای علم انجمن ه
ــمردند.  ــن برش ــرفت انجم ــعه و پیش ــن توس ــور را مبی ــن کش انجم
در ادامــه مــرد ســال فــوالد 400 را مطــرح کردنــد کــه بــه انتخــاب 
شــرکت کنندگان ایــن همایــش واگذارشــده کــه پــس از انتخــاب 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــر ب ــان تقدی ــه از ایش ــم اختتامی در مراس
ایشــان در ارتبــاط بــا نقــش جهانــی فــوالد در ســال 2020 اظهــار 
ــن در ســال 2020  ــگا ت ــوالد حــدود 1/9 گی ــد ف ــد کــه تولی کردن
بــوده، حجــم تجــارت جهانــی 25%، درآمــد ســالیانه 2/5 تریلیــون 
ــزان اشــتغال زایی به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم حــدود  دالر و می
50 میلیــون نفــر می باشــد. کل انــرژی مصرفــی حــدود 8% و 
ــدود 28  ــوالد ح ــن ف ــر ت ــرای ه ــدود 7% و ب ــار گاز CO2 ح انتش
ــد  ــی 90% می توان ــا بازیاب مترمکعــب آب مصــرف می شــود کــه ب

ــا 4 مترمکعــب برســد. ــه 1 ت ب

ایــران در ســال های 2016 و 2020 رتبــه 10 جهــان را بــر اســاس 
تنــاژ تولیــد فــوالد در اختیــار داشــته اســت. 

گازهــای  انتشــار  از  جلوگیــری  کــه  فرمودنــد  ادامــه  در 
ملت هــا  دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بایــد  گلخانــه ای 
ــه در  ــت کارخان ــش درس ــی زاده نق ــور نجف ــرد. پروفس ــرار گی ق
ــترک  ــورت مش ــد به ص ــه ای بای ــای گلخان ــار گازه ــش انتش کاه
ــن  ــع قوانی ــه راه و وض ــم نقش ــا تنظی ــت ب ــت می بایس ــد درس باش
و حمایت هــای مالــی، کارخانه هــا نیــز جهــت حفــظ ســالمتی 
ــن  ــب در ای ــه مناس ــص بودج ــه و تخصی ــم برنام ــان و تنظی کارکن

مســیر به صــورت مؤثــر گام بردارنــد.

در ادامــه بیــان کردنــد کــه یــک شــرکت دانش بنیــان در ســوئد 
اســتفاده از پودرهــای فلــزی و پرینتــر 3 بعــدی، فوالدهایــی تولیــد 
ــدی  ــر 3 بع ــت. پرینت ــخت ترین فوالدهاس ــزء س ــه ج ــد ک می کن

یکــی از ابزارهــای انقــالب صنعتــی چهــارم می باشــد.
ــد  ــران گفتن ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــره انجم ــات مدی ــس هی رئی
ــارم الزم  ــی چه ــالب صنعت ــردن انق ــرای واردک ــه ب ــواردی ک م
ــاوری  ــترش فن ــرد: گس ــاره ک ــوان اش ــوارد می ت ــن م ــه ای ــت ب اس
هــوش مصنوعــی، گســترش اســتفاده از فنــاوری همــزاد دیجیتــال، 
ــای 3  ــرفته، پرینتره ــای پیش ــت، ربات ه ــیع از اینترن ــش وس افزای
بعــدی، خودروهــا و قطارهــا و هواپیماهــا و کشــتی های خــودران.
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برگزاری پانل تخصصی سمپوزیوم فوالد 400:

ــا موضــوع چالش هــا و راهکارهــای صنعــت  ــل تخصصــی ب پان
ــنبه  ــاعت 10:40 روز سه ش ــا، رأس س ــا کرون ــوالد در دوران پس ف
ــی  ــارس مرکــز همایش هــای بین الملل 400/9/23 در ســالن خلیج ف
کیــش بــا حضــور آقایــان پروفســور عبــاس نجفــی زاده، مهنــدس 
اســداهلل فرشــاد، مهنــدس امیــن ابراهیمــی، مهنــدس علیرضــا 
چایچــی، مهنــدس عبــد اهلل اعــزازی، مهنــدس ســیروس مؤتمــن، 
ــا  ــوص چالش ه ــد و در خص ــکیل ش ــکاء تش ــعود اب ــدس مس مهن
ــه  ــد و نتیج ــت ش ــث صحب ــوع موردبح ــل موض ــای ح و راه کاره
ایــن گفتگوهــا در بندهــای قطعنامــه پایــان ســمپوزیوم آورده شــد.

ــوالد  ــمپوزیوم ف ــی س ــگاه بین الملل ــاح نمایش افتت
 :400

حضــور  بــا   400 فــوالد  ســمپوزیوم  بین المللــی  نمایشــگاه 
 400/9/23 مــورخ   17 ســاعت  در  عامــل  مدیــران  و  مقامــات 
ــی  ــخ 23 ال ــدت 3 روز در تاری ــه م ــگاه ب ــن نمایش ــد. ای ــاح ش افتت
ــاحتی  ــش در مس ــی کی ــگاه بین الملل ــل نمایش 25 آذر 400 در مح
بــه وســعت 17000 مترمربــع برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه 275 
شــرکت )250 شــرکت داخلــی و 25 شــرکت خارجــی( حضــور 
داشــتند و آخریــن دســتاوردهای صنعتــی و پژوهشــی در صنعــت 
فــوالد را بــه معــرض نمایــش گذاشــتند. کشــورهایی ازجملــه 
ــان در  ــپانیا و یون ــوئد، اس ــن، س ــه، چی ــد، ترکی ــا، هن ــان، ایتالی آلم

ــتند. ــور داش ــگاه حض ــن نمایش ای

مقاالت سمپوزیوم فوالد 400:

مقــاالت  ســخنرانان   )400/9/24( ســمپوزیوم  دوم  روز  در 
تخصصــی خــود را به صــورت حضــوری ارائــه کردنــد ایــن 
مقــاالت در 3 ســالن به صــورت هم زمــان از ســاعت 9 الــی 12:30 
ــی در  ــور فیزیک ــا حض ــادی ب ــدان زی ــه عالقه من ــد ک ــه گردی ارائ

ســالن ها از ایــن مقــاالت تخصصــی اســتفاده کردنــد.

مراسم اختتامیه سمپوزیوم فوالد 400:

مراســم اختتامیــه ســمپوزیوم فــوالد در ســاعت 10:30 روز 
پنجشــنبه 25 آذر برگــزار گردیــد. آقــای پروفســور عبــاس نجفــی 
زاده رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در 
ســخنرانی خــود در ایــن مراســم از کلیــه ی شــرکت کنندگان، 
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 تــالش می کنــد 
ــن  ــزاری ای ــص برگ ــته نواق ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــه هرس ک
رویــداد را کمتــر کــرده کــه افــراد بتواننــد بــا خاطراتــی خــوب و 

ــد. ــرک کنن ــن همایــش را ت ــر ای دســتی پ
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 400 فــوالد  برجســتگان  از  هرســاله  روال  طبــق  ادامــه  در 
ــن و  ــن آه ــط انجم ــتگان توس ــن برجس ــد ای ــل آم ــه عم ــر ب تقدی
ــات و  ــس از زحم ــوح و تندی ــدا ل ــا اه ــاب و ب ــران انتخ ــوالد ای ف
تالش هــای ایــن عزیــزان در رونــد توســعه صنعــت فــوالد کشــور 
ــا  ــز ب ــمپوزیوم نی ــی س ــان مال ــن از حامی ــد هم چنی ــی گردی قدردان

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــس تقدی ــوح و تندی ــدا ل اه

اســامی برجســتگان فــوالد 400 بــه انتخــاب هیــات مدیــره 
از:  عبارت انــد  انجمــن 

1- مهنــدس علیرضــا چایچــی مدیــر برگزیــده بخــش دولتــی 
ــوالد  ــت ف صنع

2- مهندس محمود لندی کارشناس برگزیده صنعت فوالد 
3- دکتــر غالمعلــی رییســی اســتاد برگزیــده دانشــگاه در صنعــت 

فــوالد 

ــه انتخــاب شــرکت کنندگان  ســپس از مــرد ســال فــوالد 400 ب
ایــن همایــش، از جنــاب آقــای مهنــدس امیــن ابراهیمــی مدیرعامل 
ــه  ــر ب ــس تقدی ــوح و تندی ــدا ل ــا اه ــتان ب ــوالد خوزس ــرکت ف ش
عمــل آمــد. در ادامــه نیــز از 4 نــوآور برتــر صنعــت فــوالد بــا اهــدا 

لــوح قدردانــی گردیــد.

 شرکت عنوان نوآوری ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نوآوران

1 

طراحی و اجرای واحد سولفورزادایی از گاز 
احیاء در فرآیند احیاء مستقیم در صنایع تولید 

 فوالد به منظور افزایش بهره وری

المللی شرکت مهندسی بین
 گسترطرح 

 علیرضا محمدی

2 
جاذبهای نانو کامپوزیتی مگنتیتی بر پایه غبار 
کوره قوس برای استفاده از تصفیه فاضالبهای 

 صنعتی و پاالیش آالینده های اسیدی
 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دکتر علی اشرفی
 مهندس سجاد خلیلی

3 

 APIافزایش راندمان تولید ورقهای آلیاژی و 
درصد، با طراحی و اجرای نورد  13به میزان 
batch  شاخه اسلب( 1سه تایی )نورد همزمان 

 شرکت فوالد اکسین خوزستان

 مهندس وحید لرکی
 مهندس مجتبی مسعودی پور

 مهندس یعقوب غالمی
 مهندس ایمان محمدزاده
 مهندس بهرنگ اهدایی

 مهندس احسان مسعودیان

4 
انعطاف درب باتری کک سازی با قابلیت 

 پذیری )فلکسیبل( سمت کک
 شرکت ذوب آهن اصفهان

 مهندس مهدی ظرافتی
 مهندس مهرداد صابر افقی

 

اسامی این نوآوران به همراه عنوان نوآوری به شرح زیر می باشد:
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در انتهــای مراســم اختتاميــه، قطعنامــه ســمپوزيوم فــوالد 400 
قرائــت گرديــد و بــه تائيــد كليــه حاضــران رســيد و ســپس 
برجســتگان و  فــوالدی  شــركت  عامــل  مديــران  از  جمعــی 

كردنــد. امضــا  را  قطعنامــه  ايــن  فــوالد  صنعــت   
مفاد اين قطعنامه به شرح زير می باشد:

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 401: 

ــی 12  ــرار اســت در تاريخ هــای 10 ال ــوالد 401 ق ســمپوزيوم ف

آبــان 1401 در جزيــره كيــش برگــزار گــردد. در ايــن خصــوص 
اطاع رســانی آغازشــده و فراخــوان ســمپوزيوم فــوالد به صــورت 

سراســری ارســال گرديــد.



زمستان1400 / شماره 85

30

اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ــذاب در  ــدن م ــه چ ــد ماهان ــد تولی ــورد جدی رک
ذوب آهــن اصفهــان ثبــت شــد

تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان موفــق شــدند  در بهمن مــاه 
ــط  ــا متوس ــذاب، ب ــدن م ــن چ ــزار و87 ت ــد 250 ه ــا تولی 1400 ب
روزانــه 8336 تــن ایــن رکــورد را ثبــت نمودنــد. شــایان ذکر اســت 
رکــورد قبلــی تولیــد ماهانــه چــدن بــا ســه کــوره بلنــد مربــوط بــه 
ــد.  ــن می باش ــه 8314 ت ــط روزان ــا متوس ــال 1393 ب ــاه س فروردین م
در 16 بهمــن مــاه رکــورد روزانــه تعــداد ذوب بــا دو کنورتــور در 
ــوالد  ــن روز پ ــم خــورد و در ای بخــش فوالدســازی ذوب آهــن رق
ــد 61 ذوب  ــه تولی ــق ب ــبانه روز موف ــک ش ــن در ی ــردان ذوب آه م

ــود. ــه ب ــاء نیافت شــدند. رکــوردی کــه از ســال 89 ارتق

ــور  ــوالد کش ــد ف ــت تولی ــن ظرفی ــون ت ۴۰ میلی
ــان ــن اصفه ــه ذوب آه ــال تجرب ــل ۵۶ س حاص

مهنــدس منصــور یــزدی زاده ضمــن تبریــک پنجــاه و ششــمین 

ســالروز تأســیس ذوب آهــن اصفهــان و گرامیداشــت شــهدای ایــن 
مجتمــع بــزرگ صنعتــی و بنیان گــذاران آن گفــت: نوســانات 
رونــد  در  و...  اولیــه  مــواد  گاز،  بــرق،  ازجملــه آب،  انــرژی 
تولیــد کــوره اختالالتــی را ایجــاد می کــرد امــا 13 درصــد رشــد 
تولیــد چــدن در ســال جــاری رقــم خــورد. ایــن مقــام مســئول در 
خصــوص پروژه هــای در حــال اجــرای ایــن شــرکت خاطرنشــان 
کــرد: در حــوزه آب، اجــرای پــروژه ســاخت تصفیه خانــه پســاب 
به صــورت BOT توســط شــرکت مپنــا در حــال اجــرا اســت، 
ــب  ــال مترمکع ــزار نرم ــت 25 ه ــا ظرفی ــت ب ــیژن پلن ــروژه اکس پ
ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــود شــرایط در نیمــه نخســت ســال آین ــا بهب ب
می رســد، کــوره پاتیلــی LF در جهــت باالنــس نســبی تولیــد 
فــوالد و چــدن در حــال اجراســت کــه امیدواریــم در مســیر 
تســریع قــرار بگیــرد بنابرایــن چشــم انداز خوبــی بــرای ذوب آهــن 

ــتیم. ــور هس ــان متص اصفه
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

انجام بیش از ۵۴ هزار متر حفاری تا پایان دی ماه

در 10 ماهــه ســال جــاری بيــش از 54 هــزار متــر حفــاری 
انجام شــده  زغال ســنگ  و  آهــن  متــال،  پلــی  حوزه هــای  در 
ــل 6  ــا مــدت مشــابه ســال قب ــن مقــدار در مقايســه ب اســت كــه اي
درصــد رشــد داشــته اســت. 12 فقــره پروانــه اكتشــاف جديــد در 
ــال و غيرفلــزی در اســتان های سيســتان  حوزه هــای آهــن، پلــی مت
و بلوچســتان، خراســان جنوبــی و لرســتان از ديگــر دســتاوردهای 
ــد طــی 10 ماهــه ســا ل 1400 می باشــد كــه  ــه و تولي شــركت تهي
ايــن مقــدار در مقايســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 33 درصد رشــد 
داشــته اســت. همچنيــن فرآينــد جــذب ســرمايه گذار معــدن مــس 
و طــای جانجــا بــا ذخيــره ای بالــغ بــر يــک ميليــارد تــن در جريــان 
می باشــد كــه در آينــده ای نزديــک بــه يکــی از بزرگ تريــن 

معــادن كشــور تبديــل خواهــد شــد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

پرمصرف تریــن  بومی ســازی  در  موفقیــت 
فــوالد گریــس صنعــت 

گريــس كمپلکــس ويــژه EP مهم تريــن، پرمصرف تريــن و 
اســتراژيک ترين گريــس صنعــت فــوالد اســت كــه در روانــکاری 
ــورد  ــداوم و واحــد ن بيرينــگ غلتک هــای ماشــين ريخته گــری م
گــرم شــركت فــوالد مباركــه در شــرايط ســخت عملياتــی كاربــرد 
دارد و ايــن شــرايط ســخت عملياتــی شــامل دمــای بــاال، حضــور 
آب و بخــار، فشــار كاری بــاال، پمــپ پذيــری بــاالی گريــس بــه 
ــداری  ــی اســت كــه پاي ــل ترمينال هــای متعــدد و مســير طوالن دلي
ــاص در  ــس خ ــن گري ــد. اي ــل می كن ــس را مخت ــرد گري و عملک
ــد  ــداری می ش ــی خري ــركت های خارج ــته از ش ــال های گذش س
ــه  ــت. ب ــن اس ــدود 250 ت ــاليانه آن در ح ــرف س ــط مص و متوس
دليــل اســتفاده ايــن گريــس در هفــت ماشــين ريخته گــری مــداوم 
ــركت و  ــن ش ــرم اي ــورد گ ــط ن ــه و دو خ ــوالد مبارك ــركت ف ش
ــی،  ــخت عمليات ــرايط س ــس در ش ــن گري ــرد اي ــن عملک همچني
ــس  ــتراتژيک ترين گري ــن و اس ــوان مهم تري ــوان از آن به عن می ت
ــام بــرد كــه توســط متخصصــان داخلــی صنعــت  صنعــت فــوالد ن
فــوالد در شــركت فــوالد مباركــه بومی ســازی شــد و مورداســتفاده 

قــرار گرفــت.

ــرخ  ــا ن ــار داغ ب ــتگاه فش ــاخت دس ــی و س طراح
ــه ــوالد مبارک ــرکت ف ــت در ش ــش ثاب کرن

ــت  ــرفته اس ــوژی پیش ــا تکنول ــتگاهی ب ــار داغ، دس ــتگاه فش دس
ــمندان  ــط دانش ــی، توس ــاس صنعت ــار در مقی ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
ساخته شــده  و  بازطراحــی  ایــران  در  داخلــی  متخصصــان  و 
اســت. ایــن دســتگاه قــادر اســت نــرخ کرنــش ثابــت را در 
ــه اعمــال کنــد.  ــه نمون ــر ثانیــه ب ــر ثانیــه تــا 5 ب محــدوده 0/001  ب
ــان،  ــرم در جه ــار گ ــتگاه فش ــازنده دس ــرکت س ــن ش معروف تری
ــه دلیــل تحریم هــای فعلــی،  شــرکت GLEEBLE آمریکاســت و ب

اجــازه فــروش آن بــه ایــران داده نمی شــود.
ــتفاده  ــد مورداس ــه می توان ــتگاه ک ــن دس ــر ای ــای دیگ توانایی ه
ــرار  ــور ق ــر کش ــان سراس ــجویان و محقق ــگاه، دانش ــاتید دانش اس
فراینــد  ترمومکانیــکال  ســیکل  طراحــی  از  عبارت انــد  گیــرد 
ــاز  ــت موردنی ــن ظرفی ــع، تعیی ــورج ورق و مقاط ــرم و ف ــورد گ ن
ــامل  ــرم ش ــورد گ ــط ن ــازی خ ــورد، بهینه س ــای ن ــرای غلتک ه ب
بهینه ســازی ســاختارهای  بین پاســی،  نیــروی موردنیــاز، زمــان 
ــتره  ــه گس ــکان مطالع ــدی، ام ــوالت تولی ــی در محص متالورژیک
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، 

ــر. ــای کارپذی ــی آلیاژه ــکان طراح ام
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ــاده  ــواع م ــن ان ــون ت ــش از ۴۷ میلی ــد بی تولی
ــی معدن

جنــاب آقــای مهنــدس امیرعلــی طاهــرزاده مدیرعامــل شــرکت 
ــد  ــزان تولی ــه می ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی تهی
ســنگ آهن در معــادن طــی 10 ماهــه ســال جــاری گفــت: بیــش 
از 46 میلیــون تــن ســنگ آهن در 11 معــدن تحــت پوشــش و 
ــن بیــش از یــک  نظــارت ایــن شــرکت تولیدشــده اســت. همچنی
ــی  ــان جنوب ــوران، خراس ــادن انگ ــی از مع ــاده معدن ــن م ــون ت میلی
ــد( در ایــن مــدت اســتخراج و 279 کیلوگــرم شــمش  )روی ملون
ــه اســتحصال  ــه 1400 توســط مجتمــع طــالی موت طــال در ده ماه
ــا مشــابه ســال قبــل 4 درصــد  شــده کــه ایــن مقــدار در مقایســه ب

رشــد داشــته اســت.
شــامل:  ایمپاســکو  راهبــر  مجتمــع   7 از  ادامــه  در  وی 
نفلیــن ســینیت  پیربکــران، کک ســازی زرنــد،  ســنگ آهک 
کلیبــر، فســفات اســفوردی، فروکــروم ســبزوار، ســرب نخلــک و 
ــد بیــش از 850 هــزار  ــه تولی ــاد کــرده و ب سیســتان و بلوچســتان ی
ــا  ــن مجتمع ه ــال در ای ــت س ــه نخس ــی در ده ماه ــاده معدن ــن م ت
اشــاره کــرد کــه رشــد 35 درصــدی را در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ــاده  ــد م ــزان تولی ــان می ــت. ایش ــته اس ــراه داش ــه هم ــل ب ــال قب س
ــش از 46  ــدرو را بی ــش ایمی ــت پوش ــای تح ــی در مجتمع ه معدن
ــت  ــر تح ــن ام ــه ای ــرد ک ــان ک ــور بی ــدت مذک ــن در م ــون ت میلی

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــکو ص ــارت ایمپاس نظ

شرکت فوالد خوزستان 

فوالد خوزستان چهار تفاهم نامه همکاری به ارزش 
۱۳ میلیون یورو با تولیدکنندگان داخلی امضاکرد

فــوالد خوزســتان، چهــار قــرارداد همــکاری بــه ارزش 13 
ميليــون يــورو بــا توليدكننــدگان داخلــی بــه امضــا رســيد.

 ســاخت قالــب تاپــزون ريخته گــری اســلب بــه ارزش 433 
ــی  ــد گرافيت ــرباره منيزي ــط س ــای خ ــاخت آجره ــورو، س ــزار ي ه
فيــوز بــه ارزش يــک ميليــون و 200 هــزار يــورو، تفاهم نامــه 
ــل  ــت های نس ــد كاتاليس ــی تولي ــش فن ــعه دان ــاركت در توس مش
ــورو  ــون ي ــه ارزش ده ميلي ــتقيم ب ــا مس ــگ احي ــد ريفورمين جدي
ــه ارزش 286  ــی ب ــوس الکتريک ــوره ق ــس ك ــای م ــاخت دلت و س
ــدس  ــور مهن ــا حض ــه ب ــود ك ــی ب ــه هاي ــم نام ــورو، تفاه ــزار ي ه
ــل  ــران عام ــتان و مدي ــوالد خوزس ــل ف ــی مديرعام ــن ابراهيم امي

ــيد. ــا رس ــه امض ــازنده ب ــركت های س ش
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

♦ فوالد از بین برنده کرونا  ابداع شد

گروهــی از محققــان دانشــگاه هنــگ کنــگ از نخســتین فــوالد 
ضــد زنــگ جهــان رونمایــی کرده انــد کــه قــادر بــه از بیــن بــردن 
ــادر  ــز ق ــن فل ــن ای ــت. همچنی ــاعت اس ــا در 3 س ــروس کرون وی
بــه از بیــن بــردن ویــروس آنفلوانــزا H1N1 )ویــروس عامــل 
آنفلوانــزای خوکــی( و باکتــری کــوالی اســت. بــا عرضــه فــوالد 
ضــد کرونــا بــه بــازار، هزینه هــای ضدعفونــی کــردن محیط هــای 
ــگ  ــد زن ــوالد ض ــد. ف ــش می ده ــی را کاه ــل عموم ــل و نق حم
ــا  ــکل ســاخته می شــود. ام ــه طــور معمــول از آهــن، کــروم و نی ب
آلیــاژ جدیــد از ترکیــب پــودر 316L )پــودر فــوالد ضــد زنــگ( 
بــا پــودر مــس بــه وجــود می آیــد. محققــان متوجــه شــده اند 
افزایــش میــزان مــس تــا 20 درصــد در ایــن ترکیــب کلیــد اصلــی 
ــوالدی می چســبند. ــه ســطح ف ــی اســت کــه ب کشــتن ویروس های

 1- منابع:

Daily Mail
Miningglobal  
Worlds teel
Bhp.com
Oilprice
Business s tandard

 Reuters
 Moneycontorol

ــر  ــاس ذخای ــر اس ــان ب ــزرگ جه ــور ب ♦۱۰ کش
ــم ــه پنج ــران در رتب ــی/ ای ــع طبیع مناب

متحــده  ایــاالت  روســیه،   ،Statista تحقیقــات  اســاس  بــر 
آمریــکا و عربســتان ســعودی را بــه عنــوان ســه کشــور برتــر جهــان 
ــران در  ــت. ای ــرده اس ــدی ک ــی رتبه بن ــع طبیع ــر مناب ــر ذخای ازنظ
ــت،  ــد از: نف ــران عبارت ان ــده ای ــی عم ــع معدن ــم: مناب ــه پنج رتب
ــز،  ــرب، منگن ــنگ آهن، س ــس، س ــروم، م ــنگ، ک گاز، زغال س

روی و گوگــرد. 
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♦ تغییرات ۱۰ تولیدکننده برتر فوالد دنیا

ــال  ــد س ــان می ده ــوالد نش ــی ف ــن جهان ــار انجم ــن آم آخری
ــه  ــبت ب ــدی نس ــد 3/7 درص ــا رش ــوالد دنی ــد ف ــزان تولی 2021 می
ــید.  ــن رس ــارد ت ــی 1/95میلی ــه اوج تاریخ ــته و ب ــل داش ــال قب س
ــز  ــده نی ــال آین ــا 5 س ــوالد دنی ــد ف ــد تولی ــار دارن ــران انتظ تحلیلگ
ــد.  ــن برس ــارد ت ــه 2/06 میلی ــال 2026 ب ــا س ــد و ت ــودی باش صع
بیشــترین بخــش ایــن رشــد هــم در آســیا و خاورمیانــه رخ خواهــد 
ــود  ــد را از آن خ ــد تولی ــزان رش ــن می ــد ای ــد 25 درص داد و هن

ــود. ــد نم خواه

♦ زندگی پس از مرگ صنعت زغال سنگ

در سرتاســر جهــان، بســیاری از دولت هــا متعهــد می شــوند 
ــده  ــه آین ــا دو ده ــک ی ــرف ی ــیلی را ظ ــوخت فس ــد س ــه تولی ک
متوقــف کننــد. درحالی کــه بریتانیــا بــه انــرژی زمین گرمایــی 
ایاالت متحــده  می کنــد،  نــگاه  بالقــوه  پاســخ  به عنــوان 
نیروگاه هــای زغال ســنگ قدیمــی را بــه مــزارع خورشــیدی و 
ــی  ــرژی هســته ای تبدیــل می کنــد و آفریقــای جنوب ســایت های ان
از ایــن زیرســاخت ها بــرای مراکــز اجتماعــی و ورزشــی اســتفاده 
ــه انرژی هــای  می کنــد. هنــد و چیــن نیــز بــه دنبــال  روی آوردن ب
ــود  ــای خ ــی از فعالیت ه ــای خاص ــرای بخش ه ــر ب ــد پذی تجدی

می باشــند.

♦ بی اچ پی به دنبال شبکه حمل ریلی سبز

شــرکت معدنــی BHP  برزیــل قصــد دارد 4 قطــار الکتریکــی 
ــی  ــط ریل ــد و در خ ــداری نمای ــد خری ــری کار می کن ــا باط ــه ب ک
ــومین  ــه س ــرکت ک ــن ش ــد. ای ــان نمای ــترالیا آن را امتح ــرب اس غ
دنیاســت  ســنگ آهن  تولیدکننــده  بــزرگ  معدنــی  شــرکت 
ــود  ــل داده می ش ــر 2023 تحوی ــا اواخ ــن قطاره ــت ای ــار داش اظه
ــی اچ  ــت. ب ــده اس ــی خریداری ش ــرکت هایی آمریکای ــه از ش ک
ــا و قابلیت هــای کاهــش  ــار داشــت کــه عملکــرد قطاره ــی اظه پ
انتشــار گازهــای گلخانــه ای آن هــا را در حمــل ســنگ آهن از 
ــد  ــدر هدلن ــی بن ــات صادرات ــه تأسیس ــارا )Pilbara( ب ــادن پیلب مع

)Port Hedland( در غــرب اســترالیا آزمایــش خواهــد کــرد.

♦ فوالد سبز با استفاده از انرژی خورشیدی

ــوخت های  ــرژی س ــادی ان ــر زی ــنتی از مقادی ــوالد س ــد ف تولی
ــا ســه  ــد، ام ــاز اســتفاده می کن ــای موردنی ــد دم ــرای تولی فســیلی ب
شــرکت برتــر تولیدکننــده فــوالد جهــان جهشــی بــه ســمت تولیــد 
ــه اوراز  ــه کارخان ــرژی خورشــیدی داشــته اند. ازجمل ــا ان ــوالد ب ف
ــیدی  ــرژی خورش ــروژه ان ــا پ ــمالی ب ــکای ش )EVRAZ ( در آمری
300 مگاواتــی، کارخانــه نوکــور )Nucor( امریــکا بــا پــروژه 250 
مگاواتــی انــرژی خورشــیدی و تاتــا اســتیل )Tata Steel( هنــد یــا 

یــک پــروژه خورشــیدی 41 مگاواتــی.
ــی از  ــر یک ــرکت های مبتک ــن ش ــط ای ــده توس ــوالد تولیدش ف

ــود. ــد ب ــن خواه ــره زمی ــای روی ک ــبزترین فوالده س
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♦ رشــد ۲ درصــدی تولیــد فــوالد تاتــا اســتیل در 
ســه مــاه پایانــی ۲۰۲۱

ــال 2021  ــی س ــاه پایان ــه م ــی س ــتیل ط ــا اس ــوالد تات ــد ف تولی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــش یاف ــد افزای ــالدی 2 درص می
میــزان فــروش محصــول ایــن فوالدســاز شــاهد افــت 3 درصــدی 
بــود. میــزان تولیــد فــوالد تاتــا اســتیل طــی ســه مــاه پایانــی ســال 
2021 بــا 2 درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2020 بــه 7 

ــید. ــن رس ــزار ت ــون و 680 ه میلی

ــه  ــر اتحادی ــکا ب ــای آمری ــش تعرفه ه ــا کاه ♦ ب
ــا در آســتانه رکــود  ــوالد بریتانی ــا، صنعــت ف اروپ

ــت ــرار گرف ق

ــه توافقــی دســت یافتنــد کــه  ــا ب ایاالت متحــده و اتحادیــه اروپ
ــن بلــوک  ــی از ای ــوم واردات ــر ســهمیه فــوالد و آلومینی تعرفه هــا ب
بنابرایــن،  ژانویــه حــذف کننــد؛  اول  از  را  ایاالت متحــده  بــه 
درحالی کــه تعرفه هــا بــر صــادرات بریتانیــا بــه ایاالت متحــده 
از مزیــت  بریتانیــا در اتحادیــه اروپــا  باقــی می مانــد، رقبــای 
ــده  ــر ایاالت متح ــازار غول پیک ــه ب ــروش ب ــدی ف ــی 25 درص قیمت

ــد. ــد ش ــوردار خواهن برخ

35

♦ بحــران اوکرایــن ، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
را در پــی دارد

ــز و  ــی منگن ــدگان اصل ــی از صادرکنن ــن یک ــیه و اوکرای روس
و  حمل ونقــل  رونــد  می توانــد  جنــگ  و  هســتند  ســنگ آهن 
ــد  ــد هن ــرای فوالدســازانی مانن ــه را بخصــوص ب ــواد اولی ــن م تأمی
و بســیاری از کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــا مشــکل مواجــه کنــد، 
تــداوم درگیری هــا، کاهــش واردات مــواد  لــذا در صــورت 
اولیــه ممکــن اســت در آینــده نزدیــک منجــر بــه افزایــش ســطح 
ــدازه  ــاً به ان ــز تقریب ــیه نی ــود. روس ــوالد ش ــره ف ــای زنجی قیمت ه
ــی  ــتکم نیم ــه دس ــوالد دارد ک ــد ف ــا تولی ــه اروپ ــای اتحادی اعض
ــه  ــی روان ــی اروپای ــه ســمت بازارهــای صادرات ــد روســیه ب از تولی
ــا  ــا را ب ــد بازاره ــا می توان ــگ و تحریم ه ــه جن ــه ادام ــود ک می ش

ــد. ــه کن ــکل مواج مش



زمستان1400 / شماره 85

36

معرفی کتابمعرفی کتاب

ب
کتا

ی 
عرف

م

عنوان :
جوشکاری

سرفصل های نوین
عنوان انگلیسی:

Welding
Modern Topics

نویسنده:ی
Błażej Tomiczek, Sadek Alfaro, Wojciech Borek

انتشارات:
IntechOpen

سال نشر:
2021

معرفی کتاب:

 فرآينــد جوشــکاری توســط شــركت ها و كارخانه هــای توليــدی در سراســر جهــان اســتفاده می شــود. بــا توجــه بــه ايــن كاربــرد گســترده، 
ــت.  ــده اس ــی انجام ش ــازه های جوش ــات و س ــه قطع ــش هزين ــت و كاه ــود كيفي ــت بهب ــف جه ــای مختل ــه ه ــادی در زمين ــات زي مطالع
جوشــکاری يــک فرآينــد فيزيکــی و مکانيکــی پيچيــده و غيرخطــی اســت. ايــن كتــاب بــه اهميــت اتوماســيون و كنتــرل در فرآيندهــای 
ــان ســاير عوامــل مؤثــر جوشــکاری، اهميــت مطالعــات  جوشــکاری می پــردازد، برخــی از فرآيندهــای نويــن را برجســته می كنــد و در مي

ــزات را نشــان می دهــد. ــد و مســير ترمومکانيکــی فل رون



زمستان1400 / شماره 85

37

عنوان :
طراحی مواد با کمک هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی:
Artificial Intelligence-Aided Materials Design

نویسنده:ی
Rajesh Jha, Bimal Kumar Jha

انتشارات:
Taylor & Francis Limited

سال نشر:
2022

معرفی کتاب:

 طراحــی مــواد بــا كمــک هــوش مصنوعــی: الگوريتم هــای هــوش مصنوعــی و مطالعــات مــوردی روی آلياژهــا و فرآيندهــای متالــورژی، 
ــرای طراحــی  ــد ب ــی كــه می توان ــای پيش بين ــری ماشــينی )ML( را جهــت توســعه مدل ه ــم هــوش مصنوعــی )AI(  و يادگي ــرد مفاهي كارب
مــواد آليــاژی ازجملــه آلياژهــای مغناطيســی ســخت و نــرم، ســوپر آلياژهــای پايــه نيــکل، آلياژهــای پايــه تيتانيــوم ، آلياژهــای پايــه آلومينيــوم 
ــاب  ــن كت ــد از اي ــتند می توانن ــازه كار هس ــای AI/ML ت ــا الگوريتم ه ــه ب ــگرانی ك ــد. پژوهش ــف می كن ــود را توصي ــتفاده ش ــا اس و فوالده
ــوردی گنجانده شــده و اجــرای آن در  ــات م ــای AI/ML مطالع ــق الگوريتم ه ــد و از طري ــوان نقطــه ی شــروع كار خــود اســتفاده كنن به عن
ــان  ــدی را امتح ــای جدي ــد الگوريتم ه ــه می خواهن ــه در AI/ML ك ــان باتجرب ــد. محقق ــتفاده كنن ــای  MATLAB و Python اس نرم افزاره
ــرای  ــی و اج ــوش مصنوع ــوم ه ــای مفه ــا و محدوديت ه ــد. مزاي ــه نماين ــع را مطالع ــود در مراج ــوردی موج ــات م ــد مطالع ــد می توانن كنن
صحيــح آن هــا در انــواع داده هــای مختلــف توليدشــده از طريــق آزمايش هــا و شبيه ســازی  رايانــه ای و يــا برگرفتــه از صنايــع را در 
ــای  ــتن كده ــا نوش ــای AI/ML ب ــق الگوريتم ه ــا از طري ــد ت ــک می كن ــدگان كم ــه خوانن ــد. ب ــه می ده ــف ارائ ــل مختل ــای فاي قالب ه

ــد. ــد، مدل هــای پيش بينــی خــود را ايجــاد كنن ــه نوشــتن كــد ندارن ــازی ب ــا اســتفاده از منابعــی كــه ني ــری خــود ي كامپيوت
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.asiasteel2021.org22 - 24 Mar 2022        Mumbai, India Global Stainless Steel Expo1

www.informa.com.au29-30 Mar 2022Perth, AustraliaGlobal Iron Ore & Steel Forecast 
Conference2

www.waset.org14-15 Apr 2022Cape Town, South Africa
International Conference on 
Modern Steel Construction3

www.ecvinternational.
com

19-20 Apr 2022Shanghai, ChinaChina Green Steel Summit4

www.10times.com17-18 May 2022Seattle, USAIron Castings5

www.10times.com26   May 2022Milan, ItalyEurope Steel Markets Virtual 
Conference6
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیمکانزمانعنوانردیف

1
 سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس

بین المللی سرامیک ایران
 3-4 

  خرداد1401
/www.icerscong.ir/faتهران

 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت2
محیط زیست

 10 خرداد
1401

 مازندران،
قائم شهر

www.ceemconf.

ir/2022

3
 نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی

مکانیک و سازه
 19 خرداد

1401
/www.mechaconf.ir/faشیراز

 ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت،4
گاز، پاالیش و پتروشیمی

 25 خرداد
1401

/www.oil.bcnf.irتهران

5
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در 

مدیریت و مهندسی
 31 خرداد

1401
www.icocs.ir/fa/homeتهران

6
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم 

مهندسی و پایه در ایران
 31 شهریور

1401
مجازی  

www.scienceconf.

ir/fa/39
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 سازه های فوالد  سازه های فوالد 

ــر ــه تصوي ــم كــه شــاهکار معمــاری را ب ــن ســازه بســيار عظي  د اي
 می كشــد، در ســال 2008 به عنــوان مقــر برگــزاری بازی هــای
ــد حــدود 42 هــزار تــن  المپيــک انتخــاب شــد.جالب اســت بداني
ــا 36 ــه ب ــت ك ــه اس ــازه به كاررفت ــن س ــی اي ــه اصل ــوالد در بدن  ف
ــب، ــت. به اين ترتي ــده اس ــه احاطه ش ــوالد يکپارچ ــر ورق ف  كيلومت

  استادیوم ملی بیجینگ
(Beijing National Stadium(

 وزن تركيبــی كل فــوالد به كاررفتــه در ايــن ســازه 49 هــزار و 600
 تــن اســت. ايــن ســازه كامــًا منطبــق بــا اصــول كاهــش مصــرف
ــت در آن ــظ محيط زيس ــای حف ــده و پروتکل ه ــرژی طراحی ش  ان

رعايــت شــده اســت.س
هزينه ساخت : 399 ميليون يورو

 مدت ساخت: 4 سال
 گنجايش : 80 هزار نفر

ها 
ازه 

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

 كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي- كاربــردي در زمينه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. لــذا از كليــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عاقمنــد ب
آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مي گــردد از طريــق تکميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد. 
ــا در محــل شــركت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت ني ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضي بديهــي اســت دوره ه

درخواســت كننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران

    بدينوسيله اينجانب..............................................................................................درخواست برگزاری              دوره آموزشی            يا سمينار در    
    زمينه ...............................................................................را دارم.

    نام و نام خانوادگی :.............................................................  سمت : ................................................نام مؤسسه : ...............................................

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

                                                                                                                                                                             امضاء و تاريخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي توليد فوالدهاي كيفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد چدن در كوره بلند2

3 روزهمهندس جوالزادهروش های باال بردن بهره وری و صرفه جويی انرژی در كوره بلند3

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد كک به روش بازيافت مواد شيميايی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش كنورتر اكسيژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پايداري در صنايع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهينه سازي مصرف انرژي در صنايع فوالد7
1 روزهدكتر ميرغفاریاكولوژي صنعتي و ماحظات زيست محيطي در صنايع فوالد8

3 روزهدكتر عليزادهمتالورژی فرآيند ريخته گری مداوم9

ت
عا

طال
ا
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدكتر عليزادهفرآيند انجماد در ريخته گري مداوم10
1 الی 2 دكتر رضائيانايمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شيميايی(11

روزه
5 روزهدكتر دهکردیروش هـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدكتر دهکردیپايش و مانيتورينگ خوردگي13
خوردگی در سيستم های آبگرد )كولينگ( و روش های جلوگيری 14

از آن
2 روزهدكتر اشرفی

2 روزهدكتر اشرفیبررسی مکانيزم تخريب قطعات و تجهيزات صنعتی15
2 روزهدكتر اشرفیآشنايی با روش های آزمايشگاهی و صنعتی تعيين ميزان خوردگی16
3 روز دكتر معلمشناخت و عيب يابی ترانسفومرهای قدرت17
3 روز دكتر معلمعيب يابی و پايش موتورهای الکتريکی18
اصول جايگزينی و انتخاب بهينه موتورهای الکتريکی در 19

صنعت
3 روز دكتر معلم

4 روز مهندس كيوانفرددوره تخصصی برق كوره های قوس الکتريکی  20
3 روز مهندس اتحاد توكلسامانه های اتوماسيون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و كنترل جوش 221

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

خوردگی آجرهای نسوز منيزيت كربنی در صنايع فوالدسازی و 25
پيشرفت های اخير در كاهش آن

1 روزهدكتر منشی

2 روزهدكتر عليزادهترموديناميک كوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلياژی26
2 روزهدكتر عليزادهخطا و عدم قطعيت در اندازه گيری و محاسبات27
2 روزهدكتر عليزادهترموديناميک و سينتيک پخت گندله های مگنتيتی28
29(Silicon Steel) 3 روزهدكتر طرقی نژادآشنايی با ريخته گری و نورد فوالدهای الکتريکی
2 روزهدكتر شمعانيانجـوشـکاري و جـوش پـذيري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدكتر شمعانيانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدكتر سعيدیموازنه جرم و انرژی در فرآيندهای متالورژيکی32
1 روزهدكتر سعيدیمتدولوژی تحقيق33
3 روزه دكتر رضائيانشناسايی فوالدهای آلياژی34
2 روزهدكتر رضائيانانتخاب مواد35
2 روزهدكتر رضائيانآشنايی با عمليات ترمومکانيکی فلزات )مکانيکی- حرارتی(36
1 الی 2 دكتر رضائيانآشنايی با فوالد های پيشرفته )Trip،Twip ،IF و غيره(37

روزه
38(SPD) 2 روزهدكتر رضائيانتغيير شکل شديد فلزات
39HSLA 2 روزهدكتر رضائياندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدكتر دهکردیاستانداردهاي بين المللي



زمستان1400 / شماره 85

43

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهدكتر اعايیفرآيند ريخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدكتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
تخريب قطعات در صنعت و تحليل شکست                                     43

(Failure Analysis ) 
2 روزهدكتر اشرفی زاده

خوردگی بويلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگيری از 44
خوردگی

2 روزهدكتر اشرفی

آشنايی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخريب چرخنده های 45
صنعتی

1 روزهدكتر اشرفی

پايش خوردگی و استفاده از كوپن ها و سنسورهای خوردگی در 46
صنعت

1 روزهدكتر اشرفی

1 روزهدكتر اشرفیكليد فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد47
1 روزهدكتر اشرفیطراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي48

3- 2روزهمهندس نصير االسامیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

3 روز دكتر ميرزاييانسيستم ارتينگ51

52AC و DC 3 روز دكتر ميرزاييانشناخت درايوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقيانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس كيوانفردفيلترهای هارمونيکی55

3 روز مهندس اتحاد توكلآشنايی با تجهيزات ابزار دقيق و رفع عيب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در كوره هاي پيش گرم نورد57

تکنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كوره هاي قوس 58
الکتريکي

2 روزهمهندس جوالزاده

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي كوره قوس الکتريکي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآيند فوالدسازي در كوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشيوه های ريخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزريق سوخت های كمکی در كوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در كوره هاي قوس الکتريکي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد كک به روش بازيافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش كوره قوس الکتريکی65
3 روزهدكتر حسن پوراحتراق گاز در كوره ها66
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
1 روزهدكتر اشرفیعمليات حرارتی جوشکاری67

4 روزهدكتر قيصریعناصر اندازه گيری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآناليز و ارزيابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدكتر علی زادهآشنايی با عملکرد كوره قوس الکتريکی71

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در فرايند توليد 72
فوالد به روش كوره قوس الکتريکی با شارژ قراضه + آهن 

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی به روش 73
كوره بلند

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهكليد فوالد74

2 روزهمهندس جوالزادهشاخص های پايداری در صنايع فوالد75

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت های صرفه جويی انرژی در كوره های پيش گرم نورد76

3 روزهمهندس جوالزادهكوره های قوس الکتريکی77

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیمديريت تکنولوژی78

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدكتر رضا امينیمقاله نويسی80

81Xpert HighScoreو نرم افزار XRD2 روزهدكتر تقی اصفهانیآشنايی با

1روزهدكتر تقی اصفهانیآناليز كمی XRD به روش ريتولد82

3 روزهدكتر اميرحسين ميثمیعمليات حرارتی فوالدها83

1روزهدكتر رضا امينیمقاله و پروپوزال نويسی84

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام اجرايی چرخه 85
در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری و تحليل شاخص های 

بهره وری در اكسل(

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانی

2 روزهدكتر دهمايیاصول فرايندهای جوشکاری قوسی-ذوبی86

2 روزهدكتر رضا دهمايیجوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش های آن87

2 روزهدكتر غامرضا تيزفهم فردمديريت مالی برای مديران غيرمالی88

2 روزهمهندس مياد رحيميانكوره های قوس الکتريکی89

2 روزهدكتر اميرعباس نوربخشمصرف كاربردی نسوز و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی90

91PT&MT2 روزهدكتر رضا دهمايی

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها92

93Xpert HighScoreو نرم افزار XRD 1 روزهدكتر تقی اصفهانیآشنايی با
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در 1
فرايند توليد فوالد به روش كوره قوس الکتريکی با 

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش خطوط لوله18

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی 2
به روش كوره بلند

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش 20VTكليد فوالد3

بازرسی ذرات مغناطيسی 21MTشاخص های پايداری در صنايع فوالد4

فرصت های صرفه جويی انرژی در كوره های 5
پيش گرم نورد

22PT بازرسی مايع نافذ

پراش اشعه ايکس و نرم افزار23Xpertفرايند توليد چدن در كوره بلند6

حفظات كاتدی24تکنولوژی توليد فوالدهای كيفی7

عمليات حرارتی فوالدها25كوره های قوس الکتريکی8
پوشش های اليه نازک و نانو ساختار26مديريت تکنولوژی 9

اصول فرايندهای جوشکاری قوسی- ذوبی27ارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها10

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام 11
اجرايی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری 

و تحليل شاخص های بهره وری در اكسل(

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها28

تست التراسونيک 29UTمدل های بهينه سازی تصميم12

13CWI آسيب شناسی قطعات صنعتی  30بازرسی جوش

14WPS & PQR31سايش و اصطکاک در صنعت

پوشش های مهندسی  32بازرسی جوش اسکلت فلزی15

آناليز و شناسايی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخيره16

(Materials Characterization)

ميکروسکوپ الکترونی و ميکروآناليز 34بازرسی جوش مخازن تحت فشار17
(SEM ,EDS)

(Engineering Coatings)

(Friction and Wear)

(Failure Analysis)

Piping
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کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

اصول كارآفرينی42مديريت مالی برای مديران غيرمالی35

به سازی منابع انسانی سازمانی43مکاتبات بازرگانی بين المللی36

         اصول كار تيمی44پرورش كارشناس خبره صادرات37

اصول مشتری مداری45اينکوترمز 382030

چابک سازی و كوچک سازی سازمانی46مقررات گمركی39

توسعه تفکر استراتژيک سازمانی47قراردادهای تجارت بين الملل40

فن بيان و مهارت های ارتباطی موثر48مديريت پروژه و برآورد بودجه41
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لیست انتشاراتلیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

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

500/000 ارديبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 78

500/000 بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 79

500/000 بهمن ماه 1380 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 80

موجود نيست بهمن ماه 1381 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 81

موجود نيست بهمن ماه 1382 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 82

500/000 اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 83

500/000 اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 84

500/000 اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 85

500/000 بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 86

500/000 اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 87

500/000 اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 88

500/000 اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 89

500/000 اسفند ماه 1390 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 90

560/000 اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 91

630/000 اسفند ماه 1392 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 92

700/000 اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 93

780/000 اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 94

870/000 اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 95

970/000 اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 96

1/080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 97

1/200/000 اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 98
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2/800/000 آذر ماه 1400 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 400

موجود نيست شهريور ماه 1387 H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

موجود نيست شهريور ماه 1387 Iron & Steel Society of Iran
Advanced High Strength Steel (AHSS) 

Application Guidelines, Version 3
افراد حقيقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

از پاييز 89
لغايت زمستان 96 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

افراد حقيقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

از بهار 97
لغايت پاييز 98 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

650/000 شهريور ماه 1384 مهندس محمد حسين نشاطی كتاب فوالد سازی ثانويه

850/000 شهريور ماه 1388 مهندس پرويز فرهنگ كتاب فرهنگ جامع مواد

150/000 از پاييز 90
لغايت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 44 لغايت شماره 61

165/000 از بهار 95
لغايت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 62 لغايت شماره 65

180/000 از بهار 96
لغايت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 66 لغايت شماره 69

200/000 از بهار 97
لغايت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 70 لغايت شماره 73

390/000 از بهار 98
لغايت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 74 لغايت شماره 77
500/000 اسفند ماه 1388 مهندس محمدحسين نشاطي كتاب راهنماي انتخاب و كاربرد فوالد ابزار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/350/000 اسفند ماه 1400 مهندس محمدحسن جوالزاده كتاب مرجع فوالد 1400

600/000
 ارديبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دينانی،

 دكتر نوراله ميرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

حفاظت محيط زيست در صنايع آهن و فوالد 
)فاضات، هوا و پسمان(

550/000 آذر ماه 1398 دكتر تقی اصفهانی كتاب آزمايش های مکانيکی مواد مهندسی
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

مدارك الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضويت تکميل شده.

ــه كپــي كارت دانشــجويي كافــي اســت.(+  ــراي دانشــجويان ارائ 2- فتوكپــي شناســنامه، كارت ملــی و آخريــن مــدرک تحصيلــي )ب
تصويــر عکــس پرســنلی. 

ــه  ــال( ب ــجويان 800/000 ري ــال، دانش ــي 1/800/000 ري ــال، اعضاءحقيق ــي15/000/000 ري ــات حقوق ــغ )مؤسس ــه مبل ــي ب ــش بانک 3- في
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )كــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي اي حســاب شــماره 0202831627002 بانــک مل

ايــران.
4- ارسال فيش واريزي ) از طريق فکس: 33932125-031، شماره واتس اپ: 09037130929، پست و يا تحويل حضوري(.

امضاء  :
تاريخ :

توجه: لطفا در قسمت های تيره چيزی ننويسيد و نام و نام خانوادگی و محل كار خود را به التين در محل مربوط بنويسيد.

کد عضویتنوع عضویت

تاريخ شروع عضويت
تعداد سال عضويت

تاريخ اتمام عضويت
توضيحات
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللیفراخوان مقاله برای مجله بین المللی  

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

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

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتيک فـرآينـ ــزم ها و كينـ ــوري، مکانيـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ريخت ــازي   2- فوالدس ــن س  1- آه
     5- آناليزهــاي فيزيکــي و شــيميائي فــوالد    6- فرآيندهــاي شــکل دهــي و عمليــات ترمومکانيکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا
     8- عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغييــر حالت هــا و ســاختارهاي ميکروســکوپي فــوالد     10- خــواص مکانيکــي فــوالد
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جويــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فيزيکــي فــوالد     12- مــواد و فرآيندهــاي جدي

ــع فــوالد ــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صناي 14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محيــط زيســت صناي

 آدرس دبيرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقيـقاتي اصفهان، خيابان 12، پاک 306
 كدپستي: 84156-83228  

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

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

در صورت تمایل به اشتراك فصلنامه پیام فوالد لطفًا نکات زیر را رعایت فرمائید.
1-  فرم اشتراک را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

2-  مبلــغ اشــتراک را مي توانيــد از كليــه شــعب بانــک ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره 
0202831627002 بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )كــد 3187( حوالــه نمائيــد 

و اصــل فيــش بانکــي را همــراه بــا فــرم تکميــل شــده اشــتراک بــه نشــاني: 

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

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

3-  كپي فيش بانکي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراک نزد خود نگه داريد.
4-  مبلغ اشتراک براي يک سال با هزينه پست و بسته بندي1500000  ريال مي باشد.

5-  در صورت نياز به اطاعات بيشتر با تلفن هاي 24- 33932121 )031( تماس حاصل فرمائيد.

بابت  .......................................…………… ريال  مبلغ  به   ………....……….. به شماره  بانکي  بپيوست فيش 
حق اشتراک يک ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال مي گردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت يک سال از شماره ..………………… به نشاني زير بفرستيد.
قبًا مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

نام ….....................…… نام خانوادگي ..............................................................................................…
 نام شركت يا مؤسسه ..........................................................................................................................…
شغل ...........................................................................… تحصيات ..............................................................

سن .............................…نشاني: استان ................................… شهرستان ........................................................... 
خيابان ........................….....................................................................................................................
كدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .................................................... 

فاكس: ........................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

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

ــه آدرس ..................................................... ــركت ....................................... ب ــده ش ــای ..............................نماين ــب خانم/آق اينجان

.......................................................................................................................................................................................................
ــه عقــد  ــا اطــاع كامــل از ضوابــط ذيــل و شــرايط عمومــی طــرح آگهــی نســبت ب شــماره تلفــن..................................................... ب

ــم. ــدام می نماي ــرارداد اق ق

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

• هزينــه هــر فصــل آگهــی ................ ريــال و طراحــی 2.000.000ريال)درصــورت تمايــل( بــه مبلــغ كل ...................................ريــال 
ــردد. ــن می گ تعيي

لطفا به موارد زير نيز بذل عنايت فرماييد:
*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت TIFF يــا PDF بــه صــورت CMYK و بــا وضــوحdpi 300 در ابعــاد A4 )بــه صــورت 

عمــودی( باشــد.
* شــركت متعهــد می شــود كــه در صــورت انصــراف حداكثــر تــا يــک مــاه قبــل از آغــاز فصــل جديــد، درخواســت خــود را كتبــاً بــه 

انجمــن ايميــل يــا فاكــس نماييــد. در غيــر ايــن صــورت آگهــی بــه صــورت خــودكار در پيــام 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 

ــران  ــي اي ــک مل ــا شــماره شــبای IR 650170000000202831627002 بان ــه حســاب شــماره 0202831627002 و ي ــن شــده را ب تعيي
ــرم  ــت ف ــه پيوس ــه را ب ــش مربوط ــز و في ــران واري ــوالد اي ــن و ف ــن آه ــام انجم ــه ن ــعبه( ب ــد ش ــان )ك ــي اصفه ــگاه صنعت ــعبه دانش ش
ارســال   09037130929 شــماره  بــه  واتســاپ  طريــق  از  يــا  و   031-33932125 نمابــر  شــماره  بــه  شــده  تکميــل 

فرماييد.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

پنج صفحه اول و آخر

ساير صفحات
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فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتـــه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق اين 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
ــورت  ــرامي بصـ ــققان گـ ــاتي محـ ــاوردهاي تحقيقـ ــار دستـ انتش
مقـــاله هاي علـــمي و فنــي در زميـــنه هاي مختـــلف صنايــع فــوالد 

اعــام مي نمايــد.

راهنماي تهیه مقاله
ــع  ــف صناي ــاي مختل ــتي در زمينه ه ــالي بايس ــاالت ارس ــف( مق ال

ــوالد باشــند. آهــن و ف
ــه اي  ــا مجل ــچ نشــريه ي ــًا در هي ب( مقــاالت ارســالي نبايســتي قب

درج شــده باشــد.
ج( مقاالت مي توانند در يکي از بخش هاي زير تهيه شوند.

1- تحقيقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفــاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در 10 صفـــحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه 

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.
1- عنوان مقاله: مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

2- مشــخصات نويســنده )مترجــم( بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در    
ــردد. ــاپ گ ــريه چ نش

3- چکيده
4- مقدمــه، مــواد و روش آزمايش هــا، نتايــج و بحــث، نتيجــه  

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

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

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

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظي كــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
كـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ي ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــريه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري اســت.

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

▪   از تايپ شماره صفحه خودداري شود.
▪   مطالــب تنهــا بــر يــک روي كاغــذ A4 )297*210 ميلــي متــر( 

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

▪   فصلنامه پيام فوالد در حک و اصاح مطالب آزاد است.
ــا و     ــام- نموداره ــب- ارق ــت مطال ــتي و صح ــئوليت درس ▪   مس

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

1- مطالعــات مــوردي مي توانــد شــامل چکيــده، نتايــج، بحــث، جمــع بندي 
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد. رعايــت ســاير مــوارد ذكــر شــده فــوق 

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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