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سر مقالهسر مقاله

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

 در شــماره کنونــی پیــام فــوالد عــاوه بــر مطالــب معمــول
 نشــریه، دو مقالــه نیــز وجــود دارد، ابتــدا قســمت دوم
ــه ی نقــش ســرباره های گــذرا در فوالدســازی اســت  مقال
ــوالد ــام ف  کــه قســمت اول آن در شــماره ی گذشــته ی پی
 آورده شــده اســت. دومیــن مقالــه در مــورد عملکــرد
ــد. ــال ۲۰۲1 می باش ــلورمیتال در س ــوالد آرس ــرکت ف  ش
 شــرکت مذکــور کــه تــا ســال ۲۰19، بزرگ تریــن میــزان
 تولیــد فــوالد جهــان را در اختیــار داشــته ، بــرای دو ســال
 متوالــی بــه رده ی دوم جهــان نــزول کــرده اســت کــه ایــن
ــر ــه دلیــل عملکــرد ایــن شــرکت در دو ســال اخی ــه ب  رتب
ــال ــرکت در س ــن ش ــرد ای ــه عملک ــن مقال ــت. در ای  اس
 ۲۰۲1 بررســی شــده اســت. امیــدوارم در مجلــه ی حاضــر

ــرای شــما نیــز وجــود داشــته باشــد.س مطالــب مفیــدی ب
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 و قراضه چدن مذاب

 (Siدرصد  1300چدن مذاب ) تن 071
 قراضه تن 01

 هاافزودنی
kg 0111قبل از دمش و 
kg0011 در نیمه اول دمش 

 آهک

kg 0011 دولومیت 
 011 kg کوارتز 

 0011 kg آهنسنگ 

kg 0111 سرباره باقیمانده 

4

ت
قاال

م

1-E. Pretorius, The Role of Transient Slags in Steelmaking — 
Part 2, APR IRON & STEEL TECHNOLOGY, APRIL 2021. 

1
قسمت2 

ورودی  مــذاب  خــام  چــدن  ترکیــب  مــوارد،  اکثــر  در 
اســت  معلــوم  اکســیژنی  بــازی  کــوره  یــا  کنورتــر  بــه 
یــک بــرای  نیــاز  مــورد  )فاکــس  روان ســاز  به طوری کــه 

هــدف خــاص ســرباره نهائــی به راحتــی قابل محاســبه اســت. 
محاســبات موازنــه جــرم مخصوصــاً بــرای پیش بینــی ترکیــب 
ســرباره در هنــگام دمــش بســیار مفیــد اســت. چنــد تحقیــق
]5،4[ همــکاران  و   Cicutti ارائه شــده  مقــاالت  ازجملــه 
]1-3[  BOF فرآینــد  در  گــذرا  ســرباره های  ارزیابــی  بــرای 

نتایــج  و  داده هــا  مطالعــه،  ایــن  در  شــده اند.  انجــام 
انعــکاس بــرای  مرجعــی  به عنــوان  آن هــا  ســرباره 

ســناریوهای  نشــان دادن  و  آن هــا  گــذرای  ســرباره های 
بالقــوه جدیــد ســرباره گــذرا مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفت. 
 %FeO و % SiO2،%CaO از روش موازنه جرم اســتفاده  شــده اســت و
داده شــده اند.  نشــان  شــکل1  در  ســرباره ها  در  محاسبه شــده 
بایــد قراضــه  کــردن  ذوب  و  آهــک  افــزودن  زمان بنــدی 

می شــد.  اســتنباط  گزارش شــده  ســرباره  نتایــج  از 
 1۰۰۰  kg فــرض  شــامل  همچنیــن  محاسبه شــده  نتایــج 

سرباره باقی مانده در BOF بود.
در کــه   Cicutti مقــاالت  بــرای   BOF فرآینــد  شــرایط 
ذکرشــده  1 جــدول  در  اســتفاده  شــده  مقالــه  ایــن 

است.

ــاالت  ــرباره ها از مق ــی س ــباتی و تجرب ــای محاس ــکل1. داده ه ش
ــرم. ــه ج ــرد موازن ــتفاده از رویک ــا اس ــکاران ب Cicutti و هم

 )BOF( ــازی اکســیژنی جــدول1- شــرایط فرآینــد کــوره ب
و   Cicutti توســط  گزارش شــده   Siderar کارخانــه  در 

همــکاران ]4،5[.

ترجمه: مهندس محمدحسین نشاطی 

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازینقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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FeO در ســرباره در اواخــر دمــش تشــکیل می شــود؛ بنابرایــن، 

زمان بنــدی تشــکیل ایــن روان ســازها بایــد بــه هنــگام بهینه ســازی 
ــه شــود. ســرباره های گــذرا در طــی دمــش در نظــر گرفت

اوایــل در  می تواننــد  کــه  ســرباره هایی  فــازی  روابــط 
CaO-MgO- دمــش ایجــاد شــوند را میتــوان از نمــودار فــازی

روان ســاز  اصلــی  و  اولیــه  جــزء   SiO2 زیــرا  دریافــت   SiO2

تشکیل شــده کــه در ایــن مــدت اســت. مقــدار آهــک قابــل 
ترکیبــات  درصــد   1۰۰ و  اســت  کــم  مــدت  ایــن  در  حــل 
3 جــدول  در  تعادلــی  دوتایــی  اشــباع  ســرباره های  مایــع 

 نشــان داده  شــده اســت. آهــک و دولومیــت موردنیــاز بــرای 
ــرم ــهم 1۲۰۰ کیلوگ ــرای س ــع ب ــات مای ــن ترکیب ــه ای ــتیابی ب دس
کامــل اکسیداســیون  کــه  شــد  محاســبه   SiO2

سیلیســیم )۰.33 درصــد Si( از 17۰ تــن چــدن خــام مــذاب اســت.
 

 
 )چند دقیقه اول( 1 مرحله )قسمت عمده دمش( 2مرحله  )چند دقیقه آخر( 3مرحله 

کربن در حمام به نقطه بحرانی  میزان کهیهنگام
کنترل جرم  کربن توسطحذف در آن رسد که می

 سرعتبه جادشدهیا FeOشود، مقدار کنترل می
به درصد  FeO جادیا حال سرعتیابد. افزایش می

 .اکسیژن بستگی دارد نیتأمدر حمام و  کربن

شده در این مرحله توسط تقریباً تمام اکسیژن دمیده 
 ییزداکربن سرعتشود و کربن حمام مصرف می

-رل میاکسیژن کنت نیتأمتقریباً ثابت است و توسط 
در طی این  شدهلیتشک FeOمقدار خالص . [4،5] دشو

ربن کگردد نیز توسط آنچه تولید میا مدت کم است زیر
 شود.در حمام مصرف می

و  شودمذاب اکسید می چدن Si، مدتاین طی در 
سمت به قراضه  با شروع به ذوب زین 2SiOمقداری 

 یمقدار. گرددمی فراهم Siپایان دوره اکسیداسیون 
FeO  اما مقادیر آن خیلی زیاد  شودیمتشکیل آنی

 ود.شنیست. مقداری از منگنز و فسفر نیز اکسید می

 

 ،BOF در   -BOF در   FeO و   SiO2 تشــکیل  زمان بنــدی 
ــر ســرباره های  زمان بنــدی افــزودن روان ســاز تأثیــر قابل توجهــی ب
گــذرای تشکیل شــده در طــی دمــش اکســیژن دارد. اجــزای 
روان ســاز اولیــه در BOF را SiO2 و FeO بــا مقادیــر جزئــی Al2O3 و 
MnO تشــکیل می دهنــد. بیشــتر SiO2 از Si در چــدن خــام مــذاب 

ــری از Si و خــاک موجــود در قراضــه سرچشــمه  ــر کمت ــا مقادی ب
می گیــرد. FeO در ســرباره از ســرباره باقیمانــده موجــود در کــوره، 
افــزودن ســنگ آهن و FeO تشکیل شــده در هنــگام دمــش نشــات 
می گیــرد. آنچــه بســیار مهــم اســت زمان بنــدی اکسیداســیون 
ــدول ۲  ــه در ج ــه مرحل ــورت س ــه به ص ــت ک ــزء اس ــن دو ج ای
آمــده و به صــورت گرافیکــی در شــکل۲ نشــان داده شــده اســت.

 SiO2 ــده ــمت عم ــه قس ــد ک ــان می ده ــوح نش ــکل ۲ به وض ش
ــده ــمت عم ــردد و قس ــاد می گ ــش ایج ــل دم ــرباره در اوای در س

BOF جدول 2- مراحل اکسیداسیون در

شکل 2.کسر درصد جرم محاسبه شده SiO2 و FeO در سرباره ای که در طی دمش تشکیل می شود.

 

 

 
 
 
 
 
 

 (ºCدما ) 0561 0611 0661 0511 0561
0.75 0.70 817. 8578 857. %MgO 
557. 5.74 517. .67. ..74 %CaO 
..7. ..71 ..74 5171 5075 2%SiO 
 B2 (C/S)نسبت بازیسیته  17.8 1741 0715 0705 0704
546 580 ..5 1 1 kg آهک حل شده در سرباره 
06.5 058. 0.8. 815. 8151 kg دولومیت حل شده در سرباره 

جــدول 3- ســرباره های اشباع شــده دوتایــی در دمــا و مقادیــر مختلــف آهــک و 
 MgO دولومیــت قابل حــل بــرای تشــکیل ســرباره 100 درصــد مایــع. فــاز اشــباع از
ــت  ــیلیکات-CaMg اس ــا س ــده از Ca2SiO4 ی ــکیل ش ــباع از MgO و CaO تش ــازی اش ف
)فرضیــات: آهــک حــاوی 94 درصــد CaO و 90 درصــد بازیابــی و دولومیــت حــاوی 

59 درصــد CaO، 39 درصــد MgO و 90 درصــد بازیابــی(.

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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ســیالیت بــا  گــذرا  ســرباره های  مــورد 
ــیاری  ــتیکی، در بس ــل لجس ــه دالی ــد BOF- ب ــاال در فرآین  ب
بــرای  مقــدار کل روان ســازهای موردنیــاز   ،BOF از عملیــات 
دســتیابی بــه یــک ســرباره نهایــی بــازی در ابتــدای دمــش اکســیژن 
ــزودن،  ــوه اف ــن نح ــود. ای ــه می ش ــش اضاف ــروع دم ــل از ش ــا قب ی
بــه ســرباره هایی بــا ســیالیت کــم بــرای قســمت عمــده ای از 
ــمت  ــه س ــت ب ــا حرک ــط ب ــه فق ــود ک ــج می ش ــش منت ــدت دم م
ــرا  ــود زی ــیال تر( می ش ــر )س ــرباره مایع ت ــش، س ــدت دم ــای م انته
ــده  ــک اضافه ش ــد آه ــه میتوان ــردد ک ــد می گ ــتری تولی FeO بیش

ــکیل  ــر تش ــی ب ــک اضاف ــزودن آه ــر اف ــد. اث ــیال( کن ــع )س را مای
ســرباره های بیشــتر جامــد در اوایــل دمــش در شــکل 4 نشــان 
داده شــده کــه عکســی از ســرباره BOF در زمانــی اســت کــه 
فرآینــد پــس از 4۰ درصــد از کل مــدت دمــش قطع شــده بــود ]6[.
به وضــوح عکــس  ایــن  در  روان ســاز  حل نشــده  مــواد 

 قابل مشاهده است.

و  آهــک  کل  مقــدار  کــه  می دهــد  نشــان  جــدول  ایــن 
ــدود ۲۰۰۰  ــت )ح ــم اس ــش ک ــل دم ــل در اوای ــت قابل ح دولومی
ــرباره  ــباع MgO در س ــت اش ــظ وضعی ــرای حف ــا kg ۲۲۰۰( و ب ت
مــواد  تشــکیل دهنده عمــده  بایــد  بــاال، دولومیــت  در دمــای 
بیشــتر  آهــک  افــزودن  باشــد.  دمــش  اوایــل  در  اضافه شــده 
از میــزان قابل حــل توســط ســرباره مایــع میتوانــد بــه ســرباره 
ــر  ــه مقادی ــال بیشــتر ب ــا به احتم ــد در شــرایط تعادل،ام ــًا جام کام
ــا راه  قابل توجهــی آهــک حل نشــده در ســرباره منجــر شــود. تنه
ســرباره در   FeO افزایــش  بیشــتر،  آهــک  حــل  بــرای 

اســت. شــکل 3 اثــر FeO بر نســبت بازیســیته C/S(B2( ســرباره های 
اشباع شــده دوتایــی در ºC 16۰۰ را نشــان می دهــد.

بازیســیته  از  تابعــی  صــورت  بــه   FeO درصــد   .3 شــکل 
 )MgO و   CaO( دوگانــه  شــده  اشــباع  ســرباره های  بــرای 

.1600 ºC در

ــیژنی  ــازی اکس ــوره ب ــد ک ــا جام ــرباره عمدت ــس س ــکل 4. عک ش
)BOF( در هنگامــی کــه فرآینــد بــه دلیــل شــرایط اضطــراری در 40 

درصــد دمــش قطــع شــده اســت ]6[.

تصفیــه فــوالد زمانــی اتفــاق می افتــد کــه ســرباره مایــع بــا فــوالد 
مخلــوط شــود و شــرایط نزدیــک بــه تعــادل بــا اختــاط گســترده 
ــای  ــد. در BOF، واکنش ه ــم باش ــز فراه ــع و فل ــرباره مای ــن س بی
اصلــی تصفیــه فلز/ســرباره، فســفر زدایــی و کربن زدایــی قطــرات 
واکنش هــا،  ایــن  تقویــت  بــرای  می باشــند.  ســرباره  در  فلــز 
ــش  ــده ای از دم ــمت عم ــرای قس ــاد ب ــیالیت زی ــا س ــرباره ای ب س
ــواد  ــزودن م ــان اف ــا بهینه ســازی زم ــا ب ــن تنه ــاز اســت و ای موردنی
در طــی دمــش حاصــل می شــود. در بحــث قبلــی چالش هــای 
انجــام ایــن کار در BOF نمایــان شــد بــه ایــن صــورت کــه بیشــتر 
SiO2 در اوایــل دمــش ایجــاد می شــود و مقــدار روان ســازهایی کــه 

ــت.  ــدود اس ــرد مح ــه ک ــع اضاف ــرباره مای ــظ س ــرای حف ــوان ب میت
هرگونــه افــزودن بیشــتر در اوایــل دمــش بــرای افزایــش بازیســیته 
ســرباره، بــه مقــدار مناســب FeO در همــان زمــان بــرای نگهــداری 
ــش از  ــر دم ــط در اواخ ــفانه فق ــه متأس ــاز دارد ک ــع نی ــرباره مای س
خــود فرآینــد تولیــد می شــود. مقــدار FeO تشکیل شــده نیــز 
تابعــی از ارتفــاع لنــس در طــی دمــش اســت و میتوانــد در کنتــرل 

ســرباره گــذرا اســتفاده شــود.
مایــع در طــی دمــش در  نگهــداری ســرباره های  و  ایجــاد 
عملیــات BOF بــه توانایــی افــزودن یــا تزریــق مــواد در طــی دمــش 
نیــاز دارد. بــا ایــن روش، ســرباره هایی کــه ایجــاد می شــوند دارای 
ســیالیت بــاال )بیــش از 9۰ درصــد مایــع( خواهنــد بــود و فقــط بــا 
ــش  ــی دم ــا در ط ــوند و عم ــباع می ش ــا MgOss اش Ca2SiO4 و/ی

بــدون لــب ریــز شــدن بــه صــورت کنترل شــده پفکــی می شــوند. 
ــرای تشــدید  ــه ســرباره کــم باشــد، ب درصورتی کــه بازیســیته اولی
واکنش هــای تصفیــه به طــور پیوســته در طــی دمــش افزایــش 
می یابــد. مزایــای ســرباره مایــع بــا بازیســیته پایین تــر توســط 
بــرای  را  فــوالد  P در  میــزان ۰.۰۰19 درصــد  ]7[ کــه   Assis

ــون  ــا آرگ ــی ب ــر کربن زدائ ــده در کنورت ــرآوری ش ــای ف ذوب ه
ــرد،  ــزارش ک ــا1.54 گ ــر ب ــیته B2 براب ــا بازیس ــیژن )AOD( ب اکس
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 MgOبا  شدهاشباع یهای گذراایجاد سرباره جهت مواد برای افزودن ازیموردنموارد  کل -4جدول 

 باقیمانده( BOFسرباره  kg500و  Siدرصد  0.33با تن  170=  چدن خام مذاب)

15تا  12 16 مجموع 12تا  9  9تا  6  6تا  3   زمان )دقیقه( 0 

 (ºCدمای برآورد شده سرباره ) 1450 1500 1530 1580 1630  
 *تناژ قراضه 30      30

 (kgمجموع افزودن سنگ آهن )  600 400    1000
 (kgمجموع دولومیت مورد نیاز ) 1600 500     2100
 (kgمجموع آهک مورد نیاز ) 720 1450 1000 1000 530  4700

 (B3بازیسیته سرباره ) 1.3 1.5 2.3 2.3 2.5  
  21.1 20.2 20.2 20.1 17.2 %FeO + %MnO 
  7.7 8.1 8.1 10.0 13.7 %MgO 

( *0.05% Si  0.05و% Al) خاک   %2.5و(1% Si  1.5و% Al) 

7

ــن  ــرای ای ــده ب ــفر محاسبه ش ــع فس ــه توزی ــد. درحالی ک ــان ش نمای
ــده  ــی LP مشاهده ش ــر واقع ــود )LP=1۰4(، مقادی ــم ب ــرباره ها ک س
ســرباره های  بــا  گزارش شــده   BOF ســرباره های  بــه  نســبت 
ــیار  ــادل بس ــه تع ــر ب ــر LP باالت ــتر و مقادی ــیار بیش ــیته بس ــا بازیس ب
ــای روش ســرباره ســیال تر در آمریــکا در ــد. مزای ــر بودن نزدیک ت

ــای  ــه در آن بهبوده ــه ۲۰۰۰ ک ــل ده ISG Riverdale ]8[ در اوای

ــر مشــاهده شــد، نشــان داده  شــده اســت. زی
هنگامی کــه در کل مــدت دمــش بازیســیته ســرباره بــرای ایجــاد 
ســرباره های ســیال تر کنتــرل می شــد، کنورتــر معمــوالً دچــار 
ــتقیم  ــتفاده مس ــه اس ــادر ب ــن ق ــد و همچنی ــری می ش ــزی کمت لبری
ــن  ــود. ای ــاالی 1.5 درصــد ب ــا سیلیســیم ب ــذاب ب از چــدن خــام م
بــاور وجــود داشــت کــه افزایــش ســیالیت ســرباره باعــث افزایــش 
درنتیجــه  می گــردد،  نیــز  اضافه شــده  روان ســازهای  انحــال 
ــا  ــاً ب ــا عمدت ــش، ام ــر دم ــتر در سرتاس ــوام بیش ــا ق ــکوزیته ب ویس

ــود. ــظ می ش ــن حف ــوختن کرب ــروع س ش
کاهــش »تجمــع در دهانــه )mouth buildup(« )در منطقــه 
مخروطــی( و همچنیــن »تجمــع در لبــه کنورتــر« نیــز مشــاهده 
شــد. ایــن بهبــود، باعــث کاهــش زمــان تمیــزکاری ته مانــده 
جامــد ســرباره در پاتیــل )deskull( و کاهــش آســیب کلــی نســوز 
ــش  ــود. کاه ــوره می ش ــت( ک ــر )ن ــداری و تعمی ــل از نگه حاص

ــد. ــاهده ش ــز مش ــر نی ــن کنورت ــد در پایی ــواد جام ــع م تجم
مزیــت روش ســرباره ســیالتر و اســتفاده از نمودارهــای پایــداری 
ایزوترمــال )ISD۲( ]9[ بــرای تعییــن تأثیــر ترکیــب ســرباره هــدف 
و   Rabasedas توســط  مقالــه ای  در  نیــز  نســوز  عملکــرد  بــر 
ــان  ــه Siderar نش ــر LD در کارخان ــرای کنورت ــکاران ]1۰[ ب هم

داده شــده اســت.
زمان بنــدی  جزئیــات  و  مایــع  ســرباره  روش  زیــر  بحــث 
ــد.  ــه می کن ــده را ارائ ــذرای حاصل ش ــرباره گ ــواد و س ــزودن م اف
ــا  ــده ب ــم و اشباع ش ــیته ک ــا بازیس ــع ب ــرباره ای مای ــده س پیشنهادش
ــا  ــت ب ــتر دولومی ــارژ بیش ــط پیش-ش ــش توس ــل دم MgO در اوای

مقــداری آهــک متناســب بــا SiO۲ حاصــل ازاکســید شــدن چــدن 
خــام مــذاب ایجــاد شــود )زمــان = ۰در جــدول 4(.ایــن یک ســرباره 
مایــع ایجــاد می کنــد کــه در اثــر واکنــش بــا قطــرات چــدن 
ــای  ــد واکنش ه ــود و میتوان ــی می ش ــاال پفک ــن ب ــا کرب ــذاب ب م
تصفیه کننــده ذکرشــده در بــاال را افزایــش داده و دیواره هــای 
ــد. ــش ده ــا MgO پوش ــده ب ــرباره اشباع ش ــا س ــذاب را ب ــرف م ظ

ــا ISD در  ــوان ب ــه را میت ــرای ایــن شــرایط اولی ســرباره هــدف ب
ــوره  ــترده ای در ک ــور گس ــا به ط ــن نموداره ــان داد.ای ــکل5 نش ش
قــوس الکتریکــی بــرای بهینه ســازی شــرایط ســرباره پفکــی 
اســتفاده می شــوند ]9[ و بعــداً بــا جزئیــات بیشــتری در مــورد 

ــد. ــد ش ــث خواه ــا بح آن ه

 1450 ºC در دمــای )ISD( شــکل 5. نمودارهای پایــداری ایزوترمــال
.B3=1.3ــیته برای بازیس

MgO جدول 4- کل موارد موردنیاز برای افزودن مواد جهت ایجاد سرباره های گذرای اشباع شده با
)چدن خام مذاب = 170 تن با 0.33 درصد Si و kg 500 سرباره BOF باقیمانده(

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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پفکی شــدن  بــرای  شــرایط  قرمــز  خط چیــن  نمــودار،  در 
بهینــه را نشــان می دهــد کــه در آن ســرباره ها فقــط بــا یــک 
فــاز جامــد )MgOss یــا Ca2SiO4(اشــباع می شــوند. خــط آبــی 
شــرایط هــدف اســت کــه در آن ســرباره از MgO اشباع شــده 
و در میــزان FeO+MnO بــه پایینــی 7 درصــد به خوبــی پفکــی 
 FeO+MnO ــزان ــی را در می ــرباره پفک ــان س ــا همچن ــوند ام می ش
 MgO ــی کــه اشــباع بیــش از ۲5 درصــد نگه داشــته، در عیــن حال
را نیــز حفــظ می کنــد. در ایــن مثــال، ترکیــب اولیــه ســرباره 
برابــر  FeO+MnO درصــد  و   1.3 برابــر   B3 بازیســیته  هــدف 

17 درصد است.
ــس  ــن( پ ــن زده می شــود کــه قراضــه شــارژ شــده )3۰ ت تخمی
ــه ذوب شــدن می کنــد کــه  از حــدود 3 دقیقــه از دمــش شــروع ب
به تدریــج SiO2 و Al2O3 بیشــتری را در ســرباره رهــا می ســازد. 
بــه  دولومیــت  افــزودن  مقــدار  مجمــوع   ،6 تــا   3 دقایــق  از 
ــد. توجــه  ــه kg ۲17۰ افزایــش می یاب kg ۲1۰۰ و افــزودن آهــک ب

آهــک  بــا  همــراه  ســنگ آهن   6۰۰  kg کــه  باشــید  داشــته 
ســرباره  ســیالیت  آهــن جهــت حفــظ  اکســید  تأمیــن  بــرای 
داده شــده  نشــان   3 جــدول  در  همانطورکــه  می شــود.  اضافــه 
اســت، بقیــه آهــک و مقــداری ســنگ آهن در اواخــر دمــش 
دمــش  پایــان  در  نهایــی  هــدف  ســرباره  می شــوند.  اضافــه 
دارای بازیســیته B3  برابــر بــا ۲.5 و درصــد FeO+MnO برابــر

با۲9.1 درصد است.
فــاز  در   MgO و   CaO برآوردانحــال  و  افــزودن  زمان بنــدی 
)حجمــی(  عمــده  قســمت  تغییــرات  و   6 شــکل  در  ســرباره 
ســرباره های گــذرا در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت. ایــن 
دولومیــت  عمــده  قســمت  کــه  می دهنــد  نشــان  شــکل ها 
به تدریــج آهــک  و  می گــردد  اضافــه  دمــش  اوایــل  در 
اضافــه ســنگ آهن  بــا  همــراه  دمــش  درطــی 

 می شود.

تولیــد  بــرای  تــاش   ]4.5[  Cicutti مطالعــه  در 
ــا افــزودن روان ســازها به صــورت  ســرباره های گــذرای ســیال تر  ب
ــازهای  ــا روان س ــدن ب ــنگ مع ــزودن kg 19۰۰ س ــر و اف تدریجی ت
اولیــه بــود امــا آن هــا فقــط تــا حــدی موفــق بودنــد زیــرا قســمت 
ــدار  ــه مق ــه ب ــد ک ــه ش ــد اضاف ــه اول فرآین ــک در نیم ــده آه عم
ــاور  ــد. ب ــج ش ــد منت ــط فرآین ــده در اواس ــک حل نش ــادی آه زی
بــر ایــن اســت کــه رویکــرد پیشــنهادی ســرباره های گــذرای 
ــای  ــا واکنش ه ــی ب ــای قابل توجه ــد مزای ــیال تر در BOF میتوان س

ــکوزیته  ــرباره و ویس ــده س ــمت عم ــع در قس ــر مای ــد کس درص
نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  ســرباره  عمــده  قســمت  در  موثــر 
ــد(  ــیوه جدی ــاال )ش ــیالیت ب ــا س ــرباره ب ــرای روش س FactSage ب

ــی(  ــیوه قدیم ــوم )ش ــا روش مرس ــکل 8 ب ــد و در ش ــبه ش محاس
ــواد در  ــده م ــمت عم ــنتی قس ــیوه س ــت. در ش ــده اس ــه ش مقایس
ــه می شــوند )شــامل ــا اضاف ــد دقیقــه اول دمــش پیش-شــارژ ی چن

kg ۲6۰۰ ســنگ آهن(. ایــن محاســبات تعــادل بیــش از 85 درصــد 

ــد را  ــرای شــیوه جدی ــع در طــی دمــش کامــل اکســیژن ب ــاز مای ف
نشــان می دهنــد، درحالی کــه بیــش از 85 درصــد فــاز مایــع فقــط 
در نیمــه دوم دمــش بــرای شــیوه قدیمــی حاصــل می شــود. بــرای 
ــن  ــع ممک ــاز مای ــی ف ــدار واقع ــبات، مق ــه محاس ــر دو مجموع ه
ــی در  ــل وجــود آهــک حل نشــده غیرتعادل ــه دلی ــع ب اســت درواق

ظــرف بیشــتر باشــد.

ــرآورد  ــش و ب ــی دم ــواد در ط ــزودن م ــدی اف ــکل 6. زمان بن ش
ــرباره. ــاز س ــالل در ف انح

شــکل 7- ترکیبــات محاسبه شــده قســمت عمــده ســرباره  گــذرا در 
.BOF طــی فرآینــد

شــکل 8. درصــد فــاز مایــع در قســمت عمــده ســرباره و ویســکوزیته 
مؤثــر قســمت عمــده ســرباره های.
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 هاهای مختلف قراضه از بررسی سوابق سربارهبرای مخلوط سازروانالزامات  -5جدول 
 درصد( 2فوق اشباع= ºC0551،%FeO+%MnO =65 ،MgO، دما=B3=1.6)پارامترهای سرباره هدف: 

 کل 
 وزن سرباره

 مجموع 
 روانساز

 دولومیت 
 مورد نیاز

 آهک 
 مورد نیاز

 مجموع 
 مواد اسیدی

 

 0مخلوط قراضه  2511 0881 2521 5221 06151
 2مخلوط قراضه  6211 2211 5811 8211 05711
 6مخلوط قراضه  6811 2851 5411 4751 04821

پفکــی خــوب اســت کــه از مــواد نســوز محافظــت می کنــد و در 
ــه آهــک اضافــی، افــزوده نمی شــود؛ ماننــد  ــاز ب صــورت عــدم نی
BOF، مقــدار آهــک و دولومیــت موردنیــاز بــرای یــک بازیســیته 

خــاص بــه مــواد اســیدی )Al2O3،SiO2 و TiO2( شــارژ بســتگی 
ــه  ــوط قراض ــیدی از مخل ــواد اس ــدار م ــاف BOF، مق دارد. برخ
نــه از طریــق آنالیــز شــیمیایی شــارژ بلکــه از اطاعــات مربــوط بــه 
ــا  ــا ســایر ذوب هــای ب ســابقه مشــخصات ســرباره از ذوب قبلــی ی
ــبه  ــک محاس ــت. ی ــترس اس ــان در قابل دس ــه یکس ــوط قراض مخل
ــاص  ــزودن خ ــرباره و اف ــب س ــه از ترکی ــک ک ــرم آه ــه ج موازن
آهــک و دولومیــت بــه آن ذوب اســتفاده می کنــد، معمــوالً بــرای 
ــواد اســیدی تولیدشــده از آن شــارژها اســتفاده  ــزان م محاســبه می
ــه  ــود ک ــرح می ش ــرض مط ــن ف ــپس ای ــدول 5(. س ــود )ج می ش
ــر مشــابهی  ــوط قراضــه مشــابه حــاوی مقادی ــا مخل ــدی ب ذوب بع
ــود و ازایــن رو آهــک و دولومیــت طبــق  مــواد اســیدی خواهــد ب
ــس  ــه پ ــه می شــوند. نمونه هــای ســرباره معمــوالً بافاصل آن اضاف
از تغییــر مخلــوط قراضــه در EAF بــرای تعییــن ســهم مــورد انتظــار 
مــواد اســیدی و تنظیــم دقیــق مــواد افزودنــی سرباره ســاز برداشــته 

می شــوند.
درحالی کــه   -EAF و   BOF بیــن ســرباره های  تفــاوت 
ــرباره های  ــورد س ــانی در م ــی یکس ــرباره پفک ــی س ــوان از مبان میت
ــن  ــمگیری بی ــای چش ــا تفاوت ه ــرد، ام ــتفاده ک BOF و EAF اس

ــان  ــدول 6 نش ــه در ج ــود دارد، همانطورک ــات وج ــن دو عملی ای
ــت. ــده اس داده ش

 

 

 
 

EAF BOF پارامتر 

 شارژ در Cدرصد  5.1-5 5.1-5.1
 بیشتر جامد با پاشنه مایع کوچک 

 تا بزرگ بسته به نوع کوره
(AC  در مقابلDC) 

 افزودن بیشتر مایع با 
 مقدار کمی قراضه

 شارژیکنواختی 

 شارژاسیدی در مواد مقدار  معلومو شده آنالیز طورمعمولبه قبلی هایذوببرآورد شده از 

 ، باقیمانده توجه سربارهمقادیر قابل
 شودمحسوب می یکه مزیت مهم

کوچک برای به حداقل  طورمعمولبه
 رساندن
 چدن خام مذابکف زیاد در هنگام شارژ 

 باقیماندهمقدار سرباره 

 بیشتر انرژی الکتریکی با 
 ورودی انرژی درصد انرژی شیمیایی 555 مقداری انرژی شیمیایی

 فرآیند یدر ط پیوسته طوربه
 یاسیدمواد زمان تشکیل  Siدر اوایل دمش از اکسیداسیون  با ذوب شدن قراضه 

 (3O2+Al2SiO) 
 شده تشکیل FeOزمان و مقدار 

 زدنهای لنسروش با لکنترقابل
 تزریق کربنسرعت اکسیژن و 

 در پایان  FeOقسمت عمده 
 FeOزمان تشکیل  شودتشکیل می ذوب

ــه و حفاظــت نســوز داشــته باشــد. مشخص شــده اســت کــه  تصفی
ــه ــش، ب ــی دم ــرف در ط ــاالی ظ ــک از ب ــی آه ــزودن تدریج اف

دمــش،  طــی  در  تولیدشــده  گاز  زیــادی  حجــم  دلیــل 
تزریــق قطعــاً  امــا  اســت؛  لجســتیکی  چالش هــای  دارای 
می کنــد. عملی تــر  را  روش  ایــن  ظــرف  پائیــن  از  آهــک 

ــوره  ــا ک ــازی ب ــذرا در فوالدس ــرباره های گ س
قوس الکتریکی

مبانــی ســرباره پفکــی و اهــداف ســرباره- مبانــی 
ــیاری از  ــده و در بس ــا شناخته ش ــرای EAF کام ــی ب ــرباره پفک س
عملیــات فوالدســازی بــا موفقیــت بــه کار گرفتــه  شــده اســت]9[. 
بهینــه، 1۰۰  پفکی ســازی  بــرای خــواص  ســرباره های هــدف 
ــا- ــاز دوم منیزی ــی ذرات ف ــامل طراح ــتند و ش ــع نیس ــد مای درص

ووســتیت بــرای اشــباع MgO بــرای دســتیابی بــه ویســکوزیته مؤثــر 
ــه  ــرای تهی ــتند. از ISD ب ــوب هس ــازی خ ــواص پفکی س ــرای خ ب
ترکیبــات ســرباره هــدف بــرای دماهــای مختلــف و بازیســیته های 
 EAF بــرای )B3( ســرباره اســتفاده می شــود. بازیســیته های هــدف
اســت و در دامنــه 1.3   BOF از  پایین تــر  قابل توجهــی  به طــور 
ــزان  ــی نیســت. می ــزام فراوان ــرا فســفرزدائی ال ــا 1.8 می باشــد زی ت
ــای  ــیاری از گریده ــرای بس ــت و ب ــم اس ــوالً ک ــه معم P در قراض
ــل(،  ــوالت طوی ــژه محص ــوره EAF )به وی ــده در ک ــوالد تولیدش ف
مشــخصات P چنــدان زیــاد ســختگیرانه نیســت. فلســفه روان ســاز 
افــزودن کمتریــن مقــدار آهــک و دولومیــت بــرای ایجــاد ســرباره 

.EAF و BOF جدول 6- تفاوت بین عملیات

جــدول 5- الزامــات روان ســاز بــرای مخلوط های مختلــف قراضه از بررســی ســوابق ســرباره ها)پارامترهای 
ســرباره هدف:  B3=1.6 ، دمــا=MgO ،36= %FeO+%MnO،1650 ºC فوق اشــباع=2 درصد(.

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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 EAF بــازده الکتریکــی در-EAF اثــر ســرباره باقیمانــده در
ــرباره دارد.  ــا س ــه ی ــا قراض ــوس ب ــش ق ــا پوش ــتقیم ب ــب مس تناس
ــردن،  ــل ذوب ک ــه و اوای ــا در قراض ــری الکتروده ــی فروب در ط
قــوس توســط قراضــه احاطه شــده و بــازده الکتریکــی زیــاد اســت 
ــا  ــرژی قــوس مســتقیماً توســط قراضــه جــذب می شــود. ب ــرا ان زی
ذوب شــدن قراضــه، قــوس بیشــتر در معــرض تابــش قــرار می گیرد 
ــد تــا زمانــی کــه ســرباره  ــازده الکتریکــی میتوانــد کاهــش یاب و ب
پفکــی کافــی بــرای پوشــاندن قــوس و جــذب انــرژی ایجــاد شــود. 
ایــن دوره گــذار بیــن پوشــش قــوس بــا قراضــه و پوشــش قــوس بــا 
ســرباره تأثیــر زیــادی بــر بــازده کلــی الکتریکــی در کــوره دارد. 
ــد،  ــرباره باش ــد س ــا فاق ــم ی ــرباره ک ــاوی س ــه EAF ح هنگامی ک
ــازده الکتریکــی کــم اســت  ــد زمــان شــروع اولیــن ذوب، ب همانن
و زمــان پــاور-آن طوالنی مــدت مشــاهده می شــود. شــکل 9 
نمــودار ضریــب پایــداری قــوس به صــورت تابعــی از زمــان بــرای 
ــا  ــادی ب ــک ذوب ع ــده و ی ــم باقیمان ــرباره ک ــا س ــک ذوب ب ی
مقــداری ســرباره باقیمانــده اســت. ضریــب پایــداری قــوس کمتــر، 

ــرژی الکتریکــی ورودی اســت. ــی بیشــتر ان نشــان های از کارای

ضریــب پایــداری قــوس کمتــر بافاصلــه پــس از فروبــری 
ــش  ــان های از پوش ــردن آن، نش ــه و ذوب ک ــا در قراض الکتروده
ــوره  ــه ک ــت. هنگامی ک ــی اس ــرباره پفک ــط س ــوس توس ــر ق مؤث
در انتهــای ذوب بــه ســمت دهانــه ســرباره کــج می شــود تــا 
نمونــه آنالیــز یــا دمــا برداشــته شــود، میتوانــد مقــدار قابل توجهــی 
ــش  ــرض تاب ــوس در مع ــه ق ــرود به طوری ک ــت ب ــرباره از دس س
بیشــتر قــرار گیــرد، همانطــور کــه بــا افزایــش قابل توجــه ضریــب 
پایــداری بــرای ذوب بــدون ســرباره باقیمانــده در شــکل 9 نشــان 
ــه مزیــت  ــل، برخــی کارخانه هــا ب ــن دلی ــه همی داده شــده اســت. ب
ــوالد  ــی ف ــرای خروج ــه مج ــای ذوب در محوط ــرداری دم نمونه ب
مــذاب یــا از طریــق دیــواره جانبــی بــرای نگهــداری هرچــه بیشــتر 

ــد. ــی برده ان ــرباره در EAF پ س
بنابرایــن حفــظ مقــدار قابل توجهــی ســرباره در EAF پــس 

ــدار  ــی، مق ــده کل ــک قاع ــوان ی ــت. به عن ــودمند اس ــه س از تخلی
باقیمانــده بایــد بــا مقــدار تولیدشــده در ذوب قبلــی مطابقــت داشــته 
باشــد. اگــر ســرباره باقیمانــده در ذوب قبلــی به خوبــی پفکــی 
ــی  ــدی پفک ــل ذوب بع ــی و در اوای ــد به خوب ــد، میتوان ــده باش ش
 EAF ــده ــرباره باقیمان ــد. س ــود یاب ــی بهب ــازده الکتریک ــا ب ــود ت ش
ــازهای  ــذب روان س ــرای ج ــی ب ــر( عال ــپر )باف ــک س ــن ی همچنی
ــه روشــی اضافــه شــوند تــا ترکیــب  اضافه شــده اســت کــه بایــد ب

ــد. ــت بمان ــا حــد ممکــن ثاب ســرباره در کــوره ت
 -EAF زمان بنــدی افــزودن آهــک و دولومیــت در
ــرای ایجــاد ســرباره های پفکــی ســازگار  ــت ب ــو می آهــک و دول
ــان  ــد در زم ــرباره ها بای ــوند. س ــه می ش ــه EAF اضاف ــوز ب ــا نس ب
پــف کننــد. گزینه هــای  بــرای مدت زمــان کافــی  مناســب و 

افــزودن آهــک و دولومیــت عبارت انــد از:
1. افزودن آهک و دولومیت با قراضه در سبدها.

۲. افزودن آهک و دولومیت از طریق سقف کوره.
3. تزریق آهک و دولومیت از دیواره کناری کوره.

4- ترکیبی از روش های فوق. 
به صــورت ایــده آل، آهــک و دولومیــت بایــد بــا ســرعتی 
اضافــه شــوند تــا بــا تولیــد مــواد اســیدی قراضــه و FeO حاصــل از 
تزریــق اکســیژن مطابقــت داشــته باشــد تــا ترکیــب ســرباره مشــابه 
ســرباره باقیمانــده حفــظ شــود. شــکل 1۰ تغییــر در بازیســیته 
ســرباره را به صــورت تابعــی از زمــان تغذیــه از بــاالی آهــک 
ــک و  ــارژ آه ــده( و ش ــرباره باقیمان ــدون س ــا و ب ــت )ب و دولومی
دولومیــت بــا ســبد )بــا و بــدون ســرباره باقیمانــده( نشــان می دهــد. 
ــی و  ــق تدریج ــه افزودن/تزری ــت ک ــانگر آن اس ــکل نش ــن ش ای
ــت  ــبد اس ــا س ــارژ ب ــودمندتر از ش ــت س ــک و دولومی ــته آه پیوس
امــا ســرباره باقیمانــده در EAF حتــی از اهمیــت بیشــتری نیــز 
برخــوردار می باشــد. بــه همیــن دلیــل، اندازه گیــری ارتفــاع ســطح 
ــادی را  ــز زی ــراً تمرک ــام اخی ــطح حم ــاع س ــرل ارتف ــام و کنت حم
بــرای حفــظ پاشــنه ســرباره کافــی در کــوره در همــه زمان هــا بــه 

ــد. ــب کرده ان ــود جل خ

شــکل 9. میانگیــن پایــداری قــوس به صــورت تابعــی از زمــان کــه 
نشــان دهنده تأثیــر ســرباره  باقیمانــده در کــوره قــوس الکتریکــی 

)EAF( اســت.

ــای  ــرای روش ه ــرباره B3 ب ــیته س ــرات در بازیس ــکل 10. تغیی ش
ــاز ــزودن روان س اف
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 ،EAF و ســرباره های گــذرا- در EAF در FeO کنتــرل
ــی  ــداری زنگ زدگ ــاوه مق ــیژن به ع ــق اکس ــتر از تزری FeO بیش

 DRI از FeO ــداری ــود ]در ذوب DRI مق ــاد می ش ــه ایج از قراض
بســته بــه درجــه فلــزی آن وارد ذوب می شــود[. کربــن بــرای 
کنتــرل میــزان FeO در ســرباره بــه داخــل ســرباره تزریــق می شــود 
و باعــث پفکــی شــدن آن می گــردد. قبــًا در شــکل 3 نشــان داده 
ــم  ــیته ک ــع را در بازیس ــی مای ــرباره های پفک ــوان س ــه میت ــد ک ش
 FeO ــزان ــر می ــه اگ ــرد به طوری ک ــاد ک ــم ایج ــزان FeO ک و می
ــن  ــارژ کرب ــزودن ش ــل اف ــه دلی ــی در EAF ب ــرباره های قبل در س
کــم باشــد )مقــداری همیشــه بــا ســرباره واکنــش نشــان می دهــد( 
ــا آهــک  ــگاه دولومیــت ب ــا شــرایط حالــت مشــعل گســترده، آن ی
کــم تــا بــدون آهــک بایــد در اوایــل ذوب )یــا در ســبد اول 
یــک شــارژ چنــد ســبدی( اضافــه شــود تــا یــک ســرباره گــذرای 
 FeO ــم ــر ک ــه در مقادی ــم ک ــیته ک ــا بازیس ــده از MgO ب اشباع ش
پفکــی مــی شــود ایجــاد گــردد. در طــی حالــت لنــس، کربــن در 
حمــام به ســرعت کــم می شــود و هنگامی کــه به انــدازه کافــی 
کــم باشــد )c%۰.۲<(، حــذف کربــن تحــت کنتــرل انتقــال جــرم 
قــرار خواهــد گرفــت. آنــگاه ســرعت ایجــاد FeO تناســب مســتقیم 
ــد  ــام خواه ــن حم ــدار کرب ــده و مق ــیژن تزریق ش ــدار اکس ــا مق ب
ــیژن  ــق اکس ــان تزری ــرعت جری ــر س ــکل 11 تأثی ــت ]11[. ش داش
ــن را  ــف کرب ــر مختل ــده در مقادی ــدار FeO ایجادش ــر مق ــس ب لن
 EAF تزریــق کربــن در  میــزان  نشــان می دهــد. زمان بنــدی و 
می بایســتی تناســب مســتقیم بــا مقادیــر FeO ایجادشــده بــرای 
ــای  ــرای گریده ــد. ب ــته باش ــرباره داش ــر FeO در س ــرل مقادی کنت
فــوالد بــا ســطح کربــن تخلیــه کــم)c%۰.۰35<(، ســرعت لنــس 
ــد FeO در  ــرل درص ــرای کنت ــیژن معمــوالً در اواخــر ذوب ب اکس
ــی  ــر به تنهای ــن دیگ ــق کرب ــرا تزری ــد زی ــش می یاب ــرباره کاه س

ــر نیســت. ــرل درصــد FeO در ســرباره مؤث ــرای کنت ب

ــزان FeO در  ــره می ــش غیرمنتظ ــر افزای ــکل 13 تأثی ISD در ش

ــا  ــد. ب ــان می ده ــرباره را نش ــدن س ــی ش ــر پفک ــذرا ب ــرباره گ س
ــط  ــدف )خ ــزان ه ــر از می ــرباره فرات ــدار FeO در س ــش مق افزای
ــع روی  ــاً مای ــه تمام ــمت ناحی ــه س ــت ب ــا حرک ــرباره ب ــی(، س آب
ــیالیت  ــش س ــن افزای ــود. ای ــیال تر می ش ــیاه(، س ــط س ــودار )خ نم
ــه  ــوری ک ــی دارد به ط ــن تزریق ــی کرب ــر اثربخش ــی ب ــر منف تأثی
میــزان FeO در ســرباره غیرقابــل کنتــرل می شــود کــه تأثیــر 
و  ضعیــف(  )پفکی شــدن  الکتریکــی  بــازده  چشــمگیری تر 

دارد. بهره دهــی 

بــه دلیــل افزایــش ســرعت ایجــاد FeO در اواخــر ذوب بــه 

ــان  ــر ســرعت ایجــاد FeO به صــورت تابعــی از جری شــکل 11. تأثی
ــرم  ــال ج ــط انتق ــن توس ــذف کرب ــه ح ــیژن در هنگامی ک اکس

کنتــرل می شــود.

شــکل 12. اثــر ســرباره گیــری در EAF بــر افزایــش درصــد FeO در 
ــک ذوب  ــوب" و ی ــک ذوب "خ ــرای ی ــر ذوب ب ــرباره در اواخ س

"بــد".

.ISD بر مسیر سرباره بر FeO شکل 13. تأثیر افزایش

دلیــل میــزان کم کربــن در حمــام، مشــاهده افزایــش درصــد 
 FeO ــد ــش درص ــن افزای ــت. ای ــول نیس ــرباره غیرمعم FeO در س

ــرباره  ــدن از درگاه س ــی ش ــا پفک ــرباره ب ــداری س ــه مق هنگامی ک
ــری  ــرباره گی ــر س ــود. اث ــاد می ش ــود زی ــارج می ش ــوره خ از ک
ــورد در شــکل 1۲ نشــان  ــرای دو م ــر درصــد FeO در ســرباره ب ب
ــا  ــزان FeO ســرباره »خــوب« ب داده شــده اســت. در یــک مورد،می
روش هــای مؤثــر لنــس و تزریــق کربــن کنتــرل شــد و هنگامی کــه 
حــدود 5۰ درصــد از کل ســرباره در 1۲ دقیقــه آخــر ذوب از 
ــدود  ــط ح ــرباره فق ــزان FeO در س ــر در می ــی رود، تغیی ــت م دس
3 درصــد )۲9.1 بــه 3۲.1 درصــد FeO( اســت. در مــورد ســرباره 
ــه 43.6  ــد ب ــد )37.3 درص ــزان 6 درص ــه می ــش FeO ب ــد« افزای »ب

ــت. ــد FeO( اس درص

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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مقادیــر آهــک و دولومیــت موردنیــاز بــرای شــارژهای خــاص 
EAF را میتــوان به راحتــی از نتایــج ســوابق ســرباره و شــرایط 

ســرباره هــدف تعییــن کــرد. درحالی کــه ســرباره نهایــی در انتهــای 
ذوب در EAF به طورمعمــول بــرای ســازگاری نســوز و پفکــی 
شــدن خــوب ســرباره ارزیابــی می شــود، ســرباره های گــذرا 
در طــی فرآینــد EAF حتــی از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد؛ 
زمان بنــدی  و  کربــن  و  اکســیژن  تزریــق  رویه هــای  بنابرایــن، 
ــی  ــگام طراح ــد در هن ــت بای ــک و دولومی ــزودن آه ــر اف و مقادی
دســتورالعمل های افــزودن روان ســاز بــرای ایجــاد ســرباره های 
 EAF ــرایط در ــظ آن ش ــد و حف ــل فرآین ــازگار در اوای ــی س پفک
ــه  ــرد موازن ــک رویک ــوند. ی ــه ش ــر گرفت ــه ذوب در نظ ــا تخلی ت
ایجــاد  بــرای  کارخانــه  واقعــی  داده هــای  و  انــرژی  و  جــرم 
ــرای یــک ســبد شــارژ مورداســتفاده  پروفایــل عملیاتــی متــوازن ب
قــرار گرفــت همانطــور کــه در شــکل 14 نشــان داده شــده اســت. 
ــداف  ــرای اه ــن ب ــق کرب ــیژن و ســرعت تزری ــس اکس ســرعت لن

نمایشــی در ایــن نمــودار مقیاس گــذاری شــده اند.

سرباره های گذرا در فرآیندهای تصفیه

مفهــوم ســرباره های »شــیمیایی«مایع - ســرباره هایی 
ــای  ــرباره-فلز و رویه ه ــر س ــه موث ــرای تصفی ــاال ب ــیالیت ب ــا س ب
ــا  ــازی ی ــاز اســت. از نمودارهــای ف ــل موردنی ــز در پاتی ــوالد تمی ف
ــن  ــرای تعیی ــد FactSage معمــوالً ب ــای ترمودینامیکــی مانن ابزاره
ــا CaO باشــند  ــرز اشــباع ب ــه م ســرباره های هــدف کــه نزدیــک ب
- تــا حــد ممکــن بــازی امــا بــا ســیالیت بــاال - اســتفاده می شــود. 

ــع«  ــیمیایی مای ــرباره های »ش ــوان س ــدف به عن ــرباره های ه ــن س ای
ــد  ــع خواهن ــًا مای ــرا در شــرایط تعــادل کام تعریــف می شــوند زی
بــود. بــرای مثال، ســه ترکیب ســرباره جــدول 6 را در نظــر بگیرید. 
ــا  ــتند ام ــع هس ــًا مای ــازی کام ــودار ف ــق نم ــرباره های 1 و ۲ طب س
ســرباره 3 فقــط حــاوی 6۰ درصــد مایــع اســت. ترکیــب ســرباره 
3 ممکــن اســت ازنظــر فوالدســازی بــرای گوگردزدایــی خــوب با 
اســتفاده از محاســبه بازیســیته نــوری )مقــدار باالتــر( مطلــوب باشــد 
امــا در عمــل کامــًا بی اثــر اســت زیــرا 1۰۰ درصــد مایــع نیســت. 
ــرای انجــام محاســبات  ــن مفهــوم ســرباره های »شــیمیایی مایع«ب ای
ــکوزیته  ــوری و ویس ــیته ن ــتلزم بازیس ــه مس ــی ک ــازی واقع فوالدس
ــا  ــن پارامتره ــده ای ــر محاسبه ش ــت. مقادی ــم اس ــیار مه ــد بس میباش
ــرباره ۲  ــت. س ــی اس ــًا بی معن ــدول 7 کام ــرباره 3 در ج ــرای س ب
ســرباره هــدف ایدهــآل »شــیمیایی مایــع« اســت زیــرا 1۰۰ درصــد 

مایــع بــوده و در مــرز اشــباع Ca2SiO4 قــرار دارد.

تأثیــر ســرباره انتقالــی EAF در پاتیــل- درحالی کــه 
ــیر ترکیــب  ــاده اســت، امــا مس ــرباره های هــدف س تعریــف س
ــت.  ــم اس ــیار مه ــی بس ــب نهای ــه ترکی ــتیابی ب ــرای دس ــرباره ب س
بــرای بعضــی از گریدهــای فــوالد، ماننــد محصــوالت ســاختمانی 
طویــل )فــوالد آرام شــده بــا Si(، ســرباره انتقالــی EAF در پاتیــل، 
عمــده ســرباره پاتیــل را تشــکیل می دهــد و مســیر ســرباره بســیار 
ــرد  ــد گوگ ــه درص ــل اینک ــه دلی ــرباره ها ب ــن س ــت. ای ــاده اس س
ــش  ــت، نق ــختگیرانه اس ــری س ــزان کمت ــه می ــا ب ــن گریده در ای
تصفیه کننــده قابل توجهــی ندارنــد، به طوری کــه ایــن ذوب هــا 
را میتــوان از EAF طبــق مشــخصات گوگــرد آن هــا تخلیــه کــرد. 

 

 

 
 

 ویسکوزیته
 )پواز( 

 بازیسیته
 نوری 

 شیمیایی "
 "مایع

% 
 مایع

% 
2SiO 

% 
MgO 

% 
CaO  

 1سرباره  .4 18 44 188 آری 82.0 12.1
 .سرباره  40 18 41 188 آری 82.0 .128
 8سرباره  .2 18 80 8. خیر 82.1 8200

.EAF شکل 14. نمایه ای از لنس زدن اکسیژن و سرعت تزریق کربن برای بهینه سازی سرباره های گذرای

جدول 7- روابط فازی سه سرباره در سیستم CaO-MgO-SiO2 در ºC 1600 و 
مفهوم سرباره های "شیمیایی مایع"
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 پاتیل عمده سربارهقسمت بر ترکیب  EAFتأثیر سرباره  -8جدول 
 هدفسرباره 

 Alفوالد آرام شده با 
 هدفسرباره 

 Siفوالد آرام شده با 
 سرباره
EAF 

 

4 14.5 12.5 %MgO 
57 45.6 35 %CaO 
3 30.5 18 2%SiO 
35 7.5 5 3O2%Al 
> 1 > 3 29.5 %FeO + %MnO 

 EAF (lbs.)مقدار سرباره انتقالی  - 2000 1500

8000 2300 
 (.lbsکل مقدار سرباره نهائی ) -

13

ــوالد  ــذاب ف ــطح م ــردن س ــاً عایق ک ــرباره ها اساس ــن س ــش ای نق
به طورکلــی  و  اســت  اکســیژن زدائی  آخال هــای  جــذب  و 
 CaO ــا از ــد ت ــک  دارن ــدار اندکــی آه ــزودن مق ــه اف ــاز ب ــط نی فق

ــند ]1۲[. ــازگار باش ــوز س ــواد نس ــا م ــده و ب اشباع ش
ــرباره  ــه س ــاز ب ــا Al، نی ــده ب ــوالد آرام ش ــای ف ــرای گریده ب
 EAF بســیار ســختگیرانه تری وجــود دارد و ســرباره انتقالــی از
ــا  ــی ب ــرباره های مصنوع ــده و س ــانده ش ــل رس ــه حداق ــا BOF ب ی
ــا افــزودن مقــدار قابل توجهــی  مقــدار کافــی و ترکیــب مناســب ب
ــوالد تولیدشــده  ــژه ف ــن به وی ــواد روان ســاز ایجــاد می شــوند. ای م
ــق ترکیــب ســرباره  ــرل دقی ــه کنت ــاز ب از مســیر EAF اســت کــه نی
ــک ضــرورت اساســی اســت.  ــوالد ی ــی ف ــرا گوگردزدای دارد زی
جــدول 8 نســبت ســرباره EAF را کــه ترکیــب تشــکیل دهنده 
ــد فــوالد را نشــان  ــواده گری ــرای دو خان قســمت عمــده ســرباره ب
می دهــد. به منظــور ســادگی، ترکیــب ســرباره EAF بــرای هــر دو 

ــود. ــرض می ش ــان ف ــورد یکس م
ــرباره  ــب س ــه ترکی ــتیابی ب ــاز- دس ــواد روان س ــاب م انتخ
ــه  ــاز ب ــا Al ذکرشــده در جــدول 7، نی ــوالد آرام شــده ب هــدف ف

 Al2O3 و CaO افــزودن مقادیــر قابل توجهــی از محصــوالت حــاوی
دارد. نــوع محصــوالت، نقطــه ذوب و نحــوه افــزودن آن هــا تأثیــر 
چشــمگیری تر ســرعت تشــکیل ســرباره مایــع و واکنش هــای 
داشــت.  خواهــد  گوگردزدایــی  همچــون  موردنیــاز  تصفیــه 
ــاط  ــردºC( CaO ۲6۰۰( و Al2O3 )ºC ۲۰3۰( دارای نق ــزای منف اج
ــا در  ــد ت ــش دهن ــدا واکن ــد ابت ــتند و بای ــی هس ــیار باالی ذوب بس
ــای  ــد. مخلوط ه ــکیل دهن ــع تش ــاز مای ــازی یک ف ــای فوالدس دم
ــاوی  ــواد ح ــوط م ــا مخل ــیم ی ــات کلس ــده آلومین ــش-ذوب ش پی
ــه در  ــیالیت اولی ــداری س ــاد مق ــرای ایج ــوالً ب CaO و Al2O3 معم

ــرباره  ــده س ــا کنترل ش ــم ام ــدار ک ــوند. مق ــتفاده می ش ــرباره اس س

انتقالــی به عنــوان یــک پیش-مــاده روان ســازی بــرای کمــک 
می باشــد.  ســودمند  اضافه شــده  روان ســاز  مــواد  انحــال  بــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه مختلــف و مزای ــواد اولی ــه م بدیهــی اســت هزین
ــات  ــر عملی ــتفاده در ه ــوارد اس ــن م ــات در تعیی ــا از ماحظ آن ه
ــی  ــط ترمودینامیک ــا رواب ــراه ب ــرم هم ــه ج ــبه موازن ــت. محاس اس
ــد  ــه از فرآین ــر مرحل ــب ســرباره در ه ــرای محاســبه ترکی ســاده ب
و طراحــی دســتورالعمل های افــزودن مــواد بــرای شــروع بــا 
ترکیــب ســرباره مایــع در دمــای پاییــن )ºC 14۰۰( و افــزودن 
ــروری  ــرباره ض ــیته س ــردن بازیس ــاال ب ــرای ب ــک ب ــی آه تدریج
 EAF اســت. انتخــاب ماســه مجــرای تخلیــه الیویــن یــا بوکســیت در
نیــز مــورد مهمــی بــرای افــزودن SiO2 و MgO در ســرباره اولیــه و 
قابلیــت برگشــت Si و Mg بــه فلــز در طــی فرآینــد تصفیــه اســت. 
ــه ســرباره های خــوب اکســیژن زدایی شــده  ــاز ب ــی نی گوگردزدای
ــت  ــرباره از اهمی ــیژن زداهای س ــدی اکس ــاب و زمانبن دارد و انتخ
ــوالً  ــرباره معم ــیون« س ــت اکسیداس ــد. »حال ــیاری برخوردارن بس
تشــخیص  و  ســرباره  نمونه هــای  گرفتــن  بــا  اپراتــور  توســط 
ــش ــل از افزای ــی قب ــدازه کاف ــرباره به ان ــگ س ــودن رن ــن ب روش
کنتــرل مؤثــر،  گوگردزدایــی  بــرای  گاز  همزنــی  ســرعت 

می شود.
بــرای  فوالدســازی  فلســفه  روان ســازها-  افــزودن  زمــان 

ــا  ــازی ب ــیار ب ــرباره های بس ــت: س ــاده اس ــر س ــی مؤث گوگردزدای
ســیالیت بــاال بــرای واکنش هــای تصفیــه. هنگامی کــه تصفیــه 
ــوالً  ــک معم ــد، آه ــام ش ــازی انج ــرف فوالدس ــر در ظ موردنظ
ــود  ــه می ش ــک اضاف ــباع آه ــه اش ــیدن ب ــا رس ــم ت ــر ک در مقادی
ــوام  ــه ق ــر ویســکوزیته ســرباره ب ــگام تغیی ــور هن کــه توســط اپرات
»کرمــی« مشــاهده می شــود. شــکل 15 تغییــر در ترکیــب ســرباره 
پاتیــل را به صــورت تابعــی از زمــان در LMF نشــان می دهــد. 

جدول 8- تأثیر سرباره EAF بر ترکیب قسمت عمده سرباره پاتیل.

نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی
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هــدف تشــکیل یــک ســرباره مایــع بــازی اســت کــه در کمتریــن 
ــی  ــا گوگردزدای ــود ت ــیژن زدائی ش ــی اکس ــن به خوب ــان ممک زم
ــیون  ــیژن زدائی و اکسیداس ــا اکس ــا ی ــد و آخال ه ــش ده را افزای
ــرباره  ــه س ــد ک ــان می ده ــکل نش ــن ش ــد. ای ــذب کن ــدد را ج مج
هــدف نهایــی ازنظــر CaO اشباع شــده اســت )جــدول 7( امــا 
ســرباره های تصفیه کننــده گــذرای هــدف 1۰۰ درصــد مایــع 
بــا بازیســیته قــدری پایین تــر هســتند. هــدف بازیســیته بــرای 
ــرباره  ــکیل س ــینتیک تش ــریع س ــور تس ــه به منظ ــازی اولی سرباره س
ــای  ــا افزایش ه ــرعت ب ــک به س ــا آه ــت ام ــم اس ــداً ک ــع، عم مای
روان ســازها  هنگامی کــه  تــا  می شــود  اضافــه  مقــدار  کــم 
ــک  ــذب آه ــرای ج ــع ب ــرباره مای ــه س ــدار اولی ــده و مق ذوب ش

اضافه شــده کافــی باشــد.

ــپار )CaF2( در  ــپار- فلوراس ــزودن فلوراس ــدی اف زمان بن
دمــایºC 14۲۰ ذوب می شــود و در دمــای فوالدســازی مایــع 
خواهــد بــود. در بیشــتر مــوارد، توصیــه می شــود هــر چــه زودتــر 
ــه کــرد )ترجیحــاً بخشــی  ــد سرباره ســازی اضاف CaF2 را در فرآین

ــرای  ــوان پیش-ماده روانســازی ب ــه عن ــا ب ــوط روان ســاز( ت از مخل
ــه  ــا نقط ــید ب ــزای اکس ــن اج ــای بی ــینتیک واکنش ه ــش س افزای
 CaF2 ذوب بــاال در مخلوط هــای روان ســاز، عمــل کنــد. افــزودن
بــه ایــن روش، بــه ســرباره هایی منتــج می شــود کــه بــا مــواد 
نســوز زودتــر ســازگارترند زیــرا CaF2 در ســرباره رقیــق می شــود 

 CaF2 هســتند؛ امــا افــزودن MgO و/یــا CaO و ســرباره ها اشــباع از
بعــداً در فرآینــد پــس از افــزودن آهــک یــا دولومیــت بــرای ســیال 
شــدن ســرباره اشباع شــده بــا آهــک، میتوانــد منجــر بــه فرســایش 
ــیال  ــرباره را س ــه CaF2 س ــرا درحالی ک ــود زی ــوز ش ــی نس موضع

ــد. ــام می ده ــز انج ــوز نی ــواد نس ــرای م ــن کار را ب ــد، همی می کن
 AOD بــه CaF2 در فوالدســازی فــوالد ضدزنــگ، افــزودن
ــازی در طــی مرحلــه  ــرای ایجــاد ســرباره ب پــس از کربن زدایــی ب
احیــا بــا FeSi جهــت گوگردزدایــی مؤثــر معمــول اســت. در 

شکل 15. سرباره های گذرا از EAF به پاتیل.

ــا  AOD،دولومیــت و آهــک اضافــی در اوایــل اضافــه می شــوند ت

 B3>( ــاال ــیار ب ــیته بس ــا بازیس ــد ب ــی جام ــرباره کربن زدای ــک س ی
3( بــرای جــذب SiO2 و Cr2O3 از اکسیداســیون Si و Cr ایجــاد 
شــود. در طــی مرحلــه احیــا، یــک احیاکننــده )به طورمعمــول 
FeSi و/یــا CaF2،)Al و آهــک بــرای احیــا و ســیال شــدن ســرباره 

ــکیل  ــع تش ــازی مای ــرباره ب ــا س ــوند ت ــه می ش ــی اضاف کربن زدائ
AOD شــدید اســت و  بــا گاز در  شــود. درحالی کــه همزنــی 
ــای  ــم مزای ــوز ه ــری اســت، هن ــاط بســیار مؤث AOD مخــزن اخت

ــا  ــرای بهینه ســازی زمان بنــدی افــزودن در طــی احی قابل توجهــی ب
ــد  ــه فرآین ــذرا ک ــرباره های گ ــاد س ــرای ایج ــی ب و گوگردزدای
فوالدســازی را تقویــت می کنــد وجــود دارد. اگــر لجســتیک 
کارخانــه امــکان دهــد، CaF2 ابتــدا بایــد بعــد از کربن زدایــی 
ــه  ــروع ب ــود و ش ــه ذوب می ش ــرا CaF2 بافاصل ــود زی ــه ش اضاف
ــی  ــاده افزودن ــد. م ــی می کن ــرباره های کربن زدای ــردن س ــل ک ح
بعــدی می بایســتی FeSi باشــد کــه اکنــون در ســرباره نیمــه مایــع 
 ،Cr2O3 را بــا احیــای SiO2 واردشــده و جــزء اصلــی ســیال کننــده
MnO و FeO تشــکیل می دهــد. آهــک در آخــر اضافــه گردیــده 

و اندازه گیــری می شــود تــا زمانــی کــه مرحلــه احیــا کامــل 
گردیــده و گوگردزدایــی آغــاز شــود. ترمودینامیــک فوالدســازی 
فــوالد ضدزنــگ کامــًا معلــوم اســت به طوری کــه مدل هــای 
ــی و  ــرای پیش بین ــرم ب ــه ج ــای موازن ــیون/احیا و ابزاره اکسیداس
ــتند ]13[. ــد هس ــیار مفی ــه بس ــذرای بهین ــرباره های گ ــی س مهندس

بــرای   )VOD( خــا  در  اکســیژن  بــا  کربن زدایــی  مســیر 
ــا و  ــیون، احی ــات اکسیداس ــر الزام ــگ ازنظ ــوالد ضدزن ــد ف تولی
ــاال  ــای نســبتاً ب ــش دم ــا چال ــی مشــابه AOD اســت ام گوگردزدای
ــرباره را دارد. ــاد س ــدار زی ــی و مق ــس از گوگردزدای ــل پ در پاتی

اگــر هــدف ترکیبــی از ســرباره ســازگار بــا نســوز در پایــان مرحلــه 
احیــا باشــد، هنگامی کــه ذوب تــا دمــای فوق تبریــد موردنظــر 
ایــن  می شــود،  خنــک  پیوســته  ریخته گــری  ماشــین  بــرای 
ســرباره بســیار ســفت خواهــد بــود.AOD امــکان مقــداری ســرباره 
 VOD گیــری را می دهــد امــا تمــام ســرباره های ایجادشــده در
ــگ  ــوالد ضدزن ــه ف ــک کارخان ــد. در ی ــی می مانن ــل باق در پاتی
ــاز در  ــام CaF2 موردنی ــزودن تم ــا اف ــرباره ب ــیالیت س ــیا، س در آس
ــان حاصــل شــود کــه  ــا اطمین ــرل شــد ت ــا، کنت ــه احی ــل مرحل اوای
ســرباره ســیالیت بــاال را تــا مرحلــه نهایــی تنظیــم ترکیــب شــیمیائی 
بــا تغذیــه ســیم و در دمــای بارریــزی ماشــین ریخته گــری پیوســته 
حفــظ می کنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن عمــل اثــرات مخربــی بــر 
مــواد نســوز خــط ســرباره داشــت زیــرا ســرباره هــدف نهایــی در 
ــزی  ــر بارری ــا در دماهــای پایین ت ــده ام ــاال بســیار خورن دماهــای ب
ــی  ــری تدریج ــرای اندازه گی ــاده ب ــر س ــک تغیی ــود. ی ــر ب بی خط
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نقش سرباره های گذرا در فوالدسازی

ــرای  ــه ســرباره در طــی مــدت خنک شــدن ب افزودن هــای CaF2 ب
ــر شــدن عمــر مــواد نســوز خــط  ــه دو براب ــع، ب حفــظ ســرباره مای
ــا  ــد ام ــت مان ــج شــد. مقــدار کل CaF2 اضافه شــده ثاب ســرباره منت
مزیــت  گــذرا  ســرباره های  و   CaF2 افزودن هــای  بهینه ســازی 

قابل توجــه فوالدســازی داشــت.

نتیجه گیری

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت نشــان داده شــود کــه میتــوان 
ــیوه های  ــی ش ــرای مهندس ــرباره ها ب ــازی س ــط ف ــناخت رواب از ش
ــکیل  ــازی تش ــژه بهینه س ــازی، به وی ــد فوالدس ــه فرآین ــرباره ک س
ــه  ــای قابل توج ــا مزای ــد ب ــی فرآین ــده در ط ــذرا ش ــرباره های گ س
را تقویــت می کننــد اســتفاده کــرد. برنامه هــای ترمودینامیکــی 
شــرایط  کــه  مدل هــای صفحــه گســترده  و   FactSage ماننــد 
و  عالــی  ابزارهــای  می کننــد،  ردیابــی  و  محاســبه  را  فرآینــد 
ــا  ــرداری )ی ــتند. نمونه ب ــد هس ــازی فرآین ــرای بهینه س ــاز ب موردنی
ــر از  ــرداری مؤث ــل محاســبه( از ســرباره های گــذرا و نمونه ب حداق
ــده  ــای پیچی ــری از واکنش ه ــر کامل ت ــی، تصوی ــرباره های نهای س

در فرآیندهــای فوالدســازی را ارائــه می دهنــد.
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تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال 
در سالدر سال20212021

ــا کاهــش میــزان تولیــد فــوالد خــام شــرکت آرســلور میتــال  ب
افزایــش میــزان تولیــد فــوالد خــام و ادغام هــای شــرکت   و 
BaoWu چیــن در ســال ۲۰۲1، بعــد از ســال ۲۰۰6 بــرای دومیــن 

ســال متوالــی شــرکت آرســلور میتــال عنــوان رهبــری تولیــد فوالد 
جهــان را ازدســت داده و در رده دوم جهــان قــرار گرفــت. شــرکت 
مذکــور در ســال ۲۰۰6 بــا ادغــام شــرکت های آرســلور و میتــال، 
تأسیس شــده و دوازده ســال متوالــی )۲۰۰6-۲۰19( در رده اول 
تولیدکننــدگان فــوالد جهــان قرارگرفتــه بــود. دفتــر مرکــزی 
شــرکت فــوالد آرســور میتــال در کشــور لوکزامبــورگ در شــهر 
ــوالد  ــد ف ــال ۲۰۲1 میــزان تولی ــورگ قــرار دارد. در س لوکزامب
ــب 69٫۰61  ــه ترتی ــرکت ب ــن ش ــوالدی ای ــوالت ف ــام و محص خ
ــیده  ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــان( و 6۲٫947 میلی ــد جه )3٫54 درص
ــرکت در  ــن ش ــام ای ــوالد خ ــد ف ــت تولی ــه ظرفی ــت در حالیک اس
ســال گذشــته 8۲٫7 میلیــون تــن بــوده اســت )شــکل – 1(. در ســال 
۲۰۲1 ظرفیــت تولیــد فــوالد نواحــی اروپــا، نافتــا، ACIS و برزیــل 
ترتیــب 5۲، 13، 19 و 16 درصــد بــوده اســت.. بیشــترین فــروش بــا 
بیــش از 33٫18۲ میلیــون تــن محصــول فــوالدی مربــوط بــه نواحی 
اروپــا بــوده اســت. درآمــد ناشــی از فــروش محصــوالت فــوالدی 
ــکل-۲  ــت. در ش ــده اس ــارد دالر محاسبه ش ــش از 76٫571 میلی بی
ســهم نواحــی مختلــف و رشــته معــدن در فروش شــرکت آرســلور 
ــوالد  ــد ف ــد تولی ــال در ســال گذشــته آورده شــده اســت. رون میت

خــام و فــروش محصــوالت فــوالدی شــرکت آرســلور میتــال در 
ــروش  ــغ ف ــد مبل جــدول - 1 ازنظــر می گــذرد. در جــدول-۲ رون
ــن قیمــت  ــال نشــان داده شــده اســت. میانگی شــرکت آرســلور میت
فــروش محصــوالت فــوالدی شــرکت یادشــده در ســال گذشــته 
986 دالر بــر تــن بــه ثبــت رســیده اســت. در جــدول – 3 میانگیــن 
ــال در  قیمــت فــروش محصــوالت فــوالدی شــرکت آرســلور میت
نواحــی مختلــف دنیــا مشــاهده می گــردد. میــزان تولیــد واحدهــای 
زیرمجموعــه شــرکت آرســلور میتــال در نواحــی مختلــف جهــان 
ــدول – 4  ــت. ج ــده اس ــان داده ش ــکل -3 نش ــل در ش ــال قب در س
نشــانگر میــزان تولیــد فــوالد خــام شــرکت های زیرمجموعــه 
ــت. در شــکل – 4 و 5 نیــز  ــوالد آرســلور میتــال اس ــرکت ف ش
ــه  ــوالدی ب ــوع محصــوالت ف ــی و تن ــه ترتیــب محصــوالت اصل ب
ــور،  ــرال موت ــرکت های جن ــردد. ش ــاهده می گ ــه مش ــروش رفت ف
فــورد، تویوتــا، هونــدا، فلکــس واگــن، نیســان، ســوبارو، مرســدس 
بنــز، بــی.ام.و هوینــدا، کیــا موتــورس و اف. ســی.آ. خریــدارن و 
مصرف کننــدگان ورق خــودروی شــرکت فــوالد آرســلور میتــال 
هســتند. در ســال گذشــته ســهم فرایندهــای تولیــد فــوالد کنورتــر 
اکســیژنی وکــوره قــوس الکتریکــی در شــرکت یادشــده بــه 
ــهم  ــدول - 5 س ــکل -6(. در ج ــت )ش ــوده اس ــب 77 و ۲3 ب ترتی
فرایندهــای فوالدســازی در تولیــد فــوالد خــام شــرکت آرســلور 

ــود. ــده می ش ــف جهان دی ــی مختل ــال در نواح میت
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ــد چــدن خــام و آهــن اســفنجی شــرکت آرســلور  ــزان تولی می
تــن  میلیــون   6٫3 و   49٫5 ترتیــب  بــه  قبــل  ســال  در  میتــال 
ــرای ایــن منظــور از 35 واحــد کــوره بلنــد  گزارش شــده اســت. ب
ــتقرار  ــل اس ــت. مح ــده اس ــفنجی استفاده ش ــن اس ــد آه و 1۲ واح
کــوره بلنــد و کوره هــای قــوس الکتریکــی شــرکت آرســلور 
میتــال در نواحــی مختلــف در جــدول – 6 نشــان داده شــده اســت. 
بیشــترین کــوره بلنــد )16 واحــد( و کــوره قــوس الکتریکــی )13 
واحــد( شــرکت آرســلور میتــال در قــاره اروپــا اســتقرار دارد. در 
جــدول 7 نیــز بــه ترتیــب محــل اســتقرار کــوره بلنــد و کوره هــای 
ــال  ــلور میت ــه آرس ــرکت های زیرمجموع ــی در ش ــوس الکتریک ق
ــرکت  ــن ش ــر و کک در ای ــد زینت ــزان تولی ــت. می ــده اس ارائه ش
ــت.  ــده اس ــن اعام ش ــون ت ــب 53٫8 و 19٫3 میلی ــه ترتی ــوالد ب ف
ــد  ــازی و ۲۲ واح ــری کک س ــد باط ــور 49 واح ــن منظ ــرای ای ب
ــدن  ــبت چ ــاخص نس ــت. ش ــده اس ــکار گرفته ش ــر ب ــد زینت تولی
ــش ۰٫717  ــال پی ــده در س ــرکت یادش ــام ش ــوالد خ ــه ف ــذاب ب م
بــوده اســت. به عبارت دیگــر روش تولیــد اصلــی فــوالد ایــن 
شــرکت بــر پایــه ســنگ آهن اســت. ســهم فرایندهــای تولیــد فوالد 

ــب  ــه ترتی ــز ب ــی نی ــوس الکتریک ــوره ق ــیژنی و ک ــور اکس کنورت
59٫۲ و 16٫۲ میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت. بــرای ایــن منظــور 
ــوس الکتریکــی  ــی و 3۰ کــوره ق ــور اکســیژنی قلیای از 44 کنورت
کنورتورهــای  فــوالد  تولیــد  ظرفیــت  اســت.  استفاده شــده 
اکســیژنی قلیایــی و کوره هــای قــوس الکتریکــی بــه ترتیــب 66٫9 
و ۲4٫9 میلیــون تــن می باشــد. میــزان تولیــد تختــال و بیلــت – بلــوم 
ــه ثبــت رســیده اســت.  نیــز بــه ترتیــب 43٫7 و ۲۲٫3 میلیــون تــن ب
ــوم  ــت – بل ــال و بیل ــداوم تخت ــری م ــین های ریخته گ ــداد ماش تع
نصب شــده در شــرکت مذکــور بــه ترتیــب ۲8 و 33 ماشــین 
ــمی و  ــت اس ــا، ظرفی ــداد واحده ــدول - 8 تع ــت. در ج ــوده اس ب
ــال  ــال در س ــلور میت ــرکت آرس ــد ش ــوط تولی ــی خط ــد واقع تولی
ــزان تولیــد محصــوالت  ــه نمایــش گذاشته شــده اســت. می ۲۰۲1 ب
بــرآورد  تــن  میلیــون   37٫5 یادشــده  شــرکت  نوردگــرم 
ظرفیــت  واحدهــا،  تعــداد   9- جــدول  در  اســت.  شــده 
دهــی پوشــش  و  شــکل  خطــوط  واقعــی  تولیــد  و  اســمی 
نمایــش بــه   ۲۰۲1 ســال  در  میتــال  آرســلور  شــرکت 

 درآمده است.

شکل 1. توزیع ظرفیت تولید فوالد خام شرکت آرسلورمیتال در سال 2021.

جدول1- روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال )میلیون تن(.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال۲۰۲1
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شــکل2. فــروش نواحــی مختلــف شــرکت آرســلور میتــال در ســال 
.2021

ــرکت  ــه در ش ــروش رفت ــه ف ــی ب ــوالت اصل ــوع محص ــکل 4. تن ش
ــال 2021. ــال در س ــلور میت آرس

ــال در  ــلور میت ــرکت آرس ــام ش ــوالد خ ــد ف ــزان تولی ــکل 3. می ش
ــان. ــف جه ــی مختل نواح

شــکل 5. تنــوع محصــوالت بــه فــروش رفتــه شــرکت آرســلورمیتال 
در ســال 2021.

شکل 6.  سهم فرایندهای تولید فوالد در شرکت آرسلور میتال در سال 2021.
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جدول2-  روند مبلغ فروش محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال.

جدول3- میانگین قیمت محصوالت فوالدی آرسلور میتال در نواحی مختلف در سال 2021.

جدول4- میزان تولید فوالد خام شرکت های زیرمجموعه فوالد آرسلور میتال.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال۲۰۲1
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جــدول 5- ســهم فرایندهــا در تولیــد فــوالد خــام شــرکت آرســلور 
میتــال در نواحــی مختلــف جهان.

 

جــدول 6- محــل اســتقرار کــوره بلنــد و کوره هــای قــوس 
الکتریکــی آرســلور میتــال در ســال 2021.

ــی  ــوس الکتریک ــد و ق ــای بلن ــتقرار کوره ه ــل اس ــدول 7- مح ج
ــا. ــال در زیرمجموعه ه ــلور میت آرس

جدول 8- تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط تولید فوالد شرکت آرسلور میتال.

جدول 9- ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط شکل و پوشش دهی فوالد آرسلورمیتال.
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بــرای رســیدن بــه تولیــد 69٫1 میلیــون تــن فــوالد خــام هشــتاد 
تــن کک  میلیــون   ۲۰٫7 و  ســنگ آهن  تــن  میلیــون  هفــت  و 
مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. میــزان خریــد کک شــرکت 
ــوده اســت. در  ــال در ســال پیشــین 1٫4 میلیــون تــن ب آرســلور میت
جــدول – 1۰ رونــد مصــرف ســنگ آهن و کک در شــرکت 
ــال  ــال، زغ ــودر زغ ــدار پ ــذرد. مق ــر می گ ــال ازنظ ــلور میت آرس
و آهــن اســفنجی – قراضــه فــوالد مصرفــی شــرکت نیــز بــه 
ــت.  ــده اس ــن اعام ش ــون ت ــب 6٫75، ۲9٫6، 6٫3 و۲3٫7  میلی ترتی
ــودر  ــن پ ــون ت ــق 6٫75 میلی ــا تزری ــال ب ــلور میت ــرکت آرس در ش
زغــال در کــوره بلندهــا نزدیــک بــه 6٫1 میلیــون تــن صرفه جویــی 
ــودر  ــژه کک و پ ــرف وی ــزان مص ــت. می ــت آمده اس کک به دس
زغــال در کــوره بلندهــای شــرکت آرســلور میتــال در ســال قبــل 
ــرآورد  ــذاب ب ــن چــدن م ــر ت ــب 418 و 136 کیلوگــرم ب ــه ترتی ب
شــده اســت. میــزان تولیــد ســنگ آهن شــرکت آرســلور میتــال بــه 

ــد  ــکل – 7 رون ــت. در ش ــده اس ــن بیان ش ــون ت ــب 5۰٫9 میلی ترتی
تولیــد ســنگ آهن شــرکت آرســلور میتــال ازنظــر می گــذرد. 
بیشــترین مقــدار ســنگ آهن در کشــور کانــادا بــه میــزان بیســت و 
دو میلیــون تــن به دســت آمده اســت. ازنظــر نواحــی نیــز بیشــترین 
اســت  حاصل شــده  آمریــکا  شــمال  در  ســنگ آهن  مقــدار 
ــد ســنگ آهن  ــل در تولی ــن، مکزیــک و برزی )5۲%(. ســهم اکرای
ــه ترتیــب 11٫7، 4٫8 و 3٫4 میلیــون تــن  شــرکت آرســلور میتــال ب
گزارش شــده اســت. در شــکل-8 ســهم کشــورهای مختلــف 
در تولیــد ســنگ آهن شــرکت آرســلور میتــال در ســال ۲۰۲1 
شــرکت  معــادن  ســنگ آهن  رزرو  میــزان  می گــذرد.  ازنظــر 
آرســلور میتــال 3٫94۲ میلیــارد تــن بــرآورد شــده اســت. در 
ــادن  ــوی مع ــنگ کک ش ــزان رزرو زغال س ــال ۲۰۲۲ می ــل س اوای
تــن میلیــون  ده  و  دویســت  میتــال  آرســلور  شــرکت 

بوده است.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال۲۰۲1

جدول 10- روند مصرف سنگ آهن و کک در شرکت آرسلور میتال )میلیون تن(.

شکل 7. روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال.
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شاخص های پایداری

ــن  ــون ت ــال ۲۲٫9 میلی ــلور میت ــرکت آرس ــال ۲۰۲1 در ش در س
ــون  ــوالدی مصرف شــده اســت کــه از انتشــار ۲9٫7 میلی قراضــه ف
تــن گاز CO2 جلوگیــری گردیــده اســت. میــزان اســتفاده مجــدد از 
ســرباره کــوره بلنــد 1۲٫9 میلیــون تــن بــوده اســت. 9٫۲ میلیــون تــن 
ســرباره کــوره بلنــد بــه کارخانه هــای ســیمان فروخته شــده اســت. 
بــا ایــن کار از انتشــار هفــت میلیــون تــن گاز CO2 جلوگیــری 
شــده اســت. میــزان بازیافــت پســماندها و محصــوالت جانــی 
ــای  ــار گازه ــزان انتش ــت. می ــده اس ــرکت 83% ثبت ش ــن ش در ای
SOx و NOx بــه ترتیــب 1٫8۲ و 1٫11 کیلوگــرم بــر تــن محصــول 

ــز  ــدی نی ــوالد تولی ــن ف ــر ت ــه ازای ه ــت. ب ــده اس ــوالدی ثبت ش ف
۰٫6۲ کیلوگــرم گردوغبــار منتشرشــده اســت. در شــکل-9 رونــد 
ــلور  ــرکت آرس ــار در ش ــای NOx ،SOx و گردوغب ــار گازه انتش
ــل  ــال قب ــت محیطی در س ــای زیس ــود. هزینه ه ــده می ش ــال دی میت
ــول  ــن محص ــر ت ــد ه ــرای تولی ــت. ب ــوده اس ــون دالر ب 565 میلی
مصــرف  آب  مترمکعــب   ۲٫6 یادشــده  شــرکت  در  فــوالدی 
می شــود. در جــدول-11 رونــد مصــرف و برداشــت آب شــرکت 
مذکــور مشــاهده می گــردد. مصــرف انــرژی ویــژه نیــز ۲3٫4 
بــر تــن محصــول فــوالدی می باشــد. هزینه هــای  گیــگا ژول 
ــون  ــل 44۲ میلی ــن شــرکت در ســال قب ــرژی در ای ــی ان صرفه جوی
ــرای  ــال ب ــلور میت ــرکت آرس ــت. در ش ــیده اس ــت رس ــه ثب دالر ب

 CO2 تولیــد هــر تــن محصــول فــوالدی ۲٫۰۲ مترمکعــب گاز

منتشــر می شــود. در جــدول – 1۲ رونــد مصــرف انــرژی و انتشــار 
ــود. در  ــده می ش ــال دی ــلور میت ــرکت آرس ــژه گاز CO2 در ش وی
ســال قبــل در شــرکت آرســلور میتــال، میــزان انتشــار گازCO2 در 
ــوس  ــوره ق ــیژنی و ک ــور اکس ــه روش کنورت ــازی های ب فوالدس
الکتریکــی بــه ترتیــب ۲٫36 و ۰٫5 تــن بــه ازای هرتــن فــوالد بــوده 
ــد  ــتغال دارن ــر اش ــال 1579۰9 نف ــلور میت ــرکت آرس ــت. در ش اس
)قســمت فــوالد 1518۲3 نفــر(. ضمنــاً در شــرکت آرســلور میتــال، 
ــروی  ــای نی ــد. هزینه ه ــکار کار می کنن ــوان پیمان ــر به عن 36454 نف
انســانی شــرکت آرســلور میتــال در ســال قبــل 5٫۲96 میلیــارد دالر 
ــروی انســانی شــرکت آرســلورمیتال  ــع نی اعام شــده اســت. توزی
ــان  ــکل-1۰ نش ــال ۲۰۲1 در ش ــان در س ــف جه ــی مختل در نواح
ــر  ــی و باالت ــت های مدیریت ــان در پس ــهم زن ــت. س ــده اس داده ش
به طــور   ۲۰۲1 ســال  در  اســت.  گزارش شــده   %19٫3 شــرکت 
ــه ازای هــر نفــر 36 ســاعت آمــوزش ارائه شــده اســت.  متوســط ب
در شــکل-11 رونــد آمــوزش ســرانه کارکنــان شــرکت آرســلور 
ــاعت  ــون س ــر یک میلی ــه ازای ه ــت. ب ــده اس ــان داده ش ــال نش میت
ــای وارده در  ــیب ه ــی ازآس ــت رفته ناش ــای ازدس کاری، وقت ه
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــت. هزینه ه ــوده اس ــوالد ۰٫8۲ ب ــمت ف قس
ــاد  ــت و هفت ــال دویس ــلور میت ــرکت آرس ــته در ش ــال گذش در س
ــای  ــد هزینه ه ــانگر رون ــکل-1۲ نش ــت. ش ــوده اس ــون دالر ب میلی
ــع ســهم  ــال اســت. درواق ــق و توســعه شــرکت آرســلور میت تحقی
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــروش ۰٫35% ب ــغ ف ــعه در مبل ــق و توس تحقی
هزینــه تحقیــق و توســعه بــه ازای هرتــن محصــول نهایــی در حدود 

شکل8. تولیدکنندگان سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال 2021.
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4٫۲9 دالر محاسبه شــده اســت. بهــره وری نیــروی انســانی شــرکت 
مذکــور )بخــش فــوالد( در ســال قبــل 415 تــن محصــول نهایــی 
ــوده اســت. هزینه هــای ســرمایه گذاری  ــه ازای هــر نفــر شــاغل ب ب
 3٫۰۰8 از  بیــش  پیشــین  ســال  در  میتــال  آرســلور  شــرکت 
مدیریــت اســتقرار  میــزان  اســت.  بــوده  دالر  میلیــارد 
ــوده اســت.  ــن شــرکت 1۰۰% ب ــوالد ای ISO 14001 در قســمت ف

ــوادث  ــر ح ــته در اث ــال گذش ــال در س ــلور میت ــرکت آرس در ش

کاری ۲9 نفــر جــان خودشــان را باختنــد )16 نفــر در رشــته 
ــگان از  ــر از جان باخت ــدن(. ۲1 نف ــته مع ــر در رش ــوالد و 13 نف ف
ــکل-13  ــت. در ش ــوده اس ــکاران ب ــز از پیمان ــر نی ــرکت و 8 نف ش
رونــد تعــداد فوت شــدگان ناشــی از حــوادث در شــرکت مذکــور 
آمــده اســت. شــاخص )LTIFR( آرســلور میتــال )فــوالد( در ســال 
ــاخص  ــد ش ــکل-17 رون ــت. در ش ــده اس ــین ۰٫8۲ گزارش ش پیش

ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــال ب ــلور میت (LTIFR) آرس

شکل9. روند انتشار گازهای NOx، SOx و گردوغبار در آرسلور میتال.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال۲۰۲1

ــوالد  ــرکت ف ــت آب در ش ــرف و برداش ــد مص ــدول 11- رون ج
ــن(. ــر ت ــب ب ــال )مترمکع ــلور میت آرس

ــار گاز CO2 در  ــژه و انتش ــرژی وی ــرف ان ــد مص ــدول12- رون ج
ــال. ــلور میت ــوالد آرس ــرکت ف ش
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شکل10. توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال در نواحی مختلف جهان در سال 2021.

شکل 11. روند آموزش سرانه شرکت آرسلور میتال.

شکل12. روند هزینه های تحقیق و توسعه شرکت آرسلور میتال.
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شکل 13. روند تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث در شرکت فوالد آرسلور میتال.

شکل14. روند شاخص )LTIFR( آرسلور میتال )فوالد(.

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال۲۰۲1
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

برگــزاری دوره هــای آموزشــی انجمــن آهــن و 
فــوالد ایــران:

دوره آموزشــی بــا عنــوان مقالــه و پروپــوزال نویســی در تاریــخ 
401/01/24 توســط آقــای دکتــر رضــا امینــی ، دوره ی آموزشــی 
" کلیــد فــوالد" در تاریــخ 401/2/17 توســط آقــای مهنــدس 
ــد در  ــزار گردی ــازی برگ ــورت مج ــوالزاده  بص ــن ج محمدحس
ــرم مجتمــع مــس شــهر بابــک و شــرکت  ایــن دوره پرســنل  محت
فــوالد بوتیــای ایرانیــان شــرکت نمودنــد. درتاریــخ 7 و 9 خــرداد 
401 نیــز کارگاه آموزشــی بــا عنــوان " شــاخص های پایــداری در 
ــن  ــد  در ای ــز برگــزار گردی ــوالد" بصــورت مجــازی نی ــع ف صنای
ــان و  ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــرم ش ــنل محت ــی پرس دوره آموزش
شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان شــرکت نمودنــد. دوره هــای 
ــران  فــوق به صــورت مجــازی و توســط انجمــن آهــن و فــوالد ای

ــد.  برگــزار گردی

چــاپ و توزیــع کتاب هــای مرجــع فــوالد 1400 
و تکنولــوژی فوالدســازی:

2 جلــد کتــاب بــا عناویــن مرجــع فــوالد 1400 بــه نویســندگی 
آقــای مهنــدس محمدحســن جــوالزاده و کتــاب تکنولــوژی 
ــارات  ــط انتش ــاد توس ــداله فرش ــدس اس ــف مهن ــازی مؤل فوالدس

ــد. ــع گردی ــیده و توزی ــاپ رس ــه چ ــوالد ب ــن و ف آه

معرفی کتاب:
عنوان کتاب: مرجع فوالد 1400

تألیف: مهندس محمدحسن جوالزاده                                                          
انتشارات: آهن و فوالد

سال انتشار: 1400

ــر  ــی برت ــن علم ــوان انجم ــران به عن ــوالد ای ــن و ف ــن آه انجم
ــاب  ــم کت ــد دوازده ــت جل ــته اس ــه دانس ــود وظیف ــر خ ــور ب کش
مرجــع فــوالد را کــه حــاوی اطالعــات آمــار و شــاخص های مهــم 
پایــداری صنایــع فــوالد جهــان و ایــران می باشــد، جهــت اســتفاده 
ــف  ــع مختل ــارب و مناب ــری تج ــا به کارگی ــای کاری، ب در زمینه ه
صنایــع فــوالد دنیــا و ایــران منتشــر نمایــد. پایــداری صنعــت فــوالد 
ــرژی،  ــارف ان ــارت، مص ــرف، تج ــد، مص ــاخص های تولی ــه ش ب
ــه ای،  ــای گلخان ــار گازه ــه، انتش ــام و قراض ــواد خ ــوز، م آب، نس
بهــره وری نیــروی انســانی، هزینه هــای پژوهــش، آمــوزش، تولیــد 

بار
خ

ا
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 ،  HSE مدیریــت  اســتقرار  فرعــی،  محصــوالت  از  اســتفاده  و 
راه هــای حمل ونقــل مــواد خــام و محصــوالت نهایــی و فرعــی و 
ســایر عوامــل دیگــر بســتگی دارد. اطــالع از آمــار و شــاخص های 
ــان در  ــف جه ــرکت های مختل ــورها و ش ــایر کش ــع س ــم صنای مه
جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود. بــا توجــه 
بــه اهمیــت تحقیــق و توســعه در صنایــع فــوالد، شــاخص مذکــور 

ــت. ــده اس ــه ارزیابی ش ــور جداگان ــد به ط ــن جل در ای
معرفی کتاب:

عنوان کتاب: تکنولوژی فوالد سازی
تألیف: مهندس اسداهلل فرشاد

انتشارات: آهن و فوالد
سال نشر: 1400

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در راســتای تحقــق رســالت خــود 
ــن  ــای نوی ــش و فناوری ه ــعه دان ــانی در توس ــا اطالع رس ــه همان ک
ــد. در  ــاب می نمای ــار کت ــه انتش ــدام ب ــت اق ــوالد اس ــت ف در صنع
ــوژی و  ــران، تکنول ایــن کتــاب وضعیــت فعلــی صنعــت فــوالد ای
ــرود  ــث الکت ــی، مبح ــوس الکتریک ــای ق ــد ذوب در کوره ه فراین
مــذاب،  تخلیــه  فرایندهــای  ســرباره،  تکنولــوژی  گرافیکــی، 
مبحــث تجهیــزات فوالدســازی )پاتیــل تاندیــش( کوره هــای 
ــا،  ــرو آلیاژه ــی ، ف ــواد افزودن ــی، م ــال زدای ــول آخ ــی، اص پاتیل

ــا آن و  ــط ب ــائل مرتب ــداوم و مس ــری م ــداز ریخته گ ــواد دیرگ م
درنهایــت نقشــه ی راه صنعــت فــوالد موردبررســی قرارگرفتــه 

اســت.

از  ایــران  فــوالد  و  آهــن  انجمــن  حمایــت 
پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی:

ــین آالت  ــی، ماش ــع معدن ــدن، صنای ــگاه مع ــن نمایش پانزدهمی
نمایشــگاه  پانزدهمیــن  بــا  هم زمــان  وابســته  تجهیــزات  و 
ــازی  ــوم، قالب س ــوالد، آلومینی ــزات، ف ــورژی )فل ــی متال بین الملل
ــی 4 شــهریور  ــع نســوز( در تاریخ هــای 1 ال و ریخته گــری و صنای
در  نمایشــگاهی  پروژه هــای  مدیریــت  شــرکت  توســط   1401
ــردد.  ــزار می گ ــهد برگ ــی مش ــگاه بین الملل ــی نمایش ــل دائم مح
ــوی  ــن نمایشــگاه حمایــت معن ــران از ای انجمــن آهــن و فــوالد ای

ــت. ــرده اس ک
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نشــان ممتــاز اســتاندارد 1400 بــه ذوب آهــن 
اصفهــان رســید

ذوب آهــن اصفهــان بــه دلیــل تولیــد محصــوالت اســتراتژیک و 
باکیفیــت برتــر کــه از شــهرت جهانــی برخــوردار اســت، موفــق بــه 
کســب نشــان ممتــاز اســتاندارد 1400 شــد. محمود فرمانــی مدیرکل 
اســتاندارد اســتان اصفهــان و هیــأت همــراه در 20 اردیبهشــت مــاه 
ــان  ــر و نش ــوح تقدی ــدا ل ــا اه ــان ب ــن اصفه ــور در ذوب آه ــا حض ب
ایــرج رخصتــی از تالش هــای  بــه مهنــدس  ممتــاز اســتاندارد 
مدیریــت و کارکنــان ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی در تولیــد 
محصــوالت اســتراتژیک باکیفیــت قدردانــی کــرد. شــایان ذکر 
اســت ســازمان اســتاندارد بــرای بررســی کیفیــت محصــوالت 
کارخانــه  در  محصــوالت  ایــن  از  اصفهــان،  ذوب آهــن 
نمونه بــرداری کشــور  مختلــف  نقــاط  در  همچنیــن  و 

حاصل شــده،  نتایــج  اســاس  بــر  و  اســت  کــرده 
صنعتــی عظیــم  مجتمــع  ایــن  بــه  را  اســتاندارد  ممتــاز  نشــان 

 اختصاص داد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

دســت یابی بــه کمتریــن میــزان مصــرف الکتــرود 
گرافیتــی در شــرکت فــوالد مبارکــه

ــزان  ــه می ــرود گرافیتــی ب ــزان مصــرف الکت رکــورد کاهــش می
۱٫۷۷ کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در کوره هــای قــوس الکتریکــی 
ــناس  ــی، کارش ــام ادیب ــد. بهن ــته ش ــه شکس ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــه: در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش ــوس الکتریک ــای ق ــد کوره ه تولی

ــورس  ذوب آهــن اصفهــان برتریــن شــرکت در ب
ــوع محصــوالت کاال از لحــاظ تن

در اولیــن همایــش تجلیــل از برتریــن شــرکت های بــورس 

ــور  ــر ام ــدوزی وزی ــان خان ــید احس ــور س ــا حض ــران، ب کاالی ای
اقتصــادی و دارایــی و محمدرضــا پــور ابراهیمــی رئیس کمیســیون 
اصفهــان  ذوب آهــن  اســالمی،  شــورای  مجلــس  اقتصــادی 
به عنــوان اولیــن و برتریــن شــرکت در عرضــه متنــوع محصــوالت 
ــر در  ــرکت برت ــن ش ــن چهارمی ــران و همچنی ــورس کاالی ای در ب
ارزش محصــوالت ارائه شــده در بــورس برگزیــده شــد. مهنــدس 
ــوالت  ــه محص ــان عرض ــن اصفه ــل ذوب آه ــی، مدیرعام رخصت
در بــورس کاال را موجــب شــفاف شــدن عملکــرد شــرکت ها 
در  انجام شــده  معامــالت  ارزش  اســت؛  شــایان ذکر  دانســت. 
بــورس کاالی ایــران در ســال گذشــته حــدود ۶۶۵ هــزار میلیــارد 

ــوده اســت. ــان ب توم
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان خبر داد: ثبت 
رکورد تولید در سال 1400

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
معدنــی ایــران، در ســال 14۰۰، مجمــوع عملیــات معدنــکاری 
)باطلــه و مــاده معدنــی( از معــادن ســنگ آهن گل گهــر )مجمــوع 
معــادن 1 تــا 5( بیــش از ۲77 میلیــون تــن بــود کــه نســبت بــه ســال 
1399 و 1398 بــه ترتیــب حــدود 8 و 11 درصــد افزایــش داشــت. 
ــاالنه  ــوب س ــه مص ــه برنام ــبت ب ــنگ آهن نس ــتخراج س ــزان اس می
ــت در  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــته اس ــرفت داش ــد پیش ۱۳٫۹ درص
حــال حاضــر منطقــه گل گهــر بیشــترین میــزان ذخایــر ســنگ آهن 
ــن  ــنگ آهن در ای ــد س ــترین تولی ــور را دارد و بیش ــی در کش قطع

ــرد. ــورت می گی ــه ص منطق

ــران و  ــی گاز ای ــرکت مل ــا ش ــه ب ــوالد مبارک ف
تفاهم نامــه  خلیج فــارس  پتروشــیمی  شــرکت 

ــرد ــد ک ــکاری منعق هم

تفاهم نامــه همــکاری  میــان شــرکت ملــی گاز ایــران و شــرکت 
ــاوری  بومــی و اســتقرار یــک  ــه توســعه فن فــوالد مبارکــه در زمین
توســط  مایــع،  به صــورت  طبیعــی  گاز  ذخیره ســازی  واحــد 
مجیــد چگنــی مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران و محمدیاســر 
ــه امضــا رســید. در  ــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ب طیب نی
ایــن تفاهم نامــه توافــق کردنــد همــکاری دوجانبــه به منظــور 
طراحــی، ســاخت، راه انــدازی و بهره بــرداری از یــک واحــد 100 
ــت  ــه ظرفی ــازی ب ــازن ذخیره س ــراه مخ ــه هم ــن در روز LNG ب ت
شــرکت های  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  تــن  هــزار   2۵ حداقــل 
دانش بنیــان داخلــی؛ فنــاوری واحدهــای مذکــور در مقیــاس 
ــش  ــور از دان ــده و کش ــل بومی سازی ش ــورت کام ــی به ص صنعت
فنــی ایــن واحدهــا بی نیــاز گــردد. همچنیــن طرفیــن در ایــن 
تفاهم نامــه موافقــت کردنــد در خصــوص توســعه فنــاوری  بومــی 
و اســتقرار یــک واحــد ذخیره ســازی گاز طبیعــی به صــورت 
شــرکت  میــان  همــکاری   تفاهم نامــه  کننــد.  همــکاری  مایــع 
فــوالد مبارکــه و شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس در 
ــز  ــرای توســعه میادیــن گازی نی ــه ســرمایه گذاری مشــترک ب زمین
توســط محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه و 
عبدالعلــی علــی عســگری مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی 

ــید. ــا رس ــه امض ــارس ب خلیج ف

ــرل  ــی، کنت ــوس الکتریک ــوره ق ــا ک ــازی ب ــای فوالدس کارخانه ه
ــژه کنتــرل مصــرف الکتــرود کــه یکــی از مــواد  مصــارف و به وی
از  می شــود  محســوب  گران قیمــت  و  اســتراتژیک  مصرفــی 
اولویــت باالیــی برخــوردار اســت. در شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز 
حساســیت بســیار زیــادی در خصــوص مصــرف الکتــرود وجــود 
پتانســیل های تجهیــزات و  از  دارد و همــواره تــاش می شــود 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــرود ب ــرف الکت ــش مص ــرای کاه ــان ب کارکن

ــود. ــرداری ش ــن بهره ب ممک

 اقدامــات پنج گانــه ایمپاســکو در توســعه معدنــی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان

مهنــدس امیرعلــی طاهــرزاده مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد 
ــه ایــن شــرکت در جهــت  ــران، اقدامــات پنج گان ــی ای مــواد معدن
توســعه معــادن اســتان سیســتان و بلوچســتان را اعــالم کــرد. انجــام 
فعالیت هــای اکتشــافی در حــدود 21 هــزار کیلومترمربــع در ۵ 
پهنــه اکتشــافی، برگــزاری مزایــده و انتخــاب ســرمایه گذار معــدن 
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شرکت فوالد آلیاژی ایران

ــالیانه  ــد س ــه تولی ــدف برنام ــدی ه ــق 106 درص تحق
ــبک ــورد س ــه ن کارخان

ــزار  ــبک، ۲۲5 ه ــورد س ــه ن ــال 14۰۰ کارخان ــد س ــدف تولی ه
تــن تعییــن شــد کــه محدودیــت مصــرف بــرق در تابســتان و 
توقفــات ناشــی از آن تحقــق ایــن هدف را بســیار ســخت و دشــوار 
کــرد، امــا عــزم و اراده فــوالد مــردان، برنامه ریــزی دقیــق، تــاش 
ــتیبان،  ــای پش ــت واحده ــبک و هم ــورد س ــه ن ــف مجموع مضاع
دســتیابی بــه تولیــد ۲38 هــزار تنــی و افزایــش 18 درصــدی تولیــد 
ــدی  ــق 1۰6 درص ــم زد. تحق ــل را رق ــال قب ــه س ــبت ب کاف نس
برنامــه تولیــد علی رغــم تمــام محدودیت هــا، نویدبخــش فردایــی 
ــای  ــعه فعالیت ه ــی را در توس ــل نوین ــد فص ــوده و می توان ــازه ب ت

ــوم بگشــاید. اقتصــادی و سیاســی ایــن مرزوب

شرکت فوالد خوزستان 

ــای  ــرمایه گذاری در پروژه ه ــری س ــش ۱۰ براب افزای
توســعه فــوالد خوزســتان در ســال 1400 و بهره برداری 
1401 ســال  اول  شــش ماهه  طــی  پــروژه   ۲۹ از 

پــروژه و 8۰ درصــدی در  افزایــش 7 درصــدی در تعــداد 
ــدی  ــش 31 درص ــا، افزای ــبد پروژه ه ــرمایه گذاری کل س ــغ س مبل
مبلــغ  در  برابــری(   1۰( درصــدی   1۰۲7 و  پــروژه  تعــداد  در 
ســرمایه گذاری شــروع پروژه هــای جدیــد، افزایــش 69 درصــدی 
ســرمایه گذاری  مبلــغ  در  درصــدی   186 و  پــروژه  تعــداد  در 
پروژه هــای خاتمــه یافتــه، افزایــش 41 درصــدی در تعــداد پــروژه 
و 88 درصــدی در مبلــغ ســرمایه گذاری پروژه هــای اجرایــی و 
ــش  ــم افزای ــا )علی رغ ــی آن ه ــرفت فیزیک ــت پیش ــود وضعی بهب
کمــی(، افزایــش 14 درصــدی میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی ماهیانــه 
ــن انحــراف از  ــی، کاهــش 67 درصــدی میانگی پروژه هــای اجرای
برنامــه پروژه هــای اجرایــی، کاهــش 34 درصــدی نســبت الحاقیــه 
بــه کل پروژه هــای اجرایــی، ازجملــه اقدامــات  هــای زمانــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــده ب انجام ش

ــمش و ۳۷۳  ــن ش ــزار ت ــه ۳۵۱ ه ــورد ماهان ــت رک  ثب
ــوالد خوزســتان ــن آهــن اســفنجی در ف هــزار ت

ــوالد  ــروه ف ــل گ ــی مدیرعام ــن ابراهیم ــدس امی ــک مهن تبری
خوزســتان بــه مناســبت شکســتن مرزهــای تولیــد و ثبــت رکــورد 
ماهانــه 351 هــزار تــن شــمش و 373 هــزار تــن آهــن اســفنجی در 
گــروه فــوالد خوزســتان بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ایــن شــرکت

مس-طــالی جانجــا و معــدن طــالی ســیاه جنــگل، بهره بــرداری از 
واحــد آنتیمــوان ســفیدابه و فعالیت های اکتشــافی در معــادن مرتبط 
آنتیمــوان در قالــب راهبــری و امضــای تفاهم نامــه بــا دانشــگاه های 
اســتان به منظــور اســتفاده از توانمنــدی در بخش هــای آموزشــی و 
پژوهشــی، محورهــای اصلــی فعالیت هــای ایمپاســکو در سیســتان 

و بلوچســتان محســوب می شــود.
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

♦ ورود آرسلورمیتال به صنعت فوالد اتریش

آرســلورمیتال اعــالم کــرد توافق نامــه ای را بــرای تصاحــب

 1- منابع:

Platts
Yahoo Finance
Mining.com
Fouladban
Spglobal
Worlds teel
 Steelmint

۸0 درصــد از ســهام کارخانــه تولیــد بریکــت گــرم آهــن اســفنجی 
)HBI( وســت آلپاین واقــع در کورپــوس کریســتی تگــزاس امضــا 
ــهام  ــد س ــت آلپاین 20 درص ــرکت وس ــن ش ــت. همچنی ــرده اس ک
ــر  ــغ ب ــه بال ــن معامل ــرد. ارزش ای ــد ک ــظ خواه ــده را حف باقی مان
ــرکت  ــت آلپاین ش ــود. وس ــن زده می ش ــارد دالر تخمی ــک میلی ی
ــس،  ــهر لینت ــزی آن در ش ــر مرک ــه دفت ــت ک ــی اس ــوالد اتریش ف
اتریــش قــرار دارد. ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد فــوالد و اســتیل 
موردنیــاز در صنعــت خــودرو، سیســتم های راه آهــن، خطــوط 

ــد. ــت می کن ــتیل فعالی ــزارآالت اس ــرق و اب ــای ب ــه، کابل ه لول

♦ کــدام کشــورهای اروپایــی خریــداران بــزرگ 
زغال ســنگ روســیه هســتند؟

فــروش زغال ســنگ کک  شــو روســیه بــه اتحادیــه اروپــا 
ــد.  ــن می کن ــن حــوزه را تأمی ــاً 4 درصــدی ای ــوالد تقریب ــد ف تولی
ــو  ــنگ کک  ش ــن زغال س ــون ت ــیه 3.4۶ میلی ــته روس ــال گذش س
ــرای تولیــد یــک  ــه اتحادیــه اروپــا صــادر کــرد. ازآنجایی کــه ب ب
تــن کک بــه حــدودا  1.۵ میلیــون تــن زغال ســنگ و بــرای تولیــد 
ــت،  ــاز اس ــرم کک نی ــا ۶00 کیلوگ ــن 3۵0 ت ــوالد بی ــن ف ــک ت ی
ــا 7 میلیــون تــن  زغال ســنگ وارداتــی از روســیه بیــن 4 میلیــون ت
فــوالد تولیــد می کــرد یعنــی حــدود 2.7 تــا 4.7 درصــد از تولیــد 

ــود. ــون تــن ب ــا در ســال 2021 کــه 1۵2.۵ میلی فــوالد اروپ
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♦ پیش بینــی انجمــن جهانــی فــوالد دربــاره 
چشــم انداز تقاضــا تــا ســال ۲۰۲۳

بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد تقاضــا بــرای 
محصــوالت نهایــی فــوالدی در ســال 2022 بــا هفت دهــم درصــد 
افزایــش نســبت بــه ســال قبــل بــه یــک میلیــارد و ۸4۶ میلیــون تــن 

خواهــد رســید.
در ســال 2023 ایــن رقــم بــا افزایــش 1٫3درصــدی نســبت 
ــارد و ۸71 میلیــون تــن افزایــش خواهــد  ــه یــک میلی ــه امســال ب ب

ــت. یاف
در اتحادیــه اروپــا )با احتســاب انگلســتان( تقاضــای محصوالت 
ــه  نهایــی فــوالدی در ســال جــاری میــالدی 1٫1 درصــد نســبت ب

ســال قبــل، کمتــر خواهــد شــد.
ــر  ــدون تغیی ــاری ب ــال ج ــن در س ــوالد چی ــای ف ــم تقاض حج
ــد  ــی خواه ــن باق ــون ت ــطح 9۵2 میلی ــل در س ــال قب ــه س ــبت ب نس

ــد. مان

♦ چشم انداز تقاضای فوالد چین منفی است

تقاضــای فــوالد در چیــن احتمــاالً در کوتاه مــدت کاهــش 
ــارس  ــاه م ــان در م ــد همچن ــرا وام هــای مســکن جدی ــد، زی می یاب
کاهــش یافــت کــه نشــان دهنده کاهــش مصــرف و فعالیــت 
کمتــر در بخــش خریــد مســکن اســت. فعــاالن بــازار فــوالد چیــن 
ــتند و  ــوالد هس ــت ف ــده قیم ــد آین ــازار و رون ــی ب ــال بررس در ح
ــد  ــود می ده ــی را بهب ــت های پول ــت سیاس ــه دول ــد گرچ معتقدن
تحت فشــار  همچنــان  را  فــوالد  قیمــت  تقاضــا  کمبــود  ولــی 
قــرار خواهــد داد. آمــار نشــان می دهــد وام هــای کوتاه مــدت 
جدیــد  در مــاه مــارس 27 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
ــه، درحالی کــه وام هــای بلندمــدت 40 درصــد نســبت  کاهش یافت
ــی  ــن معن ــه ای ــار ب ــش آم ــن کاه ــت. ای ــت داش ــل اف ــال قب ــه س ب
ــای  ــد بخش ه ــش رش ــا کاه ــن ب ــادی چی ــد اقتص ــه رش ــت ک اس
ــر  ــوالد تأثی ــای ف ــر تقاض ــدت ب ــه به ش ــاز ک ــد و ساخت وس تولی

می پذیــرد. تأثیــر  می گذارنــد، 

♦ اختصــاص بودجــه جدیــد اتحادیــه اروپــا 
فــوالد صنعــت  کربن زدایــی  بــرای 

پــروژه  هیبریــت )HYBRIT(   کــه ذینفعــان آن فوالدســاز 
و   LKAB ســنگ آهن  گندلــه  تولیدکننــده   ،SSAB ســوئدی 
از  یــورو  میلیــون  Vattenfall هســتند، 143  بــرق  تولیدکننــده 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــت ک ــا دریاف ــه اروپ ــوآوری اتحادی ــدوق ن صن
بودجــه بــرای راه انــدازی یــک زنجیــره کامــل بــرای تولیــد آهــن 
ــا مرحلــه آخــر  ــه ت ــر هیــدروژن، از معــدن گرفت و فــوالد مبتنــی ب
تولیــد فــوالد بــدون فســیل در مقیــاس صنعتــی و تجــاری اســت. از 
ایــن پــروژه بــرای پیشــبرد توســعه بــه ســمت حــذف انتشــار کربــن 
ــا اســتفاده از ســوخت هیدروژنــی غیــر  در تولیــد آهــن و فــوالد ب
ــود را  ــوالد خ ــن ف ــروژه اولی ــن پ ــت. ای ــده اس ــیلی، حمایت ش فس

بــرای  مقصــد  بهتریــن  اســترالیا  ♦غــرب 
دنیــا معدنــی  ســرمایه گذاران 

غــرب اســترالیا کــه غنــی از منابــع معدنــی اســت به عنــوان 
ــادن در  ــش مع ــرمایه گذاری در بخ ــرای س ــه ب ــن منطق جذاب تری
ســال 2021 انتخاب شــده و جایگزیــن ایالــت نــوادا ایاالت متحــده 
امریــکا شــد کــه در آخریــن نظرســنجی ســاالنه شــرکت های 
ــادا  ــکا و کان ــرد. امری ــقوط ک ــوم س ــه س ــه رتب ــوادا ب ــی، ن معدن
ــرمایه گذاران  ــن س ــق بی ــداد مناط ــر تع ــت را ازنظ ــترین جذابی بیش

ــتند.  ــی داش معدن
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♦ زیرساخت های چین و تقاضای فوالد

بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه بخــش زیرســاخت های 
ــش  ــال 2022 افزای ــور را در س ــن کش ــوالد ای ــای ف ــن، تقاض چی

می دهــد.
برنامه های سرمایه گذاری دولت چین:

الــف( بخــش راه آهــن، ب( خطــوط انتقــال بــرق، ج( ایســتگاه های 
شــارژ وســایل نقلیه

ــز  ــول نی ــرد و مفت ــرای میلگ ــا ب ــوق، تقاض ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع
بــه دلیــل پروژه هــای زیربنایــی در مقیــاس بــزرگ ماننــد راه، 

راه آهــن، پل هــا و ماشــین آالت افزایــش خواهــد یافــت.
ــن  ــون ت ــه 199.7 میلی ــن ب ــوالد در چی انتظــار مــی رود تقاضــای ف
برســد کــه 11 میلیــون تــن یــا ۵.93 درصــد نســبت بــه ســال 

ــت. ــد داش ــش خواه ــته افزای گذش

ــران و  ــوالد ای ــد ف ــار از تولی ــن آم ♦ جدیدتری
ــان جه

ــزارش  ــن گ ــوالد در جدیدتری ــن و ف ــی آه ــن جهان انجم
خــود از افــت 4.4 درصــدی تولیــد فــوالد ایــران در ســه ماهه 
نخســت ســال جــاری میــالدی خبــر داد.  افــت 4.4 درصــدی 
تولیــد فــوالد ایــران طــی ســه ماهــه نخســت ســال 2022 در 
ــا  حالــی اســت کــه کل تولیــد فــوالد جهــان در ایــن دوره ب
ــن  ــون ت ــه 4۵۶.۶ میلی ــت ۶.۸ درصــدی مواجــه شــده و ب اف
رســیده اســت. چیــن به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده 
فــوالد جهــان در ســه ماهــه نخســت امســال بــا کاهــش 10.۵ 
درصــدی تولیــد خــود مواجــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، ایــران دهمیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد در ایــن 

ــت. ــده اس دوره شناخته ش

ــال 202۶  ــا س ــد دارد ت ــرد و قص ــد ک ــال 2021 تولی ــر س در اواخ
فــوالد بــدون کربــن را در مقیــاس تجــاری بــه بــازار عرضــه کنــد.
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عنوان :
مدل سازی آلودگی محیط زیست در صنعت فوالد

نویسنده:ی
سید کاظم موسوی 

انتشارات:
تفکر آینده ساز

سال نشر:
1400

معرفی کتاب:

 توســعه  صنعتــی فراینــدی اســت کــه پــس از انقــاب صنعتــی و خصوصــاً در قــرن اخیــر ســرعت قابل توجهــی یافتــه و اغلــب کشــورهای دنیا 
ــا آن مواجه انــد. در آغــاز ایــن دوره خــروج دود تیــره از دودکــش کارخانه هــا نشــان اشــتغال، رونــق اقتصــادی  به طــور اجتناب ناپذیــری ب
ــل محــدود شــدن  ــه دلی ــی و ب ــد توســعه صنعت ــش رون ــا افزای ــج ب ــد. به تدری ــردم می گردی ــا و م ــود و موجــب افتخــار دولت ه ــدرت ب و ق
ــت  ــودن محیط زیس ــوده نم ــروزه، آل ــه ام ــرد به طوری ک ــر ک ــاد تغیی ــن نم ــوم ای ــت، مفه ــط محیط زیس ــا توس ــرش آالینده ه ــت پذی ظرفی
عــاوه بــر منــع قانونــی، عمــل خوشــایند و مطلوبــی نبــوده و توســط عمــوم و افــکار عمومــی نیــز مــورد اعتــراض قــرار می گیــرد. معضــات 
ــار مخــرب  ــا، آلودگــی هــوا، آب  وخــاک همگــی نشــان دهنده ی آث ــرات اقلیمــی، ریزگرده ــر تغیی ــط زیســتی در ســطح جهــان نظی محی
ــوان  ــا ت ــع ب ــی جوام ــاق نداشــتن نیازهــای مصرف ــل انطب ــه دلی ــد ب ــن رون ــه ای ــداری اســت. ادام ــه اصــل پای ــت بی توجهــی ب ــه عل توســعه ب
ــروز  ــه ب ــع و درنتیج ــای جوام ــن نیازه ــی در تأمی ــط طبیع ــی محی ــاب آوری و ناتوان ــدم ت ــبب ع ــق س ــتی مناط ــت زیس ــی و ظرفی اکولوژیک
ــات  ــا تعام ــورد ب ــی برخ ــرای چگونگ ــد ب ــری جدی ــه تفک ــاز ب ــا نی ــن بحران ه ــا ای ــه ب ــت مقابل ــذا جه ــد. ل ــد ش ــدد خواه ــای متع بحران ه

ــود دارد.  ــی وج ــهری و صنعت ــی ش ــد نواح ــتم ها مانن ــت اکوسیس ــت و مدیری ــان، محیط زیس انس
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عنوان :
نوآوری های مواد مهندسی روزمره
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Innovations in Everyday Engineering Materials
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T. DebRoy & H. K. D. H. Bhadeshia

انتشارات:
Springer
سال نشر:
2021

معرفی کتاب:

 ایــن کتــاب، مرجعــی ارزشــمند در مهندســی مــواد اســت کــه بــه شــیوه ای مؤثــر و جــذاب جهــت مخاطبــان بــا ســایق مختلــف نوشته شــده 
ــه تحقیــق مــداوم و  ســازمان یافته بــه کشــف روش هــای نویــن جهــت ســاخت مــواد کمــک می کنــد  اســت. توضیــح می دهــد کــه چگون
ــد  ــوند، تولی ــش می ش ــگاه آزمای ــوند، در آزمایش ــبه می ش ــوری محاس ــر تئ ــرد ازنظ ــواص منحصربه ف ــا خ ــد ب ــواد جدی ــه م ــه چگون و اینک
ــه نفــع همــه بــه کار می رونــد. ایــن کتــاب، مقدمــه ای جدیــد بــرای چگونگــی پیشــرفت در دنیــای مــوادی اســت کــه  انبــوه می شــوند و ب
اســتانداردهای زندگــی معاصــر مــا را حفــظ و تعریــف می کنــد.  ایــن کتــاب به ویــژه بــرای مهندســین جــوان مــواد جــذاب خواهــد بــود، 
زیــرا بــه دلیــل تصویــری واضــح و دقیــق از ویژگی هــای اساســی ایــن رشــته، به عنــوان یــک مرجــع بلندمــدت بــرای آن هــا عمــل خواهــد 
کــرد. بــا ایــن کتــاب، ایــن تصــور را کــه علــم و مهندســی بیش ازحــد عقانــی، ناملمــوس و اغلــب جــدا از تجربــه ی روزمــره و دنیــای واقعــی 
ــا ایجــاد پیونــد بیــن تجربیــات روزمــره ی  انســان ها وتئوری هــای مهندســی، اصــول مهندســی مــواد را از طریــق  هســتند را از بیــن ببریــد. ب
روش هــای جدیــد مهندســی مــواد بــرای بهبــود ســاختارها و خــواص بــه مخاطبــان  معرفــی می کنــد. همچنیــن بــر اکتشــافات مــواد جدیــد، 

فرایندهــا، ســاختار و خــواص آن هــا تمرکــز دارد.
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.WebsiteDateLocationTitleNoس
www.ecvinternational.
com/GreenSteel/index.

html
23-24 June 2022     Shanghai, China China Green Steel 

Summit 20221

www.pacrimstainless.
com/

20 July 2022Fortitude Valley, Aus-
traliaPacRim Stainless2

www.10times.com04-06 August 2022Jakarta, Indonesia
Indonesia Steel Building &

 Metal Structure Expo (ISBMSE)
3

www.events.crugroup.
com/smusteelsummit/

home
22-24 August 2022Atlanta, USASMU Steel Summit (SMUSS)4

www.first-quantum.com7-8 September 2022London, UKGlobal Steel and Mining 
Conference5

www.steelonthenet.com27 September 2022
Maastricht, The Neth-

erlands

Stainless Steel World Confer-

ence & Exhibition
6
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیمکانزمانعنوانردیف

1
 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم مهندسی

و پایه در ایران
 31 خرداد 

1401  
www.scienceconf.irتهران

2
 دومین کنفرانس بین الملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در

صنایع
 29 -30 تیر

1401
www.iaamm.iust.ac.irتهران

3
 ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی

مواد، معدن و زمین شناسی
www.emg.bcnf.irتهران30 تیر 1401

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی4
 30 شهریور

1401
www.1400conf.irتهران

۵
کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو 

فناوری
 31 شهریور

1401
www.nano.cds ts.irتهران

سمپوزیوم فوالد ۶401
 10-12 آبان

1401
www.issiran.comکیش
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

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

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

    بدینوسیله اینجانب..............................................................................................درخواست برگزاری              دوره آموزشی            یا سمینار در    
    زمینه ...............................................................................را دارم.

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

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

                                                                                                                                                                             امضاء و تاریخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
۲ روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي تولید فوالدهاي کیفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید چدن در کوره بلند۲

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

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

3 روزهدکتر علیزادهمتالورژی فرآیند ریخته گری مداوم9

ت
عا

طال
ا
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر علیزادهفرآیند انجماد در ریخته گري مداوم1۰
1 الی ۲ دکتر رضائیانایمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شیمیایی(11

روزه
5 روزهدکتر دهکردیروش هـاي کنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت1۲
3 روزهدکتر دهکردیپایش و مانیتورینگ خوردگي13
خوردگی در سیستم های آبگرد )کولینگ( و روش های جلوگیری 14

از آن
۲ روزهدکتر اشرفی

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

صنعت
3 روز دکتر معلم

4 روز مهندس کیوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتریکی  ۲۰
3 روز مهندس اتحاد توکلسامانه های اتوماسیون۲1
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش ۲۲1

5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش ۲3۲
3 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي جوش لوله۲4

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و ۲5
پیشرفت های اخیر در کاهش آن

1 روزهدکتر منشی

۲ روزهدکتر علیزادهترمودینامیک کوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی۲6
۲ روزهدکتر علیزادهخطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات۲7
۲ روزهدکتر علیزادهترمودینامیک و سینتیک پخت گندله های مگنتیتی۲8
۲9(Silicon Steel) 3 روزهدکتر طرقی نژادآشنایی با ریخته گری و نورد فوالدهای الکتریکی
۲ روزهدکتر شمعانیانجـوشـکاري و جـوش پـذیري فوالدهاي زنگ نزن3۰
۲ روزهدکتر شمعانیانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدکتر سعیدیموازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی3۲
1 روزهدکتر سعیدیمتدولوژی تحقیق33
3 روزه دکتر رضائیانشناسایی فوالدهای آلیاژی34
۲ روزهدکتر رضائیانانتخاب مواد35
۲ روزهدکتر رضائیانآشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات )مکانیکی- حرارتی(36
1 الی ۲ دکتر رضائیانآشنایی با فوالد های پیشرفته )Trip،Twip ،IF و غیره(37

روزه
38(SPD) ۲ روزهدکتر رضائیانتغییر شکل شدید فلزات
39HSLA ۲ روزهدکتر رضائیاندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزیابي عیوب ناشي از فرآیندهاي ساخت بر طبق 4۰
۲ روزهدکتر دهکردیاستانداردهاي بین المللي
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
۲ روزهدکتر اعاییفرآیند ریخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدکتر اشرفی زادهپوشش دهي 4۲
تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست                                     43

(Failure Analysis ) 
۲ روزهدکتر اشرفی زاده

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

۲ روزهدکتر اشرفی

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

1 روزهدکتر اشرفی

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

1 روزهدکتر اشرفی

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

3- ۲روزهمهندس نصیر االسامیبازدارنده های  خوردگی49

۲ روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي5۰

3 روز دکتر میرزاییانسیستم ارتینگ51

5۲AC و DC 3 روز دکتر میرزاییانشناخت درایوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقیانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس کیوانفردفیلترهای هارمونیکی55

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

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

تکنولوژي تولید فوالدهاي آلیاژي در کوره هاي قوس 58
الکتریکي

۲ روزهمهندس جوالزاده

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

۲ روزهمهندس جوالزادهفرآیند فوالدسازي در کوره ها6۰

3 روزهمهندس جوالزادهشیوه های ریخته گری61
۲ روزهمهندس جوالزادهتزریق سوخت های کمکی در کوره بلند6۲

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

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی65
3 روزهدکتر حسن پوراحتراق گاز در کوره ها66

1 روزهدکتر اشرفیعملیات حرارتی جوشکاری67
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
4 روزهدکتر قیصریعناصر اندازه گیری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 69۲۰16

1۰۰ ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب7۰
۲ روزهدکتر علی زادهآشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی71

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جویی انرژی در فرایند تولید 7۲
فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ قراضه + آهن 

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

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

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهکلید فوالد74

۲ روزهمهندس جوالزادهشاخص های پایداری در صنایع فوالد75

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

3 روزهمهندس جوالزادهکوره های قوس الکتریکی77

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیمدیریت تکنولوژی78

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدکتر رضا امینیمقاله نویسی8۰

81Xpert HighScoreو نرم افزار XRD۲ روزهدکتر تقی اصفهانیآشنایی با

1روزهدکتر تقی اصفهانیآنالیز کمی XRD به روش ریتولد8۲

3 روزهدکتر امیرحسین میثمیعملیات حرارتی فوالدها83

1روزهدکتر رضا امینیمقاله و پروپوزال نویسی84

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

بهره وری در اکسل(

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانی

۲ روزهدکتر دهماییاصول فرایندهای جوشکاری قوسی-ذوبی86

۲ روزهدکتر رضا دهماییجوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش های آن87

۲ روزهدکتر غامرضا تیزفهم فردمدیریت مالی برای مدیران غیرمالی88

۲ روزهمهندس میاد رحیمیانکوره های قوس الکتریکی89

۲ روزهدکتر امیرعباس نوربخشمصرف کاربردی نسوز و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی9۰

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها91

9۲Xpert HighScoreو نرم افزار XRD 1 روزهدکتر تقی اصفهانیآشنایی با

1روزهدکتر رضا امینیمقاله و پروپوزال نویسی93

1روزهمهندس جوالزادهکلید فوالد94

۲روزهمهندس جوالزادهشاخص های پایداری در صنایع فوالد95
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

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

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش خطوط لوله18

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصت های صرفه جویی ۲
به روش کوره بلند

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش ۲۰VTکلید فوالد3

بازرسی ذرات مغناطیسی ۲1MTشاخص های پایداری در صنایع فوالد4

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

۲۲PT بازرسی مایع نافذ

پراش اشعه ایکس و نرم افزار۲3Xpertفرایند تولید چدن در کوره بلند6

حفظات کاتدی۲4تکنولوژی تولید فوالدهای کیفی7

عملیات حرارتی فوالدها۲5کوره های قوس الکتریکی8
پوشش های الیه نازک و نانو ساختار۲6مدیریت تکنولوژی 9

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی- ذوبی۲7ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها1۰

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

و تحلیل شاخص های بهره وری در اکسل(

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها۲8

تست التراسونیک ۲9UTمدل های بهینه سازی تصمیم1۲

13CWI آسیب شناسی قطعات صنعتی  3۰بازرسی جوش

14WPS & PQR31سایش و اصطکاک در صنعت

پوشش های مهندسی  3۲بازرسی جوش اسکلت فلزی15

آنالیز و شناسایی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخیره16

(Materials Characterization)

میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز 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 کارآفرینی4۲مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی35

به سازی منابع انسانی سازمانی43مکاتبات بازرگانی بین المللی36

         اصول کار تیمی44پرورش کارشناس خبره صادرات37

اصول مشتری مداری45اینکوترمز 38۲۰3۰

چابک سازی و کوچک سازی سازمانی46مقررات گمرکی39

توسعه تفکر استراتژیک سازمانی47قراردادهای تجارت بین الملل4۰

فن بیان و مهارت های ارتباطی موثر48مدیریت 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

5۰۰/۰۰۰ مهر ماه 1375 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

5۰۰/۰۰۰ اردیبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

5۰۰/۰۰۰ بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

5۰۰/۰۰۰ بهمن ماه 138۰ انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 8۰

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

موجود نیست بهمن ماه 138۲ انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 8۲

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

5۰۰/۰۰۰ بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 139۰ انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 9۰

56۰/۰۰۰ اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

63۰/۰۰۰ اسفند ماه 139۲ انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 9۲

7۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

78۰/۰۰۰ اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

87۰/۰۰۰ اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

97۰/۰۰۰ اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

1/۰8۰/۰۰۰ بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

1/۲۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98
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۲/8۰۰/۰۰۰ آذر ماه 14۰۰ انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 4۰۰

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

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

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

Application Guidelines, Version 3
افراد حقیقی
14۰/۰۰۰

موسسات حقوقی
۲75/۰۰۰

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

Society of Iran)

افراد حقیقی
18۰/۰۰۰

  موسسات حقوقی
35۰/۰۰۰

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

Society of Iran)

65۰/۰۰۰ شهریور ماه 1384 مهندس محمد حسین نشاطی کتاب فوالد سازی ثانویه

85۰/۰۰۰ شهریور ماه 1388 مهندس پرویز فرهنگ کتاب فرهنگ جامع مواد

15۰/۰۰۰ از پاییز 9۰
لغایت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 44 لغایت شماره 61

165/۰۰۰ از بهار 95
لغایت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 6۲ لغایت شماره 65

18۰/۰۰۰ از بهار 96
لغایت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 66 لغایت شماره 69

۲۰۰/۰۰۰ از بهار 97
لغایت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 7۰ لغایت شماره 73

39۰/۰۰۰ از بهار 98
لغایت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 74 لغایت شماره 77
5۰۰/۰۰۰ اسفند ماه 1388 مهندس محمدحسین نشاطي کتاب راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار

۲۰۰/۰۰۰ آذر ماه 1389 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد

۲5۰/۰۰۰ آذر ماه 139۰ مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 139۰

3۰۰/۰۰۰ آذر ماه 1391 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1391

35۰/۰۰۰ آذر ماه 139۲ مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 139۲

موجود نیست آذر ماه 1393 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1393

45۰/۰۰۰ آذر ماه 1394 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1394

5۰۰/۰۰۰ آذر ماه 1395 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1395

55۰/۰۰۰ آبان ماه 1396 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1396

6۰۰/۰۰۰ آبان ماه 1397 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1397

موجود نیست آذر ماه 1398 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1398

98۰/۰۰۰ دی ماه 1399 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1399

1/35۰/۰۰۰ اسفند ماه 14۰۰ مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 14۰۰

9۰۰/۰۰۰
 اردیبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،

 دکتر نوراله میرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

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

55۰/۰۰۰ آذر ماه 1398 دکتر تقی اصفهانی کتاب آزمایش های مکانیکی مواد مهندسی
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

ــه کپــي کارت دانشــجویي کافــي اســت.(+  ــراي دانشــجویان ارائ ۲- فتوکپــي شناســنامه، کارت ملــی و آخریــن مــدرک تحصیلــي )ب
تصویــر عکــس پرســنلی. 

ــه  ــال( ب ــجویان 8۰۰/۰۰۰ ری ــال، دانش ــي 1/8۰۰/۰۰۰ ری ــال، اعضاءحقیق ــي15/۰۰۰/۰۰۰ ری ــات حقوق ــغ )مؤسس ــه مبل ــي ب ــش بانک 3- فی
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي ای حســاب شــماره ۰۲۰۲8316۲7۰۰۲ بانــک مل

ایــران.
4- ارسال فیش واریزي ) از طریق فکس: 3393۲1۲5-۰31، شماره واتس اپ: ۰9۰3713۰9۲9، پست و یا تحویل حضوري(.

امضاء  :
تاریخ :

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

کد عضویتنوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

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

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

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

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتیک فـرآینـ ــزم ها و کینـ ــوري، مکانیـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ریخت ــازي   ۲- فوالدس ــن س  1- آه
     5- آنالیزهــاي فیزیکــي و شــیمیائي فــوالد    6- فرآیندهــاي شــکل دهــي و عملیــات ترمومکانیکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا
     8- عملیــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغییــر حالت هــا و ســاختارهاي میکروســکوپي فــوالد     1۰- خــواص مکانیکــي فــوالد
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جویــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فیزیکــي فــوالد     1۲- مــواد و فرآیندهــاي جدی

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

 آدرس دبیرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقیـقاتي اصفهان، خیابان 1۲، پاک 3۰6
 کدپستي: 84156-83۲۲8  

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

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

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

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

۲-  مبلــغ اشــتراک را مي توانیــد از کلیــه شــعب بانــک ملــي ایــران در سراســر کشــور بــه حســاب کوتــاه مــدت ســیبا بــه شــماره 
۰۲۰۲8316۲7۰۰۲ بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد 3187( حوالــه نمائیــد 

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

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

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

3-  کپي فیش بانکي را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگه دارید.
4-  مبلغ اشتراک براي یک سال با هزینه پست و بسته بندي15۰۰۰۰۰  ریال مي باشد.

5-  در صورت نیاز به اطاعات بیشتر با تلفن هاي ۲4- 3393۲1۲1 )۰31( تماس حاصل فرمائید.

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

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

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

سن .............................…نشاني: استان ................................… شهرستان ........................................................... 
خیابان ........................….....................................................................................................................

کدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .................................................... 
فاکس: ........................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

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

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

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

ــم. ــدام می نمای ــرارداد اق ق

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

• هزینــه هــر فصــل آگهــی ................ ریــال و طراحــی ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال)درصــورت تمایــل( بــه مبلــغ کل ...................................ریــال 
ــردد. ــن می گ تعیی

لطفا به موارد زیر نیز بذل عنایت فرمایید:
*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت TIFF یــا PDF بــه صــورت CMYK و بــا وضــوحdpi 3۰۰ در ابعــاد A4 )بــه صــورت 

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

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

ــران  ــي ای ــک مل ــا شــماره شــبای IR 65۰17۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲8316۲7۰۰۲ بان ــه حســاب شــماره ۰۲۰۲8316۲7۰۰۲ و ی ــن شــده را ب تعیی
ــرم  ــت ف ــه پیوس ــه را ب ــش مربوط ــز و فی ــران واری ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــام انجم ــه ن ــعبه( ب ــد ش ــان )ک ــي اصفه ــگاه صنعت ــعبه دانش ش
ارســال   ۰9۰3713۰9۲9 شــماره  بــه  واتســاپ  طریــق  از  یــا  و   ۰31-3393۲1۲5 نمابــر  شــماره  بــه  شــده  تکمیــل 

فرمایید.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

پنج صفحه اول و آخر

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

اعــام مي نمایــد.

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

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

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

1- تحقیقي- پژوهشي
۲- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفــاً مقــاالت خود را بـــصورت کـامـــل حـــداکثر در 1۰ صفـــحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـــمل زیـــر تـهیه و به هـــمراه سي دي مقـالـه 

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

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

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

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

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

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

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظی کــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتیــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گردیــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التیــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ی ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــریه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري اســت.

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

▪   از تایپ شماره صفحه خودداري شود.
▪   مطالــب تنهــا بــر یــک روي کاغــذ A4 )۲97*۲1۰ میلــي متــر( 

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

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

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

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

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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