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سر مقالهسر مقاله

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

ــه  ــماره 87 ک ــا ش ــوالد ب ــام ف ــریه پی ــر نش ــماره حاض ش
هم اکنــون در اختیارداریــد تحــت عنــوان فــوالد ســبز 
ــه  ــن زمین ــتر در ای ــد دارد بیش ــت و قص ــده اس انتخاب ش
ــت،  ــخص اس ــه مش ــم چنانک ــه ه ــد. البت ــانی کن اطالع رس
کمــی  و  ســخت  کاری  ســبز،  فــوالد  کامــل  تولیــد 
ــی  ــن موضوع ــد. لیک ــه می باش ــر هزین ــدت و پ طوالنی م
کــه حتمــاً توســط شــرکت های فوالدســازی بایــد مدنظــر 
ــوالد ســبز مــی باشــد  ــه ف ــه رســیدن ب ــگاه ب ــرد ن ــرار گی ق
کــه البتــه شــرایط محیــط زیســتی آن را ایجــاب می کنــد 
ولــی در ایــن بیــن بایــد ایــن شــرکت ها همــه روش هایــی 
کــه منجــر بــه کاهــش آالیندگــی و تولیــد گازهــای 
ــن  ــند و در ای ــته باش ــر داش ــود را در نظ ــه ای می ش گلخان

ــد. ــه نماین ــق و هزین ــت تحقی جه
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع در شــماره حاضــر مجلــه پیــام 
فــوالد دو مقالــه در ایــن رابطــه آورده شــده اســت بــا 
عناویــن نقشــه راه فنــاوری توســعه فــوالد ســبز در صنعــت 
ــر  ــازی DRI EAF ب ــز فوالدس ــان و نی ــوالِد جه ــن و ف آه

ــال؟ ــا خی ــت ی ــدروژن - واقعی ــه هی پای
امیــدوارم مطالــب ایــن شــماره از پیــام فــوالد بــرای 
دوســتان و همــکاران مفیــد باشــد و حداقــل قــدری از آن 

قابل توجــه بــوده باشــد.
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 احسان رسولی
معاون بهره برداری صبا فوالد خلیج فارس

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و 
فوالِد جهان و چینفوالِد جهان و چین

چکیده:

ــن،  ــدون کرب ــوالد ب ــد ف ــبز و تولی ــوالد س ــعه ف ــه توس  بااینک
فــوالد  و  آهــن  صنعــت  در  چالش برانگیــز  امــا  مهــم  کاری 
دیــد کلــی  یــک  هنــوز  ولــی  اســت  تــا ســال 2060  چیــن 
ــود  ــن وج ــبز در چی ــوالد س ــعه ف ــدت توس ــیر بلندم ــع از مس جام
نــدارد. بــرای پاســخ بــه ایــن شــکاف و کمــک بــه هدایــت 
ــک  ــبز، ی ــوالد س ــد ف ــرای تولی ــن ب ــت گذاری در چی ــر سیاس بهت
بررســی جامــع بــه دنبــال چارچــوب نقشــه راه فنــاوری انجام شــده 
ــدی  ــات کلی ــده و اقدام ــم انداز آین ــود، چش ــت موج ــه وضعی ک
توســعه فــوالد ســبز در چیــن را پوشــش می دهــد. در ایــن طــرح 
ــوالد ســبز  ــاوری توســعه ف ــر نقشــه راه فن ــروری ب ــدا، م ــع ابت جام
در سراســر کشــورهای اصلــی تولیــد فــوالد در جهــان ارائــه 
می گــردد و ســپس، پتانســیل اقدامــات کلیــدی کربن زدایــی 
موجــود بــرای صنعــت فــوالد چیــن به تفصیــل ارزیابــی و بررســی 
ــرای  ــی ب ــتی و تحقیقات ــای سیاس ــت، توصیه ه ــود و درنهای می ش
ــق  ــود. از طری ــه می ش ــن ارائ ــده چی ــبز در آین ــوالد س ــعه ف توس
ایــن بررســی جامــع، چهــار اقــدام کلیــدی را می تــوان بــرای 
توســعه فــوالد ســبز در چیــن اعمــال کــرد: بهبــود بهــره وری 
انــرژی، تغییــر مســیر بــه Scrap/EAF، ترویــج اســتراتژی های 
نوآورانــه. فناوری هــای  به کارگیــری  و  مــواد  بهــره وری 

کلمــات کلیــدی: چیــن; صنعــت آهــن و فــوالد؛ توســعه 
فنــاوری راه  نقشــه  کم کربــن؛ 

1. مقدمه

ــاِع  ــک، اجم ــه ی ــی ب ــراِت آب و هوای ــه تغیی ــال ب ــِش فع واکن
جهانــی  هــدف  پاریــس،  توافــق  اســت.  تبدیل شــده  جهانــی 
ــرای مهــار رشــد انتشــار CO2 اعــالم کــرد و مقــرر  آب وهــوا را ب
گردیــد میانگیــن افزایــش دمــای جهانــی تــا ســال 2100 بــه میــزان 
2 درجــه ســانتی گراد باالتــر از ســطح قبــل از صنعتــی شــدن تثبیــت 
شــود. پس ازایــن اعالمیــه، دولت هــای سراســر جهــان به طــور 
متوالــی اهــداف بلنــد پروازانــه اقلیمــی خــود را بــه بی طرفــی 
ــده  ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــن به عن ــد. چی ــر کردن ــن منتش کرب
ملــی  تعیین شــده  مشــارکت های  جهــان،  در  اکســیدکربن  دی 
ــال 2030  ــل از س ــار CO2 قب ــه اوج انتش ــیدن ب ــرای رس ــود را ب خ
ــن قبــل از ســال 2060 افزایــش داده  ــه بی طرفــی کرب و دســتیابی ب

اســت،
و  آهــن  صنعــت  در  هوایــی  و  آب  اهــداف  بــه  دســتیابی 
ــم  ــه ای، مه ــای گلخان ــرژی و گازه ــد ان ــترین تولی ــا بیش ــوالد ب ف
امــا چالش برانگیــز اســت. فــوالد یــک مــاده اساســی اســت 
کــه از توســعه اقتصــادی حمایــت می کنــد و دارای خــواص 
دارای  و  شــکل پذیری  اســتحکام،  اســت:  منحصربه فــردی 
عملکردهــای بســیار. بــا نگاهــی بــه سراســر جهــان، هیــچ کشــوری 
بــدون افزایــِش قابــِل مالحظهــی مصــرف ســرانهی فــوالد بــه 
درآمــد ســرانهی باالیــی دســت پیــدا نکــرده اســت. از ســوی 
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 CO2 ــاردهنده ــن انتش ــی از بزرگ تری ــوالد یک ــت ف ــر، صنع دیگ
ــس  ــط آژان ــه توس ــور ک ــت. همان ط ــنگین اس ــع س ــن صنای در بی
بین المللــی انــرژی اعالم شــده اســت، صنعــت فــوالد و آهــن، 
در ســال 2019، 2.6 گیــگا تــن گازهــای گلخانــه ای را منتشــر 
ــی و 7٪ از  ــار CO2 صنعت ــارم از انتش ــاً یک چه ــه تقریب ــد ک کردن
ــا توجــه  ــه ای را شــامل می شــود. ب کل انتشــارات گازهــای گلخان
بــه اینکــه، کِک حاصــل از فراینــد کک ســازی زغال ســنگ 
آهن ســازی  فرآینــد  در  احیایــی  عامــل  اصلی تریــن  به عنــوان 
تأمین کننــده  زغال ســنگ  نیــز  طرفــی  از  و  می شــود  اســتفاده 
اصلــی انــرژی در صنعــت آهــن و فــوالد بــوده و تقریبــاً ســه چهارم 
منابــع انــرژی را تشــکیل می دهــد، کاهــش انتشــار CO2 را بــا 

ســختی مواجــه می کنــد.
ــه  ــادی مواج ــختی های زی ــا س ــن ب ــبز در چی ــوالد س ــعه ف توس
ــرای رشــد  ــی را ب ــه خوب اســت. فــوالد در ســال های گذشــته زمین
اقتصــاِد درحال توســعه چیــن فراهــم کــرده و از ساخت وســاز 
ســاختمان و زیرســاخت ها، ســاخت ماشــین آالت و غیــره حمایــت 
ــا 996  ــن ب ــینی، چی ــی و شهرنش ــریع صنعت ــعه س ــا توس ــد. ب می کن
میلیــون تــن و 53 درصــد از ســهم تولیــد جهانــی در ســال 2019، 
ــوالد جهــان بــوده اســت. از ســوی  بزرگ تریــن تولیدکننــده ف
دیگــر، صنعــت فــوالد چیــن مقادیــر زیــادی از ســوخت های 
ــی  ــار CO2 باالی ــث انتش ــت و باع ــرده اس ــرف ک ــیلی را مص فس
اصلی تریــن  کــه  داده انــد  نشــان  تخمین هــا  اســت.  گردیــده 
ــد  ــدود 20 درص ــوده و ح ــن ب ــن چی ــید کرب ــده دی اکس تولیدکنن
ــد. ــن می باش ــه چی ــق ب ــرژی، متعل ــط باان ــار CO2 مرتب از کل انتش

بااین حــال، مســیر توســعه بلندمــدت فــوالد ســبز در چیــن هنــوز 
مربــوط  سیاســت های  اخیــر،  ســال های  در  اســت.  نامشــخص 
ــش  ــرژی و کاه ــرف ان ــر مص ــتر ب ــن بیش ــوالد چی ــت ف ــه صنع ب
متمرکزشــده اند  زیســت محیطی  آالینده هــای  انتشــار  محــدود 
ــار  ــرژی و انتش ــرف ان ــش مص ــر کاه ــی ب ــر مثبت ــع تأثی ــه درواق ک
ــی  ــه بی طرف ــن ب ــه تعهــد چی ــا توجــه ب ــا داشــته اســت. ب آالینده ه
کربــن تــا ســال 2060، تمرکــز ایــن صنعــت بــر توســعه فــوالد ســبز 
ــن  ــر در چی ــن صف ــق کرب ــت تحق ــد جه ــای جدی و تکنولوژی ه

ــود. خواهــد ب
بــرای هدایــت بهتــر سیاســت گذاری در چیــن، ایــن مقالــه یــک 
ــه  ــاوری ارائ ــه راه فن ــوب نقش ــال چارچ ــه دنب ــع را ب ــی جام بررس
ــات  ــده و اقدام ــم انداز آین ــود، چش ــت موج ــه وضعی ــد ک می ده
کلیــدی مســیرهای توســعه فــوالد ســبز در چیــن و اطــراف آن را 
ــه  ــه ب ــن مقال ــن ســعی شــده اســت در ای پوشــش می دهــد. همچنی
ــن اشــاره  ــوالد ســبز در چی ــرای توســعه ف ــدی ب اولویت هــای کلی

کــرد.

ــه مــروری جامــع از نقشــه راه فنــاوری فــوالد ســبز در  • ایــن مقال
سراســر کشــورهای اصلــی تولیــد فــوالد در جهــان ارائــه می دهــد 
ــدی را  ــده و اقدامــات کلی کــه وضعیــت موجــود، چشــم انداز آین

ــد. ــش می ده پوش
 • بــا اشــاره بــه نقشــه راه فنــاوری فــوالد ســبز منتشرشــده توســط 
ــن،  ــی چی ــت واقع ــوالد و وضعی ــده ف ــورهای تولیدکنن ــایر کش س
ــن  ــوالد در چی ــی ف ــرای کربن زدای ــود ب ــدی موج ــات کلی اقدام
یــک بــه یــک ارزیابــی می شــود، ازجملــه بهبــود بهــره وری 
ــج  ــوس، تروی ــه ســمت قراضــه و کــوره ق ــر مســیر ب ــرژی، تغیی ان
ــای  ــری فناوری ه ــواد و به کارگی ــره وری م ــش به ــتراتژی افزای اس

ــه. نوآوران
• پیشــنهاد هایی در مــورد توصیه هــای سیاســتی و اولویت هــای 
چیــن  در  ســبز  فــوالد  توســعه  بــرای  بعــدی  گام  تحقیقاتــی 

اســت. ارائه شــده 
مقالــه حاضــر بــه شــرح زیــر ســازمان دهی شــده اســت: بخــش 
2 چارچــوب نقشــه راه فنــاوری را معرفــی می کنــد. بخــش 3 
به طــور خالصــه فرآینــد متالــورژی آهــن و فــوالد را شــرح 
می دهــد. بخــش 4 یــک نمــای کلــی از نقشــه راه فنــاوری تولیــد 
فــوالد ســبز در سراســر جهــان را ارائــه می دهــد. بخــش 5 به طــور 
جامــع وضعیــت موجــود و چشــم انداز را بررســی می کنــد و 
ــن  ــن در چی ــتای ISI کم کرب ــدی در راس ــات کلی ــیل اقدام پتانس

را ارزیابــی می کنــد.

شکل 1. طرح کلی این مقاله.

2. چارچوب نقشه راه فناوری

ــزی اســتراتژیک اســت  ــزار برنامه ری ــاوری یــک اب نقشــه راه فن
ــرد و  ــرار می گی کــه به طــور گســترده در ســازمان مورداســتفاده ق
ایــن نقشــه مراحــل موردنیــاز بــرای دســتیابی بــه نتایــج یــا اهــداف 
موردنظــر را بــرای یــک ســازمان توصیــف می کنــد. در ابتــدا ایــن 
ــت  ــد و در مدیری ــنهاد ش ــن پیش ــرت گالوی ــط راب ــف توس تعری
کســب وکار و نــوآوری محصــول اســتفاده شــد. در ســال های 
اخیــر، نقشــه راه فنــاوری به طــور گســترده درزمینــهٔ انــرژی ماننــد 
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ــای  ــتی(، باتری ه ــرژی زیس ــرژی )ان ــرداری از بیوان ــعه بهره ب توس
کششــی چینــی، گاز طبیعــی تجدیــد پذیــر و پــارک صنعتــی کربن 
ــور  ــاوری به منظ ــه راه فن ــاختار نقش ــت. س ــده اس ــی استفاده ش خنث
انطبــاق بــا زمینه هــای مختلــف اســتراتژی و نــوآوری بســیار 
 Mullerو Phaal انعطاف پذیــر اســت. همان طــور کــه توســط
خالصــه شــد، 3 ســؤال کلیــدی بایــد در یــک نقشــه راه فنــاوری 
مؤثــر موردبررســی قــرار گیــرد: اکنــون کجــا هســتیم؟ کجــا 

ــیم؟ ــا برس ــه آنج ــم ب ــه می توانی ــم؟ چگون ــم بروی می خواهی
ــه  ــا پیــروی از ایــن دســتورالعمل نقشــه راه فنــاوری، ایــن مقال ب
ــم انداز  ــی، چش ــت فعل ــدگاه وضعی ــبز را از دی ــوالد س ــعه ف توس
آینــده و اقدامــات کلیــدی، باهــدف پاســخ بــه 3 ســؤال زیــر 
ــی و  ــرایط واقع ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــرده اس ــی ک بررس
تمرکــز مطالعــات قبلــی، اقدامــات کلیــدی از 3 بعــد عرضــه، تقاضا 
و سیاســت بررسی شــده اســت. چارچــوب بررســی مورداســتفاده 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 2 نش ــه در ش ــن مطالع در ای

ــن  ــان و چی ــوالد جه ــی انتشــار CO2 در صنعــت ف ــت فعل • وضعی
ــه اســت؟ چگون

ــر  ــه ب ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــی م ــوب بررس ــکل 2. چارچ ش
ــاوری. ــه راه فن ــتورالعمل نقش ــاس دس اس

جدول 1. تولید جهانی فوالد از طریق مسیرهای مختلف در 10 کشور برتر تولید کننده در سال 2019.

ــرای توســعه فــوالد ســبز در چیــن و جهــان  • چشــم انداز آینــده ب
چیســت؟

بــه  می توانــد  جهــان  و  چیــن  در  فــوالد  صنعــت  چگونــه   •
یابــد؟ دســت  ســبز  فــوالد  توســعه  چشــم انداز 

3. فرآیند متالورژی آهن و فوالد

فــوالد از ســنگ آهن احیاشــده یــا قراضــه پــس از چندیــن 
آهن ســازی،  شــامل  کــه  می شــود  تولیــد  فــرآوری  مرحلــه 
ــرد  ــرم و س ــورد گ ــری و ن ــه، ریخته گ ــه و ثانوی ــازی اولی فوالدس

می شــود. ســاخت  فرآیندهــای  و 
ــد  ــی تولی ــع اصل ــب از 2 منب ــوالد اغل ــت ف ــار CO2 صنع انتش
 )2( انــرژی.  مصــرف  از  ناشــی  انتشــارات   )1( می شــود: 
ــد  ــه، مانن ــواد اولی ــی م ــی از برخ ــه ای ناش ــای گلخان ــار گازه انتش
ــوالد.  ــرای حــذف ناخالصی هــا در ف ســنگ آهک مورداســتفاده ب
انتشــارات مربــوط بــه انرژی 90 درصــد از کل انتشــار CO2 صنعت 
فــوالد را تشــکیل می دهــد کــه می توانــد بیشــتر مربــوط بــه انتشــار 
ــد کک و گاز  ــیلی، مانن ــوخت فس ــراق س ــی از احت ــتقیم ناش مس
طبیعــی باشــد و یــا انتشــارات غیرمســتقیم ناشــی از مصــرف بــرق.
شــکل 3 یــک نمــای کلــی از مســیرهای مختلــف تولیــد آهــن 
ــیر  ــه. مس ــیژن پای ــوره اکس ــوره بلند/ک ــیر ک ــت: مس ــوالد اس و ف
ــیر  ــفنجی و مس ــن اس ــیر آه ــی؛ مس ــوس الکتریک ــوره ق قراضه/ک

smelting

جــدول 1 تولیــد جهانــی فــوالد را بــر اســاس مســیرهای مختلــف 
ــری از  ــات مختص ــت. توضیح ــرده اس ــت ک ــال 2019 فهرس در س

ایــن چهــار مســیر بــه شــرح زیــر اســت:
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مســیر BF/BOF رایج تریــن مســیر تولیــد فــوالد در سراســر 
ــه خــود  جهــان اســت کــه 72 درصــد از تولیــد فــوالد جهــان را ب
اختصــاص می دهــد، همان طــور کــه در جــدول 1 فهرســت شــده 
اســت. این یــک فرآینــد دومرحلــه ای اســت کــه از ســاخت چــدن 
ــا  ــر ی ــنگ آهن زینت ــدا س ــت. ابت ــده اس ــد تشکیل ش ــوره بلن در ک
گندلــه می شــود و ســپس بــه کــوره بلنــد تغذیــه می شــود. دوم، در 
ــه آهــن خــام )چــدن( تبدیــل  ــا کک ب کــوره بلنــد، ســنگ آهن ب
ــه  ــوالد تصفی ــه ف ــام ب ــن خ ــور، آه ــپس، در کنورت ــود. س می ش
ــد C و Si توســط اکســیژن  ــا مانن ــی کــه ناخالصی ه می شــود، جای
بــا خلــوص بــاال در دمــای بــاالی 1600 درجــه ســانتی گراد حــذف 
 BF/BOF ــه در مســیر ــن مرحل ــد پرانرژی تری می شــوند. کــوره بلن
ــاً 72٪ از  ــد کــه تقریب ــد می کن ــادی CO2 تولی ــر زی اســت و مقادی
کل انــرژی مصرف شــده در مســیر BF/BOF یــا حــدود 16 گیــگا 

ــن فــوالد خــام را تشــکیل می دهــد. ژول در هــر ت
ــهم  ــد از س ــی، 28 درص ــوس الکتریک ــوره ق ــه ک ــیر قراض مس
ــه خــود اختصــاص می دهــد، همان طــور  ــد فــوالد جهــان را ب تولی
کــه در جــدول 1 ذکرشــده اســت. کــوره قــوس الکتریکــی 
در دمــای بســیار بــاال، بیــش از 4000 درجــه ســانتی گراد کار 
می کنــد. مســیر قراضــه/ کــوره قــوس از ضایعــات بازیافــت 
شــده بــرای تولیــد فــوالد خــام اســتفاده می کنــد و بــه کک 
به عنــوان یــک عامــل احیایــی نیــاز نــدارد و درنتیجــه انــرژی 
کمتــری مصــرف می کنــد و CO2 به طــور قابل توجهــی کمتــر 
توســط  کــه  همان طــور  می کنــد.  منتشــر   BF/BOF مســیر  از 
Zhang و همــکاران ارزیابــی شــد، میانگیــن انــرژی مصرف شــده 

در مســیر قراضه/کــوره قــوس، حــدود 0.30 تــن زغال ســنگ 
  BF/BOFدر هــر تــن فــوالد اســت، درحالی کــه بــرای مســیر
ــورد  ــوالد اســت. در م ــن ف ــر ت ــن زغال ســنگ در ه حــدود0٫5 ت

قراضه/کــوره  مســیر  توســط  تولیدشــده  فــوالد   ،CO2 انتشــار 
ــام  ــوالد خ ــن ف ــر ت ــن CO2 در ه ــد 0٫6 ت ــه تولی ــر ب ــوس منج ق
ــن CO2 در  ــدود 2٫1 ت ــیر BF/BOF ح ــه مس ــود، درحالی ک می ش
ــرق  ــر ایــن، اگــر ب ــد. عــالوه ب هــر تــن فــوالد خــام منتشــر می کن
ــع  ــد توســط مناب مورداســتفاده در مســیر قراضه/کــوره قــوس بتوان
انــرژی تجدیــد پذیــر بــا انتشــار خالــص صفــر تولیــد شــود، مســیر 
ــه صفــر برســاند.  ــن را ب ــوان انتشــار کرب قراضه/کــوره قــوس می ت
ــده  ــیر امیدوارکنن ــک مس ــوس ی ــوره ق ــیر قراضه/ک ــن رو، مس ازای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــوالد در نظ ــد ف ــرای تولی ب
ــد  ــرای تولی ــی ب ــوس جایگزین ــن اســفنجی/ کــوره ق مســیر آه
ــتقیم،  ــای مس ــد احی ــت. در فرآین ــیر BF/BOF اس ــوالد در مس ف
ــنگ(  ــوارد زغال س ــی م ــی )در برخ ــط گاز طبیع ــنگ آهن توس س
تبدیــل  پاییــن  دمــای  در  در حالت جامــد  آهــن  بــه  مســتقیماً 
ــود و  ــنگ آهن ذوب نمی ش ــد، س ــوره بلن ــالف ک ــود. برخ می ش
حــذف اکســیژن تعــداد زیــادی ریــز منافــذ را در آهــن احیاشــده 
ایجــاد می کنــد کــه بــه آن آهــن اســفنجی می گوینــد. آهــن 
ــام  ــن خ ــه آه ــبت ب ــری نس ــوص باالت ــی خل ــده به طورکل احیاش
ــرای  ــری ب ــام بهت ــاده خ ــد دارد و م ــوره بلن ــد ک ــل از فرآین حاص
ــرای  ــوان جایگزینــی ب کوره هــای قــوس الکتریکــی اســت و به عن

قراضــه قابل اســتفاده اســت.
فرایندهــای ذوب مســتقیم )SRI( جایگزینــی بــرای کــوره بلنــد 
اســت و بــرای غلبــه بــر مصــرف کک توســعه یافته اســت. در ایــن 
فرآینــد، ســنگ آهن در دمــای بســیار بــاال در حالــت مــذاب احیــا 
می شــود. برخــالف کــوره بلنــد، زغال ســنگ تبدیــل بــه گاز 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــل احیای ــوان عام ــده و به عن ش
ــه اثبــات رســیده اســت،  چندیــن فرآینــد SRI ازنظــر تجــاری ب

ITmK3 ــروژه ــد FINEX ،COREX ،HIsarna و پ مانن

شکل 3. نمودارهای جریان مسیرهای اصلی تولید آهن و فوالد.

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین
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ــود  ــل می ش ــری منتق ــین ریخته گ ــه ماش ــدا ب ــذاب ابت ــوالد م ف
ریختــه  قالــب  در  مــداوم  به طــور  مــذاب  فــوالد  آن  در  کــه 
ــری  ــط ریخته گ ــب و خ ــور از قال ــن عب ــذاب در حی ــوند، م می ش
ــس  ــود. پ ــده می ش ــواه بری ــدازه دلخ ــپس به ان ــود و س ــرد می ش س
از فرآینــد ریخته گــری مــداوم، فرآینــد نــورد گــرم و نــورد ســرد 
ــوالدی  ــه محصــول ف ــل آن ب ــوالد و تبدی ــه ف ــرای شــکل دادن ب ب

ــود. ــتفاده می ش ــر اس موردنظ

4. توســعه فــوالد ســبز در صنعــت آهــن و فــوالد 
سراســر جهــان.

ایــن بخــش ابتــدا یــک نمــای کلــی از صنعــت فــوالد و آهــن 
ــاوری فــوالد ســبز در  ــد و ســپس نقشــه راه فن ــه می کن جهــان ارائ
ــات  ــده و اقدام ــم انداز آین ــی، چش ــت فعل ــامل وضعی ــان را ش جه

ــد. ــف می کن ــدی توصی کلی

1.4. کل جهان
1.1.4. مروری بر صنعت آهن و فوالد جهانی

در ســال 1856، فوالدســازی مــدرن در مقیــاس بــزرگ بــا 
ــکل  ــه در ش ــور ک ــت. همان ط ــعه یاف ــمر توس ــد بس ــراع فرآین اخت
ــوالد  ــن و ف ــعه، آه ــن توس ــان ای ــت، از زم ــده اس ــان داده ش 4 نش
ــدار  ــوده و از توســعه اقتصــادی پای ــه توســعه اقتصــادی ب مــواد پای

در سراســر جهــان حمایــت می کنــد.
ــن دوره  ــان در اولی ــوالد جه ــن و ف ــت آه ــه 1950، صنع از ده
توســعه ســریع قــرار گرفــت. در ایــن دوره، کشــورهای اروپایــی، 
ژاپــن و آمریــکای شــمالی، پــس از جنــگ جهانــی دوم، بازســازی 
منجــر  را آغــاز کردنــد کــه  زیرســاخت ها و صنعتــی شــدن 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــوالد ش ــن و ف ــرای آه ــا ب ــش تقاض ــه افزای ب
ماننــد  اختــراع شــدند،  به ســرعت  فــوالد  تولیــد  فناوری هــای 
ترویــج و انتشــار گســترده کــوره بلنــد و کــوره قــوس الکتریکــی 

کــه منجــر بــه تولیــد رو بــه رشــد فــوالد خــام شــد. در ســال 1950، 
ــه ترتیــب از  ــود و ب ــن ب ــون ت ــی فــوالد تنهــا 189 میلی ــد جهان تولی
500 میلیــون تــن در ســال 1968، 600 میلیــون تــن در ســال 1972 

ــت. ــر رف ــال 1974 فرات ــن در س ــون ت و 700 میلی

2.1.4. نقشــه راه فنــاوری تولیــد فــوالد ســبز برای 
جهان کل 

ــدود  ــرای مح ــی را ب ــوای جهان ــدف آب وه ــس ه ــق پاری تواف
کــردن گرمایــش زمیــن بــه کمتــر از 2 درجــه ســانتی گراد، 
ــا ســطوح پیــش  ــه 1.5 درجــه ســانتی گراد در مقایســه ب ترجیحــاً ب
ــی در صنعــت  ــی شــدن اعــالم کــرد. درنتیجــه کربن زدای از صنعت
ــن  ــارد ت ــار 2٫6 میلی ــا انتش ــا ب ــت ام ــروری اس ــوالد ض ــن و ف آه
ــر  ــه نظ ــوار ب ــی دش ــار جهان ــتقیم و 7٪ از کل انتش گاز CO2 مس
ــت  ــن اس ــت ای ــده اس ــه دلگرم کنن ــزی ک ــا آن چی می رســد؛ ام
کــه 75 درصــد از ظرفیــت فوالدســازی جهانــی در ســال 2021 در 
کشــورهایی اســت کــه خــود را متعهــد بــه کربــن صفــر بــرای ســال 
2050 یــا 2060 کرده انــد، به عنوان مثــال، اتحادیــه اروپــا، کــره 
ــن در ســال 2050 و  ــی کرب ــه بی طرف ــد ب ــا تعه ــن، ب ــی و ژاپ جنوب

ــد. ــال 2060 می باش ــن در س ــی کرب ــه بی طرف ــد ب ــن متعه چی
نقشــه راه فنــاوری آهــن و فــوالد، پیشنهادشــده توســط آژانــس 
بین المللــی انــرژی و بازنگــری شــده توســط انجمــن جهانــی 
ــوالد  ــن ف ــش کرب ــرای کاه ــه ای را ب ــه مرحل ــرد س ــوالد، رویک ف
جهــان توصیــه می کنــد. مرحلــه،1 بهبــود عملکــرد تجهیــزات 
ــن  ــی و پیاده ســازی بهتری ــی عملیات ــود کارای ــه بهب موجــود ازجمل
فناوری هــای موجــود اســت کــه در ســناریوی توســعه پایــدار 
 CO2 ــار ــدود 20 درصــد از انتش ــرژی، ح ــی ان آژانــس بین الملل
ــر از  ــتفاده کارآمدت ــج اس ــه 2، تروی ــد. مرحل ــی می کن صرفه جوی
فــوالد بــا افزایــش کیفیــت فــوالد و مــواد اولیــه در طــول زنجیــره 
ــد و افزایــش طــول عمــر  ــازده تولی ــود ب ــال، بهب تأمیــن، به عنوان مث

شکل 4. تولید جهانی فوالد خام از سال 1980 تا 2019. منبع داده: انجمن جهانی فوالد.
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ــد  ــواد می توانن ــره وری م ــتراتژی های به ــه در آن اس ــاختمان ک س
40 درصــد، کاهــش انتشــار را بــه همــراه داشــته باشــند. مرحلــه 3 
 ،CCUS ،توســعه فرآیندهــای فوالدســازی موفــق ماننــد هیــدروژن
ــد  ــدود 39 درص ــه ح ــت ک ــتقیم اس ــانی مس ــرژی و برق رس بیوان
کاهــش را بــه همــراه دارد. بــر اســاس تخمیــن آژانــس بین المللــی 
ــه کار  ــل ب ــور کام ــاال به ط ــده در ب ــات ذکرش ــر اقدام ــرژی، اگ ان
ــش از  ــوالد ممکــن اســت بی ــه شــود، شــدت انتشــار CO2 ف گرفت
50 درصــد کاهــش یابــد، از 1٫4 تــن CO2/tcs از ســطح امــروزی 
ــا ســال 2050. بااین حــال، اگــر اقدامــات  ــن CO2/tcs ت ــه 0٫6 ت ب
هدفمنــد انجــام نشــود، انتشــار CO2 تــا ســال 2050 بــه 2٫7 گیگاتن 

ــه خواهــد داد کــه 7٪ بیشــتر از امــروز اســت. CO2 ادام

بــرای تحقــق انتقــال پایــدار بــه فــوالد ســبز در صنعــت آهــن و 
فــوالد، دولت هــا قــرار اســت نقــش اصلــی را ایفــا کننــد. آژانــس 
ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــر را ب ــت های زی ــرژی سیاس ــی ان بین الملل
ــد:  ــه می کن ــتند توصی ــال هس ــریع انتق ــر و تس ــاد تغیی ــال ایج دنب
)1( ایجــاد یــک هــدف بلندمــدت و بلنــد پروازانــه بــرای کاهــش 
انتشــار دی اکســید کربــن. )2( مدیریــت دارایی هــای موجــود 
همکاری هــای  افزایــش   )3( کوتاه مــدت.  ســرمایه گذاری  و 
فناوری هــای  توســعهی  و  تحقیــق  از  حمایــت   )4( بین المللــی 
انتشــار نزدیــک بــه صفــر. آژانــس بین المللــی انــرژی معتقــد 
ــه  اســت کــه ســال 2030 پنجــره ای حیاتــی بــرای تســریع انتقــال ب

ــر اســت. ــن صف کرب

2.4. کشورهای تولیدکننده اصلی فوالد

ایــن بخــش بــه بررســی نقشــه راه فنــاوری تولیــد فــوالد ســبز در 
سراســر کشــورهای اصلــی تولیــد فــوالد جهــان، شــامل وضعیــت 
فعلــی، چشــم انداز آینــده و اقدامــات کلیــدی می پــردازد. بــا 
ــه تولیــد فــوالد خــام و موقعیــت جغرافیایــی، کشــورهای  توجــه ب
ــک  ــان یک به ی ــی و آلم ــره جنوب ــده، ک ــن، ایاالت متح ــد، ژاپ هن

ــدند. ــی ش ــدی بررس ــای بع در بخش ه

1.2.4. هندوستان

ــان،  ــن در جه ــزرگ کرب ــده ب ــوان ســومین تولیدکنن ــد به عن هن
بــه توافــق پاریــس متعهــد شــده اســت کــه انتشــار کربــن خــود را 
تــا ســال 2030 بــه میــزان 33 تــا 35 درصــد نســبت بــه ســطح ســال 
2005 کاهــش دهــد، امــا هنــوز هــدف خــود را نســبت بــه کربــن 
خنثــی اعــالم نکــرده اســت. صنعــت آهــن و فــوالد بزرگ تریــن 
انتشــاردهنده کربــن در بیــن صنایــع هنــد اســت کــه تقریبــاً 10٪ از 
ــد  ــار هن ــر فش ــدت ب ــه به ش ــد ک ــان می ده ــار CO2 را نش کل انتش
بــرای کاهــش انتشــار تأثیــر می گــذارد. بااین حــال، صنعــت آهــن 

و فــوالد هنــد بــا یــک پارادوکــس مواجــه اســت. تــا ســال 2050، 
ــد  ــا رش ــه ب ــود ک ــد ب ــورهایی خواه ــدود کش ــی از مع ــد یک هن
ــای  ــی، تقاض ــن جهان ــی کرب ــار بی طرف ــی تحت فش ــاد، حت اقتص
ــد در  ــد هن ــی می شــود کــه تولی ــه رشــد دارد. پیش بین ــوالد رو ب ف
3 دهــه آینــده بیــش از 4 برابــر شــود و بــه 837 میلیــون تــن برســد 
کــه توســط موسســه انــرژی و منابــع در هنــد بــرآورد شــده اســت.
علیرغــم اینکــه مســیر هنــد بــه ســمت فــوالد کربــن صفــر اســت، 
ــوالد  ــت ف ــرای صنع ــان ب ــه گام همچن ــی و گام ب ــیر عمل ــک مس ی
هنــد در نظــر گرفته شــده اســت، )1( بهبــود بهــره وری انــرژی 
ــرژی؛  ــره وری ان ــود در به ــای موج ــن فن آوری ه ــاذ بهتری ــا اتخ ب
)2( ارتقــای بهــره وری منابــع و تشــویق بیشــتر چرخــش مــواد؛ )3( 
ــار  ــش انتش ــا کاه ــوالد ب ــمت ف ــه س ــال ب ــای انتق ــرای گزینه ه اج
دی اکســید کربــِن امیدوارکننــده، ماننــد احیــا ذوب و CCUS و 
تغییــر بــه تولیــد فــوالد مســیر هیدروژنــی و )4( ترویــج همــکاری 

ــاوری. ــاعه فن ــی و اش بین الملل
ــرو  ــرکت های پیش ــی از ش ــه برخ ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ خب
فــوالد در هنــد در توســعه فــوالد کم کربــن گام برداشــته اند. 
و  هنــد  در  فــوالد  تولیدکننــده  بزرگ تریــن   ،ArcelorMittal

دومیــن تولیدکننــده فــوالد در سراســر جهــان، راه انــدازی 3 طــرح 
ــرکت  ــن ش ــفر ای ــا از س ــرد ت ــالم ک ــود را اع ــه ™XCarb خ اولی
بــرای اجــرای تعهــد کاهــش 30 درصــدی انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای تــا ســال 2030 و دســتیابی بــه بی طرفــی کربــن تــا ســال 
2050 حمایــت کنــد. ArcelorMittal انتظــار دارد کــه فــوالد 
ــن هوشــمند«،  ــی را توســط پروژه هــای شــاخص »کرب ــن خنث کرب
ــتی  ــنگ زیس ــه زغال س ــت توده ب ــل زیس ــه Torero )تبدی ازجمل
بــرای جایگزینــی اســتفاده از زغال ســنگ در کــوره بلنــد( و

 Carbalyst )گرفتــن گاز زائــد کــوره بلنــد غنی از کربــن و تبدیل 
ــتیل،  ــا اس ــفنجی. تات ــن اس ــکاری آه ــیر ابت ــول( و مس ــه اتان آن ب
دومیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد در هنــد، نیــز بــه سیســتم تولیــد 
فــوالد کم کربــن روی مــی آورد و متعهــد بــه اجــرای فوالدســازی 
ــن و فناوری هــای  ــر هیــدروژن، جــذب و اســتفاده از کرب مبتنــی ب
نوآورانــه اســت. فــوالد JSW، یــک تولیدکننــده خصوصــی فــوالد 
ــش  ــرای کاه ــال 2030 را ب ــن در س ــار کرب ــدف انتش ــد، ه در هن
ــن کــرده  ــه ســال 2005 تعیی ــن نســبت ب انتشــار 42 درصــدی کرب
اســت کــه از هدف کاهــش 33 تا 35 درصــدی هند فراتــر می رود.

 ،CO2 ــه حــذف انتشــار ــد ب ــا امی ــد ب ــایان ذکر اســت کــه هن ش
هیــدروژن  بــر  مبتنــی  فوالدســازی  مســیر  بــه  زیــادی  توجــه 
ــرای  ــدروژن ب ــر هی ــه اگ ــود ک ــن زده می ش ــت. تخمی ــته اس داش
فوالدســازی از الکتریســیته بــدون کربــن تولیــد شــود، کل انتشــار 
ــش  ــد کاه ــا 94 درص ــوان ت ــد را می ت ــوالد هن ــن و ف ــت آه صنع

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین
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ــرژی ایــن کشــور را باهــدف  ــد مأموریــت ملــی ان داد. دولــت هن
حمایــت از یــک پــروژه تحقیــق و توســعه گســترده در تولیــد 
ــت،  ــرده اس ــالم ک ــر اع ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان ــدروژن از مناب هی
ــدروژن  ــن هی ــد ارزان تری ــن کشــور می توان ــی کــه ای ــن معن ــه ای ب
جهــان را تــا ســال 2050 بــا اســتفاده از انــرژی تجدیــد پذیــر بســیار 

ــد. ــد کن ارزان تولی

2.2.4. ژاپن

دولــت ژاپــن هــدف صفــر خالــص را تــا ســال 2050 در اکتبــر 
ــه ای  2020 اعــالم کــرد و ســپس هــدف کاهــش گازهــای گلخان
2030 را در 46 درصــد از ســطح ســال 2013 در آوریــل 2021 
بــه روز کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت آهــن و فــوالد ژاپــن ٪15 
از کل انتشــار CO2 در ژاپــن را منتشــر می کنــد و بزرگ تریــن 
انتشــاردهنده در بیــن صنایــع تولیــدی اســت، بــرای صنعــت آهــن 
و فــوالد ژاپــن مهــم اســت کــه از سیاســت جاه طلبانــه ژاپــن بــرای 
دســتیابی بــه بی طرفــی کربــن تــا ســال 2050 حمایــت کنــد. بــرای 
ــوالد  ــن و ف ــیون آه ــن، فدراس ــت ژاپ ــت دول ــه سیاس ــک ب کم
ژاپــن، تحقــق فــوالد بــدون کربــن را تــا ســال 2050 اعــالم کــرد، 
درحالی کــه هــدف قبلــی ایــن فدراســیون تــا ســال 2100، قبــل از 
ــود. شــرکت  ــت تعیین شــده ب ــن توســط دول اعــالم بی طرفــی کرب
ــالم  ــن، اع ــوالد در ژاپ ــده ف ــن تولیدکنن ــون، بزرگ تری ــوالد نیپ ف
ــا بیشــتر از میــزان  ــا ســال 2030 انتشــار CO2 را 30٪ ی کــرد کــه ت
ــال 2050  ــا س ــد ت ــالش می کن ــد و ت ــش می ده آن در 2013 کاه
بــه فــوالد صفــر کربــن دســت یابــد. گــروه JEF، شــرکت دیگــری 

ــد،  ــت می کن ــن فعالی ــوالد در ژاپ ــن و ف ــد آه ــهٔ تولی ــه درزمین ک
ــتر از  ــا بیش ــار CO2 را 20٪ ی ــال 2030 انتش ــا س ــت ت ــد داش قص
ــی  ــن خنث ــال 2050 کرب ــس از س ــد و پ ــش ده ــطح 2013 کاه س

تولیــد شــود.
ــا اســتفاده از هــر ابــزار ممکــن،  صنعــت فــوالد و آهــن ژاپــن ب
ــق  ــود از طری ــد موج ــوره بلن ــدید CO2 در ک ــش ش ــه کاه ازجمل
 Ferro coke فــروکک  فناوری هــای  و   COURSE50 پــروژه 
technologies به اضافــه CCUS، تالشــی هماهنــگ بــرای کشــف 

ــن انجــام خواهــد  ــدون کرب ــه ســمت فــوالد ب مســیرهای متعــدد ب
مبتنــی  فوالدســازی  ماننــد  فوق العــاده ای  فناوری هــای  از  داد. 
ــای  ــت گرم ــه، بازیاف ــترده از قراض ــتفاده گس ــدروژن، اس ــر هی ب
تلف شــده در دماهــای پاییــن تــا متوســط   و اســتفاده از زیســت توده 
ــر ایــن، اقدامــات انجام شــده توســط  بهــره خواهنــد بــرد. عــالوه ب
شــرکت ها شــامل اســتفاده از هــوش مصنوعــی و فناوری هــای 

ــد. ــر می باش ــد پذی ــرق تجدی ــعه ب ــم داده و توس عل
پــروژه COURSE50 بــرای تحقــق فــوالد کربــن صفــر در 
 Course 50 ــروژه ــه اســت. پ ــادی قرارگرفت ــن موردتوجــه زی ژاپ
ــد )NEDO( در  ــِی جدی ــاوری صنعت ــرژی و فن ــازمان ان ــط س توس
ــتراتژی  ــی از اس ــوان بخش ــده و به عن ــی ش ــن مال ــال 2008 تأمی س
 COURSE50 تولیــد هیــدروژن در ژاپــن اتخاذشــده اســت. پــروژه
باهــدف کاهــش انتشــار CO2 از کــوره بلنــد بــا ترکیــب فنــاوری 
احیــاء هیدروژنــی و فنــاوری جداســازی و بازیابی CO2 تولیدشــده 
ــیل  ــروژه COURSE50 و پتانس ــعه پ ــد. توس ــد می باش ــوره بلن از ک

ــن خنثــی در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت. کرب

شکل 5. توسعه پروژه COURSE50 در ژاپن.
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3.2.4. ایاالت متحده

ــدف  ــل 2021 ه ــده در آوری ــور ایاالت متح ــدن رئیس جمه بای
جدیــدی را اعــالم کــرد کــه هــدف آن کاهــش 50 تــا 52 
درصــدی نســبت بــه ســطح ســال 2005 در کل اقتصــاد آمریــکا تــا 
ســال 2030 اســت و متعهــد شــد حداکثــر تــا ســال 2050 بــه صفــر 
خالــص در کل اقتصــاد برســد. طــرح آب وهــوای بایــدن، ســاخت 
زیرســاخت را در قلــب خــود قــرار داده اســت کــه درنهایــت 
فــوالد را وارد مرحلــه مهمــی کــرد کــه مســئول 100 میلیــون تــن و 
تقریبــاً 1٫5 درصــد از کل انتشــار اســت. یکــی از مزیت هــای مهــم 
صنعــت فــوالد ایاالت متحــده رهبــری آن در اســتفاده از بازیافــت 
ضایعــات فــوالدی اســت کــه حــدود 70 درصــد از ورودی شــارژ 

ــد. ــکیل می ده ــده را تش ــوالد در ایاالت متح ــد ف ــه تولی ــواد ب م
ــن  ــی کرب ــا بی طرف ــه ب ــدودی در رابط ــات مح ــون، جزئی تاکن
ــوالد در ایاالت متحــده یافــت شــده اســت. کاخ ســفید  صنعــت ف
ــوالد  ــد ف ــرای تولی ــبز ب ــدروژن س ــرای هی ــه اج ــرد ک ــالم ک اع
 ،Nucor شــرکت  اســت.   2030 اهــداف  بــه  دســتیابی  کلیــد 
بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد در ایاالت متحــده، اســتراتژی 
هــدف کاهــش گازهــای گلخانــه ای خــود را در ژوئیــه ســال 
2021 اعــالم کــرده اســت تــا 35 درصــد از شــدت گازهــای 
ــا ســطح 2015 کاهــش  ــه ای را تــا ســال 2030 در مقایســه ب گلخان
دهــد. انتشــار CO2 کارخانــه فــوالد Nucor بــه 77٪ کمتــر از 
ــه می شــود کــه  ــد. گفت ــروزی کاهــش می یاب ــی ام ــن جهان میانگی
ــا 0٫47،  ــه ای در حــال حاضــر تنه ــای گلخان شــدت انتشــار گازه
تــن دی اکســید کربــن بــر تــن فــوالد اســت کــه در حــال حاضــر 
ردپــای  کاهــش  در  پیشــرو  فــوالدی،  شــرکت های  میــان  در 
ــه 0٫38 تــن  ــزان ب ــا ســال 2030 ایــن می ــن موجــود اســت و ت کرب
ــرای حصــول  ــوالد خواهــد رســید. ب ــن ف ــر ت ــن ب دی اکســید کرب
اطمینــان از دســتیابی بــه هــدف کاهــش انتشــار، رویکردهــا شــامل 
ترویــج اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر، اجــرای پروژه هــای 
جدیــد بهــره وری انــرژی، پیگیــری جــذب و ذخیــره کربــن، 
ــی  ــی، ارزیاب ــوالد بازیافت ــد ف ــات جدی ــرمایه گذاری در تأسیس س
ــد  ــن تجدی ــه اســتفاده از بیوکرب ــاوری تحــول بلندمــدت ازجمل فن
ــرژی هســته ای و هیــدروژن ســبز اســت. شــرکت فــوالد  ــر، ان پذی
ــع در  ــوالد واق ــرو ف ــدگان پیش ــی از تولیدکنن ــده، یک ایاالت متح
پیتســبورگ در ایاالت متحــده، در حــال تــالش بــرای کاهــش 20 
ــه ای تــا ســال 2030، در  درصــدی شــدت انتشــار گازهــای گلخان
مقایســه بــا خــط پایــه 2018 و متعهــد بــه کاهــش ســریع تر باهــدف 
ــوالد  ــت. ف ــال 2050 اس ــا س ــص صفرت ــار خال ــه انتش ــتیابی ب دس
ــه رشــد خــود از کوره هــای قــوس  ــاوگان رو ب ایاالت متحــده از ن
ــد آهــن اســفنجی،  ــا فناوری هــای دیگــر مانن الکتریکــی همــراه ب

ــد  ــرژی تجدی ــع ان ــن و منب ــتفاده از کرب ــازی و اس ــذب، جداس ج
ــد کــرد. ــر اســتفاده خواه پذی

4.2.4. آلمان

دولــت آلمــان در ژوئــن 2021 یــک قانــون فــدرال اقــدام 
ــن را 5 ســال و  ــی کرب اقلیمــی را تصویــب کــرد و هــدف بی طرف
تــا ســال 2045 جلــو بــرد، هــدف کاهــش گازهــای گلخانــه ای در 
ــا ســطح  ــه 65 درصــد در مقایســه ب ســال 2030 را از 55 درصــد ب
1990 تشــدید کــرد و یــک هــدف موقــت 88 درصــدی جدیــد را 
تــا ســال 2040 تعییــن کــرد. صنعــت فــوالد در آلمــان یــک بخــش 
کلیــدی بــرای دســتیابی بــه هــدف آب و هوایــی اســت، بــا 58٫8 
ــوم  ــئول یک س ــه مس ــال 2018 ک ــار CO2 در س ــن انتش ــون ت میلی
انتشــارهای صنعتــی و 10٪ از کل انتشــار را بــر عهــده دارد. صنعــت 
آهــن و فــوالد در آلمــان، متعهــد بــه ایجــاد یــک صنعــت فــوالد 
قــوی، رقابتــی و بین المللــی و بــدون انتشــار کربــن تــا ســال 2050 

اســت.
ــن،  ــای کم کرب ــا فناوری ه ــت ت ــالش اس ــان در ت ــت آلم دول
کربــن خنثــی و ترجیحــاً بــدون کربــن را در صنعــت آهــن و 
ــدروژن  ــال، اســتفاده از هی ــد. به عنوان مث ــی کن ــوالد آلمــان معرف ف
پتانســیل  می توانــد  ســنگ آهن  احیــا  بــرای  کک  جایگزیــن 
ــد.  ــاد نمای ــا ایج ــان و اروپ ــوالد در آلم ــت ف ــرای صنع ــادی ب زی
عــالوه بــر ایــن، کربــن را می تــوان بــا جــذب، ذخیــره و یــا 
ــذب  ــن، ج ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــاد ک ــبکه ارزش ایج ــتفاده در ش اس
ــار  ــرای انتش ــن ب ــه ممک ــک گزین ــت ی ــرار اس ــن ق ــره کرب و ذخی
غیرقابل اجتنــاب باشــد. عــالوه بــر ایــن، تولیــد فــوالد مبتنــی 
ــر در  ــی مؤث ــوس الکتریکــی اقدام ــا کــوره ق ــر قراضــه همــراه ب ب
ــد  ــتفاده از 30 درص ــیر اس ــان مس ــت آلم ــت. دول ــدت اس کوتاه م
ــذاری  ــوالد را هدف گ ــد ف ــرای تولی ــوس، ب ــوره ق ــه در ک قراض
ــه  ــهم قراض ــوان س ــد می ت ــه می دانی ــور ک ــت، همان ط ــرده اس ک
درصورتی کــه  امــا  داد،  افزایــش  کــوره  فلــزی  شــارژ  در  را 

ــد. ــته باش ــود نداش ــه وج ــن قراض ــی در تأمی محدودیت
 Steel« دولــت آلمــان یــک چارچــوب سیاســتی فراگیــر بــه نــام
بــدون  فــوالد  صنعــت  از  حمایــت  بــرای   »Action Concept

کربــن طراحــی کــرد. اول، ابزارهــا از رقابــت بین المللــی صنعــت 
ازجملــه  می کننــد،  محافظــت  تحــول  دوره  طــول  در  فــوالد 
ــن  ــت قوانی ــوالد تح ــازار ف ــه در ب ــت منصفان ــه فعالی ــاد زمین ایج
ــی و  ــع جهان ــج کار مجم ــاری، تروی ــرات تج ــی و مذاک بین الملل
ــاری. دوم،  ــی تج ــای دفاع ــق ابزاره ــری دقی ــترش و به کارگی گس
ایــن چارچــوب بــه چگونگــی جلوگیــری از نشــت کربــن توســط 
ــردازد،  ــر می پ ــخت گیرانه کمت ــتانداردهای س ــا اس ــورهایی ب کش

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین
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همــراه بــا تــداوم تخصیــص رایــگان کمک هزینــه انتشــار در 
داخــل اروپــا و جبــران هزینــه اضافــی بــرق و ارزیابــی نقــش 
ــردازد. ســوم،  ــن می پ ــر نشــت کرب ــات مــرزی در براب تعدیــل مالی
بــرای  اساســی  ســرمایه گذاری های  ترویــج  حــال  در  دولــت 
ــه  ــیوه ای مقرون به صرف ــه ش ــه ب ــای نوآوران ــن فناوری ه ــعه ای توس
ــرای  ــررات ب ــع مق ــوق ها و وض ــن مش ــن تعیی ــاری و همچنی و تج
ــای  ــرای قرارداده ــد اج ــن، مانن ــوالت کم کرب ــا و محص فناوری ه
ــرای ســرمایه گذاری و فعالیــت  ــرای تشــویق شــرکت ها ب ــن ب کرب

اســت. فن آوری هــای کم کربــن  در 
هیــدروژن در صنعــت فــوالد نقــش مهمــی در اســتراتژی ملــی 
هیــدروژن آلمــان دارد. دولــت فــدرال معتقــد اســت که هیــدروژن 
تولیدشــده بــر اســاس انرژی هــای تجدیــد پذیــر، بــه نــام هیــدروژن 
ســبز، می توانــد فرصت هایــی را بــرای اقدامــات اقلیمــی در صنایــع 
ــا راه حل هــای  ــر کــه در آن هیــچ جایگزیــن فــن آوری ی ــرژی ب ان
ــود  ــوالد وج ــت ف ــژه صنع ــی، به وی ــرای کربن زدای ــری ب کارآمدت
ــوالد  ــد ف ــدروژن در حــال حاضــر در تولی ــه دهــد. هی ــدارد، ارائ ن
از  یکــی   ،ThyssenKrupp AG در  به عنوان مثــال  آلمــان  در 
گروه هــای پیشــرو فــوالد اروپــا اســتفاده می شــود. عــالوه بــر 
ایــن، صنعــت فــوالد می توانــد تقاضــای زیــادی را بــرای اســتفاده 
از هیــدروژن ســبز ایجــاد کنــد و باعــث گســترش بــازار هیــدروژن 
بــرای  شــود.  هیــدروژن  زیرســاخت های  ایجــاد  و  آلمــان  در 
ــا،  ــیعی از برنامه ه ــف وس ــان طی ــدرال آلم ــت ف ــور، دول ــن منظ ای
تحقیقــات و پروژه هــا را تأمیــن مالــی می کنــد و بــه دنبــال ترویــج 
کاهــش هزینــه هیــدروژن ســبز، گســترش بــازار هیــدروژن و 

ــت. ــی اس ــای صنعت ــاد زنجیره ه ایج

5.2.4. خالصه

کربــن،  بی طرفــی  تعهــد  بــه  دســتیابی  بــرای  پایــان،  در 
جهــان،  سراســر  در  فــوالد  اصلــی  تولیدکننــده  کشــورهای 

ــوالد  ــعه ف ــرای توس ــی را ب ــاص متفاوت ــاوری خ ــه های راه فن نقش
ــیر  ــن مس ــرای ای ــانی ب ــخ یکس ــچ پاس ــد؛ و هی ــبز، تهیه کرده ان س
موجــود  فناوری هــای  ایــن  بیشــتر  به عــالوه،  نــدارد.  وجــود 
ــا  ــورد هزینه ه ــژه در م ــره ای به وی ــای غیرمنتظ ــا چالش ه ــوز ب هن
و پذیــرش عمومــی مواجــه هســتند. بیشــتر کشــورها امیــد زیــادی 
کاهــش  بــا  فوالدســازی  به ویــژه  نوآورانــه،  فناوری هــای  بــه 
هیــدروژن دارنــد. بااین حــال، مشــکالت زیــادی وجــود دارد 
کــه بایــد بــا فوالدســازی مبتنــی بــر هیــدروژن حــل شــوند، ماننــد 
نوآوری هــای تکنولوژیکــی، احــداث در مقیــاس بــزرگ و برخــی 
مســائل ناشــناخته. به طــور خالصــه، توســعه فــوالد ســبز در صنعــت 
تمــام  بــرای تقریبــاً  آهــن و فــوالد یــک کار چالش برانگیــز 

ــت. ــان اس ــورهای جه کش

5. توســعه فــوالد ســبز در صنعــت آهــن و فــوالد 
چیــن

چیــن به عنــوان بزرگ تریــن کشــور تولیدکننــده فــوالد در 
سراســر جهــان، بــا چالش هــای بزرگــی بــرای توســعه فــوالد 
ســبز همــراه بــا اقتصــاد درحال توســعه مواجــه اســت. بــا توجــه بــه 
ــر  ــود را منتش ــاوری خ ــه راه فن ــمی نقش ــور رس ــن به ط ــه چی اینک
نکــرده اســت، ایــن بخــش به طــور جامــع وضعیــت فعلــی، هــدف 
ــبز  ــوالد س ــعه ف ــرای توس ــدی ب ــات کلی ــیل اقدام ــژه پتانس و به وی

ــد. ــی می کن ــن را ارزیاب چی

1.5. وضعیت فعلی صنعت آهن و فوالد چین

فــوالد بــا حمایــت از شهرنشــینی، صنعتی شــدن و ساخت وســاز، 
ــرده  ــم ک ــن فراه ــعه چی ــاد درحال توس ــرای اقتص ــی ب ــه خوب پای
ــد  اســت. همان طــور کــه در شــکل 6 نشــان داده شــده اســت، رون
ــا رشــد تولیــد  ــق ب ــاً مطاب افزایشــی تولیــد فــوالد خــام چیــن تقریب

ــت. ــال های 1978-2019 اس ــی س ــی ط ــص داخل ناخال

شکل 6. تولید فوالد خام و تولید ناخالص داخلی چین طی سال های 1978 تا 2019.
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ــه آهــن و فــوالد هانیانــگ در  در ســال 1980، ســاخت کارخان
ــدرن در  ــوالد م ــد ف ــرای تولی ــه ای را ب ــن مقدم ــان چی ــهر ووه ش
ــد  ــده و تولی ــل فناوری هــای عقب مان ــه دلی ــا ب ــاز کــرد، ام ــن ب چی
ــن  ــان تأســیس چی ــود. از زم ــی برخــوردار نب ــن، از رشــد خوب پایی
ــه  ــروع ب ــن ش ــوالد چی ــن و ف ــت آه ــال 1949، صنع ــد در س جدی
ــود را  ــد خ ــود و تولی ــود نم ــعه خ ــانی و توس ــروز رس ــالح و ب اص
ــال  ــن در س ــون ت ــه 18 میلی ــال 1949 ب ــن در س ــون ت از 0٫16 میلی
ــات و  ــت اصالح ــرای سیاس ــان اج ــژه، از زم ــاند. به وی 1970 رس
ــن  ــوالد چی ــن و ف ــت آه ــال 1978، صنع ــن در س ــایی چی بازگش
به ســرعت توســعه یافــت و بــه دســتاوردهای شــگفت انگیزی 
دســت یافت کــه می تــوان آن را بــه ســه مرحلــه زیــر تقســیم 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 6 نش ــه در ش ــور ک ــرد، همان ط ک
فــاز 1: ســاخت ظرفیت هــا و واحدهــای جدیــد 
صنعــت  دوره،  ایــن  در   :2000-1978 ســال های  طــی 
آهــن و فــوالد چیــن، عمدتــاً بــر ظرفیت ســازی و طرح هــای 
توســعه متمرکــز بــود. تحــت اجــرای سیاســت های اصــالح و 
ــدرن  ــوالدی م ــرکت های ف ــادی ش ــداد زی ــن تع ــایی، چی بازگش
در مقیــاس بــزرگ بــا ســطح پیشــرفته از فنّــاوری جهانــی را 
ــا ارتقــاء  ایجــاد کــرد و همچنیــن شــرکت های قدیمــی خــود را ب
فنــاوری دگرگــون کــرد. عــالوه بــر ایــن، چیــن به تدریــج سیســتم 
ــازار و سیســتم ســازمانی مــدرن خــود را ایجــاد کــرد  اقتصــادی ب
ــن و  ــت آه ــعه صنع ــت توس ــوی جه ــزه ق ــد انگی ــث ش ــه باع ک
ــن  ــام چی ــوالد خ ــد ف ــال 1996، تولی ــود. در س ــق ش ــوالد تزری ف
بــرای اولیــن بــار از 100 میلیــون تــن فراتــر رفــت و بــه 101 میلیــون 
ــود  ــه خ ــان را ب ــدات جه ــد از کل تولی ــید و 13٫5 درص ــن رس ت
ــه  ــده ب ــن و ایاالت متح ــن از ژاپ ــی گرفت ــا پیش ــاص داد و ب اختص

ــد. ــل ش ــان تبدی ــوالد جه ــده ف ــن تولیدکنن بزرگ تری
ــول 2010-2000.  ــرعت باال در ط ــا س ــعه ب ــاز 2: توس ف
در ایــن دوره، صنعــت آهــن و فــوالد چیــن بــه توســعه اقتصــادی 
ســریع و پایــدار دســت یافت. بــا شــتاب شهرنشــینی و ارتقــاء 
ــت و  ــش یاف ــرعت افزای ــوالد به س ــای ف ــرف، تقاض ــاختار مص س
ــن به شــدت در نقــاط مختلــف کشــور توســعه  صنعــت فــوالد چی
ــدا  ــش پی ــرعت افزای ــام به س ــوالد خ ــد ف ــه تولی ــت و درنتیج یاف
ــد  ــرخ رش ــا ن ــن ب ــام چی ــوالد خ ــد ف ــال 2005، تولی ــرد. در س ک
ســاالنه 30٫4 درصــد بــه 360 میلیــون تــن رســید و اولیــن کشــوری 
در سراســر جهــان شــد کــه بیــش از 300 میلیــون تــن فــوالد خــام 
تولیــد کــرد. متعاقبــاً، تولیــد فــوالد خــام چیــن بــه 420 میلیــون تــن 
در ســال 2006، 510 میلیــون تــن در ســال 2008 و 640 میلیــون تــن 

در ســال 2010 افزایــش یافــت.
فــاز 3: توســعه باکیفیــت بــاال از ســال 2010 تاکنــون. 
ــرل توســعه  ــرای کنت ــن ب ــت چی ــروز، دول ــه ام ــا ب از ســال 2010 ت

را  خــود  کالن  کنتــرل  فــوالد،  و  آهــن  صنعــت  بیش ازحــد 
از  حفاظــت  مــازاد،  تولیــد  ظرفیت هــای  حــذف  تحت فشــار 
محیط زیســت و کاهــش انتشــار CO2، تشــدید کــرده اســت. 
صنعــت فــوالد چیــن در حــال گــذار بــه ســمت یــک مــدل توســعه 
ــوالد  ــن اســت. بااین حــال، ف ــدون کرب ــز و ب ــاال، تمی ــی ب ــا کارای ب
خــام چیــن در ســال 2020 حتــی در میــان همه گیــری کوویــد-19 
بــه باالتریــن حــد جدیــد 1053 میلیــون تــن و 56 درصــد از ســهم 

جهانــی دســت یافت.
بــا رشــد ســریع تولیــد فــوالد خــام در چیــن، فشــار بــر کاهــش 
بیشــتر می شــود.  بیشــتر و  فــوالد چیــن  CO2 آهــن و  انتشــار 
همان طــور کــه در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت، صنعــت آهــن 
ــه 2456  ــال 2000 ب ــن در س ــون ت ــن از 444 میلی ــوالد در چی و ف
میلیــون تــن در ســال 2019 دی اکســید کربــن منتشــر کــرد. احتراق 
ــه انتشــار  ــژه اســتفاده از کک، منجــر ب ســوخت های فســیلی، به وی
بیشــتر ™ شــد. عــالوه بــر ایــن، تالش هــای زیــادی درزمینــٔه حفــظ 
ــن و  ــت آه ــن در صنع ــید کرب ــار دی اکس ــش انتش ــرژی و کاه ان
ــال  ــار CO2 سال به س ــدت انتش ــت. ش ــده اس ــن انجام ش ــوالد چی ف
کاهش یافتــه اســت، بــرای مثــال از 3٫2 تــن دی اکســید کربــن بــر 
تــن مــذاب در ســال 2000 بــه 1٫6 تــن دی اکســید کربــن بــر تــن 
مــذاب در ســال 2019 کاهش یافتــه اســت. بااین حــال، شــدت 
انتشــار CO2 در چیــن هنــوز بســیار باالتــر از ســطح پیشــرفته جهانی 
به عنوان مثــال، 0٫47 تــن دی اکســید کربــن بــر تــن مــذاب در 
ســال در ایاالت متحــده اســت کــه عمدتــاً ناشــی از نســبت بــاالی 
تولیــد فــوالد چیــن از مســیِر فوالدســازِی انــرژی بــِر کــوره بلنــد و 

کنورتــور )BF/BOF( و راندمــان پاییــن ایــن فرآینــد اســت.

شکل 7. انتشار CO2 از ISI چین در طول 2019-2000.

2.5. هــدف بــرای توســعه فــوالد ســبز در صنعــت 
آهــن و فــوالد چیــن

ــی  ــه اقلیم ــدف جاه طلبان ــن، Xi Jinping، ه ــور چی رئیس جمه
چیــن را در ســپتامبر 2020 اعــالم کــرد کــه: چیــن قصــد دارد تــا 
ــال  ــل از س ــد و قب ــار CO2 برس ــه اوج انتش ــال 2030 ب ــل از س قب
2060 بــه بی طرفــی کربــن برســد«. بــه دنبــال ایــن هــدف اقلیمــی، 

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین
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ــع مختلــف درراه اســت. ــرای صنای ــی خــاص ب برنامه هــای عملیات
درحالی کــه برنامه هــای اقــدام رســمی بــرای صنعــت آهــن 
ــازمان ها و  ــی از س ــت، برخ ــده اس ــوز منتشرنش ــن هن ــوالد چی و ف
شــرکت ها همان طــور کــه در جــدول 3 ذکرشــده اســت قبــاًل 
تولیدکننــده  بزرگ تریــن   Baowu گــروه  شــده اند.  پیش قــدم 
فــوالد چیــن در ســال 2020 اعالمیــه کاهــش CO2 خــود را منتشــر 
کــرد کــه: »گــروه China Baowu قصــد دارد انتشــار CO2 را در 
ســال 2023 بــه اوج برســاند، انتشــار CO2 را تــا 30٪ در ســال 2035 
ــت  ــن دس ــودن کرب ــی ب ــه خنث ــال 2050 ب ــا س ــد و ت ــش ده کاه
یابــد«. گــروه HBIS، دومیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد در چیــن، 
ــود را  ــبز« خ ــعه س ــن و توس ــوالد کم کرب ــد ف ــدام تولی ــه اق »برنام
در مــارس 2021 اعــالم کــرد، باهــدف رســیدن بــه اوج انتشــار در 
ســال 2022، کاهــش بیــش از 10 درصــدی کربــن تــا ســال 2025 
و کاهــش 30 درصــدی تــا ســال 2030 و بی طرفــی کربــن تــا 
ســال 2050. موسســه برنامه ریــزی و تحقیقــات صنعــت متالــورژی 
چیــن، یــک موسســه مشــاوره بــا تمرکــز بــر صنعــت آهــن و فــوالد 
ــرای  ــن ب ــوالد چی ــن و ف ــت آه ــدف صنع ــه ه ــد ک ــن می باش چی
رســیدن بــه اوج انتشــار کربــن تــا ســال 2025، کاهــش 30 درصــد 
از ســطح اوج تــا ســال 2030 و دســتیابی بــه کربن زدایــی تــا ســال 

2060 تعییــن کــرد.

3.5. اقدامــات کلیــدی بــرای توســعه فــوالد ســبز 
در صنعــت آهــن و فــوالد چیــن

بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز برنامــه اقــدام خاصــی وجــود نداشــته 
ــی  ــود را بررس ــدی موج ــات کلی ــن اقدام ــش ای ــن بخ ــت، ای اس
ــن  ــوالد چی ــرای صنعــت ف ــل ب کــرده و پتانســیل آن هــا را به تفصی

ارزیابــی می کنــد.

1.3.5. بهبود بهره وری انرژی

ــان  ــا بهــره وری و افزایــش راندم ــود و ارتق در کوتاه مــدت، بهب
انــرژی به عنــوان مهم تریــن اقــدام بــرای توســعه فــوالد ســبز 
گذشــته،  دهه هــای  در  اســت.  گرفته شــده  نظــر  در  چیــن  در 
بهــره وری  بهبــود  و  ارتقــا  خصــوص  در  زیــادی  تالش هــای 
چیــن  فــوالد  و  آهــن  صنعــت  در  انــرژی  در  و صرفه جویــی 
ــده  ــان داده ش ــکل 8 نش ــه در ش ــور ک ــت. همان ط ــده اس انجام ش
از خــام  فــوالد  تــن  هــر  ازای  بــه  انــرژی  مصــرف  اســت، 
 kgce/t 784 در ســال 2000 بــه kgce/t 605 در ســال 2019 
کاهش یافتــه اســت. بااین حــال، هنــوز هــم از ســطح فنــاوری 
پیشــرفته جهانــی، ماننــد kgce/t 576 در آلمــان عقــب اســت.

جدول 3. هدف تعیین شده برای توسعه با کربن پایین ISI در چین.

شکل 8. مصرف انرژی ISI چین طی سال های 2019-2000.
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ــا نگاهــی  همان طــور کــه در جــدول 4 فهرســت شــده اســت ب
رونــد   2019-2010 ســال های  از  فرآینــد،  انــرژی  به شــدت 
ــرژی  ــاوری ان ــد کــه ناشــی از پیشــرفت فن کاهشــی را نشــان دادن
و مدیریــت انــرژی در کل صنعــت اســت. جالــب اینجاســت 
بهــره وری  پنــج ســال گذشــته نوســاناتی در ســطوح  کــه در 
انــرژی وجــود داشــته اســت کــه ممکــن اســت ناشــی از سیاســت 
ســختگیرانه کنتــرل تولیــد در چیــن باشــد. از ســوی دیگــر، هنــوز 
فاصلــه ای بیــن ســطح بهــره وری انــرژی چیــن و بهتریــن عملکــرد 
فرآینــد  از   387٫4  kgce/t،به عنوان مثــال دارد،  وجــود  جهــان 
آهن ســازی کــوره بلنــد چیــن در مقایســه بــا kgce/t 341 از 
ــر ایــن، چیــن هنــوز مقــداری  بهتریــن عملکــرد جهانــی. عــالوه ب
ــیار  ــی آن بس ــطوح کارای ــه س ــده دارد ک ــد عقب مان ــت تولی ظرفی
ــوز  ــک کالم، هن ــت. در ی ــدول 4 اس ــط ج ــدار متوس ــر از مق کمت
پتانســیل کاهــش قابل توجــه کربــن بــرای بهبــود بهــره وری انــرژی 

ــود دارد. ــن وج در چی
به طــور خالصــه، ســه راه کلیــدی را می تــوان بــرای بهبــود 
بهــره وری انــرژی در صنعــت آهــن و فــوالد چیــن شناســایی کــرد:

• نصــب تجهیــزات بــا کارایــی باالتــر، ماننــد بهبــود کارایــی کوره 
بلنــد و حــذف تدریجــی تجهیــزات تولیــد غیــرکارا مد.

ماننــد  ضایعــات،  و  جانبــی  محصــوالت  بازیافــت  افزایــش   •
تولیــد بــرق از گاز بازیافتــی کــوره بلنــد و پیش گرمایــش از 

فرآینــد. شــده  اتــالف  حرارت هــای 
نــورد  و  ریخته گــری  بــرای  کارآمدتــر  روش هــای  اتخــاذ   •
محصــول نهایــی فــوالد، ماننــد نظــارت و کنتــرل هوشــمند فرآینــد.
جــدول 5 انتخاب هــای فنــاوری را بــرای بهبــود بهــره وری 
انــرژی در هــر فرآینــد فهرســت کــرده اســت. بــا حمایــت و 
ــی  ــال ها، برخ ــول س ــرژی در ط ــره وری ان ــود به ــتیبانی از بهب پش
بــه  دارد  کمتــری  انــرژی  مصــرف  آن  در  کــه  فناوری هــا  از 
بلــوغ فنــاوری و نفــوذ خوبــی در بــازار دســت یافته اند، ماننــد 
)coke dry quenching (CDQ  در فرآیند کک ســازی. از ســوی 

دیگــر، برخــی از فناوری هــای نوظهــور کارآمــد در مصــرف 

انــرژی و همچنیــن دارا بــودن پتانســیل کاهــش کربــن در مقیــاس 
کوچــک هســتند کــه بــه دلیــل هزینــه بــاال محدودشــده اند و نیــاز 

بــه توســعه بیشــتر دارنــد.

2.3.5. انتقــال فّنــاوری بــه مســیر مصــرف قراضــه و 
Scrap/EAF کوره قــوس الکتریکــی

مســیر قراضــه فوالد/کــوره قــوس الکتریکــی، یــک مســیر 
 CO2 تولیــد فــوالد امیدوارکننــده بــا پتانســیل کاهــش انتشــار
باالیــی اســت. شــدت انتشــار CO2 در مســیر قراضــه/EAF حــدود 
ــرق  ــای کک از ب ــرا به ج ــت، زی ــیر BF/BOF اس ــارم مس یک چه
ــد  ــرق تجدی ــوان از ب ــر بت ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــتفاده می ش اس
پذیــر بــرای مســیر قراضــه/EAF، ماننــد انــرژی خورشــیدی و 
ــش  ــتر کاه ــار CO2 بیش ــدت انتش ــرد، ش ــتفاده ک ــاد اس ــروی ب نی
 EAF/ــه ــیر فوالدســازی قراض ــار از مس ــش انتش ــر کاه ــد. اث می یاب
ــوالد  ــد ف ــد تولی ــا 70 درص ــت، ب ــده اس ــده ثابت ش در ایاالت متح
ــید  ــن دی اکس ــار 0٫47 ت ــزان انتش ــه/EAF می ــیر قراض ــام از مس خ
کربــن بــر تــن فــوالد می باشــد یعنــی کمتــر از چشــم انداز جهانــی 
آژانــس بین المللــی انــرژی مبنــی بــر 0٫6 تــن دی اکســید کربــن بــر 
تــن فــوالد در ســناریوی توســعه پایــدار 2050. بااین حــال، نســبت 
ــوز در ســطح  ــن از مســیر قراضــه/ EAF هن ــد فــوالد خــام چی تولی
ــی  ــرفته جهان ــطح پیش ــر از س ــیار عقب ت ــرار دارد و بس ــی ق پایین
 EAF / اســت. در 2 دهــه گذشــته، ســهم تولیــد فــوالد خــام قراضــه
در چیــن رونــد نزولــی داشــته درحالی کــه تولیــد فــوالد خــام ایــن 
ــه  ــور ک ــت، همان ط ــوده اس ــد ب ــال رش ــرعت در ح ــور به س کش
ــوالد خــام از مســیر  در شــکل نشــان داده شــده اســت تنهــا 10٪ ف
قراضــه / EAF در ســال 2019 تولیدشــده اســت. از ســوی دیگــر، 
ــهم  ــان، س ــوالد جه ــر ف ــده برت ــورهای تولیدکنن ــان 20 کش در می
چیــن از مســیر قراضــه/EAF کمتــر از میانگیــن جهانــی 28 درصــد 
و بســیار کمتــر از مســیرهای پیشــرفته جهــان اســت؛ ماننــد 80٪ در 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 10 نش ــه در ش ــور ک ــا، همان ط ایتالی

جدول 4. شدت انرژی فرآیند ISI چین در طی سال های 2019-2010.
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تابستان1401 / شماره 87

16

جدول 5. انتخاب های فناوری برای بهبود بهره وری انرژی موجود در ISI چین.

ــی  ــه/EAF ط ــیر قراض ــن از مس ــام چی ــوالد خ ــد ف ــکل 9. تولی ش
.2019-2000 ســال های 

شــکل 10. ســهم مســیر قراضــه/EAF در بیــن 20 کشــور برتــر 
ــی  ــن جهان ــع داده: انجم ــال 2019. منب ــوالد در س ــده ف تولیدکنن

ــوالد. ف
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به طورکلی، قراضه فوالد را می توان از 3 راه زیر به دســت آورد:
ــات  ــه از ضایع ــن قراض ــتی(: ای ــوالد )برگش ــت ف ــه صنع • قراض
ــرش  ــورد، ب ــه ن ــازی ازجمل ــد فوالدس ــده در فرآین ــوالد تولیدش ف

و ریخته گــری بــه دســت می آیــد.
• قراضه هــای اجتماعــی: ایــن ضایعــات شــامل ضایعــات صنعتــی 
ــت شــده از  ــا قراضه هــای بازیاف ــد پایین دســتی و ی ــد تولی از فرآین
محصــوالت فــوالدی پایــان عمــر ماننــد ماشــین ها، ســاختمان ها و 

خودروهــا اســت.
• قراضــه وارداتــی: ایــن قراضــه از کشــورهای دیگر وارد می شــود.

ــال های  ــی س ــن ط ــوالد در چی ــات ف ــرف ضایع ــه و مص عرض
2001 تــا 2019 در شــکل 11 نشــان داده شــده اســت. در حــال 
ــرای حمایــت از چنیــن  حاضــر، عرضــه قراضــه فــوالد در چیــن ب
ــن  ــون ت ــه 240 میلی ــت )عرض ــی نیس ــوالدی کاف ــِد ف ــِد تولی فراین
قراضــه فــوالد در مقایســه بــا 995 میلیــون تــن تولیــد فــوالد خــام(، 
قراضه هــا در چیــن عمدتــاً از ضایعــات اجتماعــی بــه دســت 
می آینــد. قابل توجــه اســت کــه طــی ســال های 2018-2017، 
عرضــه ضایعــات اجتماعــی به شــدت رشــد کــرده اســت. عــالوه 
بــر عرضــه قراضــه داخلــی، چیــن همچنیــن قراضه هایــی را از 
ــد. از  ــن و ایاالت متحــده وارد می کن ــد ژاپ کشــورهای دیگــر مانن
ــی کــه چیــن اولیــن کشــتی قراضــه فــوالد را در ســال 1985  زمان
ــان  ــه در جه ــی قراض ــده اصل ــه واردکنن ــن همیش ــرد، چی وارد ک
بــوده اســت. در ســال 2009، چیــن 10٫2 میلیــون تــن قراضــه وارد 
کــرد کــه بــه باالتریــن ســطح در ســال های گذشــته رســید؛ امــا بــا 
افزایــش قیمــت قراضــه فــوالدی، قراضــه وارداتــی در ســال 2018 
بــا ســهم کمتــر از 1 درصــد بــه 1.02 میلیــون تــن کاهــش یافــت.

شکل 11. عرضه و مصرف فوالد قراضه در چین طی 
سال های 2019-2001.

شکل 12. جریان آهن چین از معدن تا استفاده نهایی در سال 2019.

ــای  ــه/EAF مزای ــیر قراض ــه مس ــم اینک ــه، علیرغ ــور خالص به ط
BF/ ــیر ــا مس ــه ب ــن در مقایس ــار کرب ــش انتش ــکاری در کاه آش

BOF دارد، امــا همچنــان بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی تولیــد و نیــاز 

ــه  ــود ک ــن زده می ش ــت. تخمی ــعه نیافته اس ــه توس ــن قراض ــه تأمی ب
ــن  ــر ت ــه ازای ه ــوان ب ــاً 3500 ی ــه مســیر قراضــه/ EAF تقریب هزین

شکل 12. جریان آهن چین از معدن تا استفاده نهایی در سال 2019.

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین

فــوالد خــام اســت، در مقایســه بــا مســیر BF/BOF کــه 1000 یــوان 
بــه ازای هــر تــن فــوالد خــام اســت. در آینــده، دولــت و صنعــت 
ــج  ــت و تروی ــه/EAF را هدای ــازی قراض ــدی فوالدس ــد طرح بن بای
ــش  ــوالد و کاه ــه ف ــت قراض ــتم های بازیاف ــتقرار سیس ــد و اس کنن

ــند. ــریع بخش ــد را تس ــای تولی هزینه ه

3.3.5. ترویــج اســتراتژی افزایــش بهــره وری 
ــواد م

فــوالد، به عنــوان یــک مــاده مهندســی پایــه، از احیــا ســنگ آهن 
بــه دســت می آیــد، ســپس در کارخانه هــای آهــن و فــوالد 
ــل  ــوالدی تبدی ــف ف ــوالت مختل ــه محص ــود و ب ــرآوری می ش ف
ــع  ــاز در صنای ــات موردنی ــه خدم ــرای ارائ ــت ب ــود، درنهای می ش
مختلــف ماننــد ســاختمان و حمل ونقــل اســتفاده می شــود. جریــان 
آهــن در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت. اگــر بتــوان از فــوالد 
ــه همــان  ــرای ارائ ــر ب ــا وزن کمت ــر و ب ــر و کارآمدت به طــور مؤثرت
ــد و  ــوالد کاهــش می یاب ــد ف ــات اســتفاده کــرد، تولی ســطح خدم
درنتیجــه انتشــار CO2 مرتبــط بــا تولیــد فــوالد نیــز کاهــش می یابد.

اســتفاده کارآمــد از فــوالد در طــول زنجیــره تأمیــن یکــی 
اســت.  مــواد  بهــره وری  افزایــش  گســترده  راهبردهــای  از 
ــر  ــه زی ــق جنب ــوان از طری ــواد را می ت ــره وری م ــتراتژی های به اس

ــرد: ــرا ک اج
ــدی ــات تولی ــش ضایع ــبک. کاه ــا وزن س ــال ب ــی متری • طراح

ــا  ــوالت ب ــی محص ــدی• طراح ــات تولی ــدد ضایع ــرف مج • مص
عمــر طوالنی تــر.

ــتراتژی های  ــه اس ــری ب ــه کمت ــن توج ــر، در چی ــال حاض در ح
بــه اســتراتژی های افزایــش  افزایــش بهــره وری مــواد نســبت 
بهــره وری انــرژی می شــود. آژانــس بین المللــی انــرژی 40 درصــد 
کاهــش انتشــار ناشــی از اســتراتژی های بهــره وری مــواد همــراه بــا 
افزایــش 21 درصــدی بــازده انــرژی را تخمیــن زد، به عنوان مثــال، 
ــواد، افزایــش طــول  ــی م ــد و افزایــش کارای ــازده تولی ــود ب ــا بهب ب
عمــر ســاختمان ها را شــاهد بودیــم. برنامــه محیط زیســت ســازمان 
ــن را در بهــره وری  ــل به طــور کامــل فرصت هــای کاهــش کرب مل
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ــا ســاختمان های مســکونی و خودروهــای ســواری  مــواد مرتبــط ب
ــال،  ــت، به عنوان مث ــرار داده اس ــی ق ــورهای G7 موردبررس در کش
ــا 100 درصــدی در ســاختمان های مســکونی  ــر 80 ت ــش عم افزای
در ســال 2050 قابل انتظــار اســت. در چیــن، دولــت سیاســت 
به عنــوان  کــه  اســت  کــرده  ترویــج  را  دایــره ای«  »اقتصــاد 
اســتفاده مجــدد و بازیافــت مــواد در فرآینــد تولیــد تعریــف 
ــت. در  ــواد اس ــره وری م ــتراتژی های به ــابه اس ــه مش ــود، ک می ش
مــورد صنعــت اهــن و فــوالد، درواقــع بســیاری از سیاســت ها 
بــه ســمت »بازیافــت« ضایعــات فــوالد معطــوف بــود و ایــن 
سیاســیت هــا ماننــد اســتراتژی های بهــره وری مــواد جامــع نیســتند.

به طــور خالصــه، بهــره وری مــواد یــک اســتراتژی کاهــش 
بــر روی تقاضــای فــوالد تمرکــز  بالقــوه اســت کــه  انتشــار 
دارد. بااین حــال، ایــن امــر تابــع برخــی از عوامــل اجتماعــی-

اقتصــادی، ماننــد پذیــرش عمومــی و تغییــر فرهنــگ و رفتــار 
نیازمنــد تحقیقــات عمیق تــر و هدایــت و  مصرف کننــدگان و 

ارتقــای سیاســت بلندمــدت اســت.

4.3.5. به کارگیری فناوری های نوآورانه

مســیرهای  می توانــد  بــاال  در  ذکرشــده  اقدامــات 
امیدوارکننــده ای را بــرای کاهــش کربــن در صنعــت آهــن و 
ــی  ــرای تحقــق کربن زدای ــا ب ــا این ه ــد، ام ــن فراهــم کن ــوالد چی ف
عمیــق در صنعــت آهــن و فــوالد چیــن کافــی نیســتند، چــه رســد 
ــه فرآینــد ســاخت آهــن و فــوالد از  ــا توجــه ب ــن صفــر. ب ــه کرب ب
ــرد،  ــاب ک ــوان اجتن ــه ای نمی ت ــای گلخان ــی از گازه ــار برخ انتش
انتظــار مــی رود فناوری هــای نوآورانــه ای بــه کار گرفتــه شــود تــا 
راه هایــی بــرای کاهــش انتشــار عمیــق تــا رســیدن بــه کربــن صفــر 

ــد. ــاد کن را ایج
به طورکلــی، 2 روش را می تــوان بــرای فناوری هــای انتشــار 

ــن شناســایی کــرد: صفــر کرب
ــوژی مدیریــت CO2: در ایــن روش از ســوخت های  • تکنول
فســیلی به عنــوان عامــل احیــاء کننــده در فرآینــد آهن ســازی 

اســتفاده می کننــد، امــا انتشــار CO2 را کاهــش می دهنــد کــه 
ــن  ــاوری جــذب، اســتفاده و ذخیره ســازی کرب ــا فن ــان آن ه در می

ــردی شــده اســت. کارب
ــال  ــه دنب ــا ب ــد CO2: آن ه ــاب از تولی ــای اجتن • فّناوری ه
ــل  ــه حداق ــق ب ــه ای از طری ــای گلخان ــد گازه ــری از تولی جلوگی
رســاندن اســتفاده از ســوخت های فســیلی هســتند، جایــی کــه 
توجــه فزاینــده ای بــه تولیــد فــوالد مبتنــی بــر هیــدروژن می شــود.

هوشــمند(  کربــن  از  اســتفاده  و  )جــذب   CCUS اســتقرار 
اســت و  فــوالد چیــن روبه جلــو و درحال توســعه  در صنعــت 
پیش بینــی می شــود کــه از اواخــر دهــه 2020 بــا ســرعت گســترش 
ــده در  ــا CCUS نصب ش ــان، تنه ــر جه ــه سراس ــی ب ــا نگاه ــد. ب یاب
ــارات متحــده  ــوالد در ام ــه آهــن و ف ــاس تجــاری در کارخان مقی
ــه  ــت در کارخان ــا موفقی ــه CCUS ب ــی ک ــرار دارد، جای ــی ق عرب
آهــن اســفنجی مبتنــی بــر گاز نصب شــده اســت. حــدود 0.8 
میلیــون تــن CO2 در ســال جــذب می کنــد و ســپس از CO2 بــرای 
ــورد،  ــن م ــراز ای ــد. به غی ــتفاده می کن ــت اس ــت نف ــش بازیاف افزای
اســتقرار CCUS در جهــان اساســاً در مرحلــه آزمایــش اســت. 
ــه  ــاً در مرحل ــن، عموم ــوالد چی ــع ف ــه CCUS در صن ــه ب ــا توج ب
ــدد  ــتفاده مج ــد اس ــت، مانن ــک اس ــاس کوچ ــش و در مقی آزمای
از کربــن جذب شــده در فرآینــد فوالدســازی بــرای کاهــش 
5 تــا 10 درصــد از انتشــار CO2 در گــروه Shougang. بــرای 
ــرآورد می شــود کــه تقاضــای  ــا ســال 2060، ب ــن ت ــی کرب بی طرف
ــه روش CCUS در صنعــت آهــن و فــوالد چیــن  ــن ب کاهــش کرب
بــه 90 تــا 110 میلیــون تــن در ســال برســد. هزینــه بــاالی فنــاوری 
CCUS عامــل اصلــی بــر عــدم اســتقرار ایــن تکنولــوژی در مقیــاس 

بــزرگ اســت کــه بــرآورد می شــود در آینــده بــا پیشــرفت 
فنــاوری، هزینــه آن کاهــش یابــد. انتظــار مــی رود کــه همان طــور 
کــه در جــدول 6 ذکرشــده اســت تــا ســال 2030، هزینــه فرآینــد 
CCUS در چیــن CNY/tCO2 310-770 باشــد و به تدریــج بــه 

CNY/tCO2 140-410 کاهــش یابــد.

جدول 6. پیش بینی هزینه فناوری CCUS چین از سال 2025 تا 2060.

شکل 13. پیش بینی ساختار هزینه و عرضه تولید هیدروژن چین.
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از  یکــی  به عنــوان  هیــدروژن  بــر  مبتنــی  فوالدســازی 
ــر  ــن صف ــه کرب ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــن فناوری ه امیدوارکننده تری
در چیــن در نظــر گرفتــه می شــود. به طورکلــی، هیــدروژن را 

می تــوان بــه 3 روش زیــر تولیــد کــرد:
یــا  گاز  از  تولیدشــده  هیــدروژن  خاکســتری:  هیــدروژن   •
ــادی دارد. ــوز هــم انتشــار CO2 زی زغال ســنگ. در ایــن روش هن
ــنگ  ــا زغال س ــده از گاز ی ــدروژن تولیدش ــی: هی ــدروژن آب • هی
ــن  ــید کرب ــذب دی اکس ــرای ج ــوژی CCUS ب ــه تکنول ــز ب و مجه

ــده. تولیدش
ــرژی تجدیــد  ــع ان • هیــدروژن ســبز: هیــدروژن تولیدشــده از مناب
پذیــر، ماننــد هیــدروژن تولیدشــده از الکترولیــز آب بــا بــرق 

ــر. ــد پذی تجدی
بــا نگاهــی بــه سراســر جهــان، در اروپــا، مســیر آهــن اســفنجی 
تولیدشــده از هیــدروژن ســبز به عنــوان یــک راه حــل کلیــدی بــرای 
تولیــد فــوالد ســبز بــدون انتشــار CO2 در نظــر گرفتــه می شــود. در 
ــرای جایگزینــی  ژاپــن، اســتفاده از گازهــای غنــی از هیــدروژن ب
زیــادی موردبررســی  بــرای ســال های  بلنــد،  کک در کــوره 
قرارگرفتــه اســت کــه توســط پــروژه COURSE50 درحال توســعه 
می باشــد. در چیــن، گــروه Baowu، بزرگ تریــن تولیدکننــده 
بــرای اســتفاده از  فــوالد در جهــان، یــک پــروژه آزمایشــی 
ــال 2021  ــد در س ــای بلن ــدروژن در کوره ه ــی از هی ــای غن گازه
ــن  ــی رود 30٪ انتشــار کرب ــدازی کــرده اســت کــه انتظــار م راه ان
ــورهای  ــی از کش ــن یک ــر، چی ــال حاض ــد. در ح ــش ده را کاه
هیــدروژن  بیشــتر  کــه  اســت  هیــدروژن  تولیدکننــده  اصلــی 
آینــده،  در  مــی رود  انتظــار  می شــود.  تولیــد  زغال ســنگ  از 
هیــدروژن تولیدشــده از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر، مســیر تولیــد 
ــوز  ــن هن ــبز در چی ــدروژن س ــد هی ــال، تولی ــد. بااین ح ــب باش غال
ــه در  ــور ک ــت. همان ط ــعه نیافته اس ــاال توس ــای ب ــل هزینه ه ــه دلی ب
شــکل 13 نشــان داده شــده اســت، هیــدروژن ســبز در حــال حاضــر 
ــدود  ــا ح ــت دارد و ت ــتری قیم ــدروژن خاکس ــر هی ــدود 3 براب ح
ــود. ــد ب ــتری ارزان نخواه ــدروژن خاکس ــدازه هی ــال 2040 به ان س

در یــک کالم، هیــچ پاســخ درســتی بــرای اســتقرار فناوری هــای 
نوآورانــه در صنعــت آهــن و فــوالد چیــن و همچنیــن جهــان وجود 
نــدارد. همچنــان بــا چالش هــا و عــدم قطعیت هــای بزرگــی ماننــد 

ســطح آمادگــی فنــاوری و هزینه هــای بــاال مواجــه اســت.

6. پیشنهاد ها:

ــر  ــاه حداکث انتظــار مــی رود صنعــت فــوالد چیــن در دوره کوت
ــاً  ــن تقریب ــد. ای ــدا کن ــت پی ــل دس ــی کام ــه کربن زدای ــاله ب 40 س
ــعه  ــودش را توس ــد خ ــت بتوان ــک صنع ــه ی ــت ک ــن اس غیرممک
ــد. در  ــا ننمای ــعه ایف ــن توس ــی را در ای ــش اصل ــت نق ــد و دول ده
ــه 4  ــن مقال ــن، ای ــوالد چی ــت ف ــن در صنع ــی کرب ــورد بی طرف م
اقــدام کلیــدی را در بخش هــای بــاال موردبحــث قــرار داده اســت 
ــه  کــه بــر اســاس ایــن بحث هــا، اجــرای ایــن سیاســت می توانــد ب

ــت پیشــنهاد شــود: دول

شکل 13. پیش بینی ساختار هزینه و عرضه تولید هیدروژن چین.

شــکل 14. اقدامــات کلیــدی بــرای بــی طرفــی کربــن در ISI چین 
ــال 2060. تا س

ارتقــا و بهبــود بهــره وری انــرژی در کوتاه مــدت: 
هنــوز فاصلــه مشــخصی بیــن مصــرف انــرژی در چیــن بــه ازای هــر 
تــن فــوالد و ســطح پیشــرفته جهــان وجــود دارد کــه می توانــد بــا 
ــده  ــرژی تلف ش ــی ان ــد، بازیاب ــازی فرآین ــاوری، بهینه س ــود فن بهب
و مدیریــت دیجیتــال هوشــمند کاهــش یابــد. گرچــه هنــوز 
فن آوری هــای تولیــد بــا تکنولــوژی هــای قدیمــی هنــوز در چیــن 
ــورژی  ــا تکنول ــد ب ــای تولی ــن ظرفیت ه ــذف ای ــود دارد و ح وج

هــای قدیمــی بایــد تســریع شــود.
ــه و  ــه روش قراض ــوالد ب ــد ف ــت تولی ــای ظرفی ارتق
کــوره قــوس الکتریکــی: دولــت بایــد مشــوق های سیاســتی 
بــرای اطمینــان از مزایــای هزینــه مســیر قراضــه/EAF اتخــاذ کنــد 
تــا بتوانــد بــا مســیر BF/BOF موجــود رقابــت کنــد، ماننــد یارانــه 
بــه هزینــه بــرق مصرفــی. عــالوه بــر ایــن، دولــت بایــد از صنعــت 
بــرای ایجــاد یــک سیســتم متمرکــز و اســتاندارد بازیافــت ضایعات 
حمایــت کنــد تــا از تأمیــن ضایعــات فــوالد بــرای مســیر مذکــور 
خودروهــا،  بازیافــت  به عنوان مثــال،  شــود،  حاصــل  اطمینــان 

نقشه راه فناوری توسعه فوالد سبز در صنعت آهن و فوالِد جهان و چین



تابستان1401 / شماره 87

20

خانه هــا و ســاختمان ها را اجبــاری کنــد.
اســتفاده کارآمدتــر و بهره ورتــر از فــوالد: اســتفاده بهینــه 
ــد  ــش رش ــوالد و کاه ــن ف ــر ت ــش ارزش ه ــرای افزای ــوالد ب از ف
تقاضــا مهــم اســت. کارهایــی ازجملــه هماهنگــی شــبکه های 
بازیافــت، اصــالح مقــررات طراحــی بــه ســمت اســتفاده از فــوالد 
بــا وزن ســبک تر، مشــوق هایی بــرای بازســازی ســاختمان های 
ــت  ــط دول ــاختمان ها توس ــر س ــول عم ــش ط ــرای افزای ــی ب قدیم

انجــام شــود.
حمایــت مالــی از فناوری هــای نوآورانــه: حمایــت 
مالــی دولــت بــرای توســعه و اســتقرار فناوری هــای نوآورانــه 
ــی مســتمر  ــال، حمایــت مال ــن صفــر. به عنوان مث ــرای تحقــق کرب ب
بایــد از فوالدســازی مبتنــی بــر هیــدروژن انجــام شــود، زیــرا هنــوز 

ــد. ــرار دارن ــه و آزمایشــی ق در مراحــل اولی

7. نتیجه گیری:

ــن  ــعه در چی ــاد درحال توس ــرای اقتص ــی ب ــتیبان خوب ــوالد پش ف
اســت، امــا در دســتیابی بــه هــدف کاهــش CO2 و کاهــش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای نقــش مهمــی دارد. دســتیابی بــه کربن زدایــی 
عمیــق تنهــا در 40 ســال تــا ســال 2060 بــرای صنعــت فــوالد چیــن 

ــز اســت. بســیار چالش برانگی
مقالــه  ایــن  چیــن،  سیاســت گذاری  بهتــر  هدایــت  بــرای 
ابتــدا نقشــه های راه فنــاوری توســعه فــوالد ســبز در سراســر 
ــدی  ــات کلی ــیل آن اقدام ــپس پتانس ــرد، س ــی ک ــان را بررس جه
ــرد و  ــی ک ــن را ارزیاب ــوالد چی ــت ف ــی در صنع ــرای کربن زدای ب
ــه  ــده را ارائ ــی آین ــای تحقیقات ــنهادها و اولویت ه ــت، پیش درنهای
ــه  ــوان موردتوج ــدی را می ت ــدام کلی ــار اق ــده، چه ــرد. در آین ک
بــه ســمت  مســیر  تغییــر  انــرژی،  بهــره وری  بهبــود  قــرارداد: 
ضایعات/کــوره قــوس، ترویــج اســتراتژی بهــره وری مــواد و 
ــازی  ــد CCUS و فوالدس ــه مانن ــای نوآوران ــری فناوری ه به کارگی
ــا  ــود و ارتق ــدروژن. به خصــوص اینکــه پتانســیل بهب ــر هی ــی ب مبتن
بهــره وری انــرژی در درازمــدت در چیــن محــدود خواهــد بــود و 
پتانســیل بهــره وری مــواد بایــد در چیــن بیشــتر موردبررســی قــرار 

ــرد. گی

منبع:

Low-Carbon Development for the Iron and Steel In-
dustry in China and the World: Status Quo, Future 
Vision, and Key Actions
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عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال2021

 

ترجمه: محمدحسین نشاطی

فوالدسازی فوالدسازی DRI EAFDRI EAF بر پایه هیدروژن -  بر پایه هیدروژن - 
واقعیت یا خیال؟ واقعیت یا خیال؟ 11

ایــن مقالــه اندیشــه محرکــی را در ارتبــاط بــا چالش هایــی ارائــه 
می دهــد کــه بایــد قبــل از تحقــق فوالدســازی بــا آهــن اســفنجی 
)DRI( تولیدشــده بــر پایــه هیــدروژن در نظــر گرفــت و بــر آن هــا 
نیازهــای تکنولــوژی )تولیــد  ماننــد  نمــود. مالحظاتــی  غلبــه 
ــی و  ــوس الکتریک ــوره ق ــات ک ــن DRI، الزام ــوای کرب H2، محت

ــون درک  ــای اقتصــادی )چنانکــه اکن ــن( و بق ــی کرب ــه کل موازن
ــث  ــرح و موردبح ــن، مط ــات کرب ــر مالی ــا تأثی ــراه ب ــود( هم می ش

ــد گرفــت. ــرار خواهن ق
در ابتــدا در ارتبــاط بــا تکنولــوژی فوالدســازی بایــد گفــت کــه 
 )EAF( ــه نظــر می رســد در اســتفاده از کــوره قــوس الکتریکــی ب
بــا آهــن اســفنجی )DRI( بــر پایــه هیــدروژن )H2(، هیــچ مشــکل 
 H2 ــد ــتونی DRI در 100 درص ــای س ــرد کوره ه ــی در عملک مهم
وجــود نــدارد. تولیــد فــوالد در کــوره EAF بــا DRI صفــر درصــد 
کربــن )0 درصــد CDRI( یــک چالــش بــزرگ در هــر نســبت 
ــه  ــه ب ــدون توج ــال 2050(، ب ــا س ــتفاده ت ــد اس ــارژ )15 درص ش
ــود  نســبت شــارژ 95 درصــد پیش بینی شــده بلندمــدت، خواهــد ب
ــه  ــوری ک ــی از کش ــر بیرون ــک ناظ ــگاه ی ــنده از ن ــا نویس ]1[؛ ام
ــرده  ــد می ک ــا EAF تولی ــود را ب ــوالد خ ــد ف ــل 69٫7 درص از قب
ــام 2019 طبــق اعــالم AISI( و بنابرایــن ازنظــر فنــی یکــی از  )ارق
ــت  ــرت اس ــد، در حی ــاز می باش ــورهای فوالدس ــن« کش »تمیزتری
کــه چگونــه فشــار غیرقابل انــکاری کــه بــرای تبدیــل فوالدســازی 

آینــده )به ویــژه در اتحادیــه اروپــا( بــه مســیر H2 DRI/EAF وجــود 
ــازار تأثیــر خواهــد گذاشــت. ــر هزینــه محصــول و ســهم ب دارد ب

ــه  ــه ب ــل، بی توج ــن تبدی ــرای ای ــاد ب ــیار زی ــرمایه بس ــه س هزین
ــدون آن  ــه ب ــبز ک ــرق س ــبز و ب ــدروژن س ــداری هی ــعه و پای توس
ــن )CO2( محقــق نخواهــد شــد،  اهــداف کاهــش دی اکســید کرب
ــده آن را  ــورهای اجراکنن ــی فوالدسازان/کش ــری جهان رقابت پذی

ــش خواهــد کشــید. ــه چال ب
ــر  ــه تغیی ــی ب ــاز احتمال ــوع و نی ــن موض ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
ــن  ــرای آن(، ای ــن ب ــن جایگزی ــوژی EAF )یافت ــمگیر تکنول چش
 CO2 ســؤال مطــرح می شــود کــه چــرا توجــه بیشــتری بــه کاهــش
از مســیر کــوره بلند/کــوره اکســیژن پایــه )BF/BOF( کــه 92 
درصــد از تولیــد CO2 را بــرای 72 درصــد از تولیــد فــوالد جهــان 

تشــکیل می دهــد معطــوف نمی شــود.
ــر  ــد ب ــه بای ــی ک ــود، چالش های ــت موج ــه وضعی ــه ب ــن مقال ای
آن هــا غلبــه کــرد و تکنولــوژی موردنیــاز بــرای تبدیــل ایــن مســیر 

ــردازد. ــل دوام می پ ــادی قاب ــت اقتص ــک واقعی ــه ی ب

مسائل

تولیــد CO2 و کاهــش موردنیــاز- صنعــت فــوالد جهانــی 8 

1- Hydrogen-Based DRI EAF Steelmaking — Fact or Fiction?, 
IRON & STEEL TECHNOLOGY, JAN 2022.
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ــد  ــد و 7 درص ــرف می کن ــرژی را مص ــای ان ــد از کل تقاض درص
از کل CO2 تولیدشــده توســط بشــر را تشــکیل می دهــد )2٫6 
گیگاتــن ]CO2 ]GT در ســال 2020؛  GT CO2 2٫8 در ســال 2015( 
ــکل  ــور )ش ــب کش ــی CO2 برحس ــار جهان ــکل 1(. انتش ]3-1[ )ش
ــد در  ــد می کن ــد تولی ــن 28 درص ــه چی ــد ک ــان می ده 2( ]4[ نش
ــی کــردن کاهــش  ــا کــه در حــال الزام ــه اروپ ــی کــه اتحادی حال
تولیــد می کنــد. ذغال ســنگ  تنهــا 10 درصــد  اســت،  بیشــتر 
75 درصــد از تقاضــای انــرژی در صنعــت فــوالد را بــه خــود 
ــن  ــید آه ــده اکس ــک احیاکنن ــوان ی ــد و به عن ــاص می ده اختص
ــه  ــد CO2 دارد. کک، بدن ــتری در تولی ــهم بیش ــد BF س در فرآین
)ســازه( و نگهدارنــده مکانیکــی بســتر مــواد در ســتون راکتــور را 

فراهــم می کنــد.
شــکل 1 تولیــد و کاهــش CO2 موردنیــاز و تقاضــای فــوالد 
پیش بینی شــده در ســال 2050 را خالصــه می کنــد. تمایــل بــه 
ــتفاده  ــا اس ــی )ب ــاد هیدروژن ــه اقتص ــدن ب ــی و تبدیل ش کربن زدای
ــده  ــم پیش بینی ش ــش عظی ــا افزای ــوخت( ب ــع س ــوان منب از H2 به عن
ــه،  ــود. البت ــت می ش ــل تقوی ــت و حمل ونق ــد CO2 از صنع در تولی

  H2 موفقیــت بــا تحقــق روش هــای ارزان تــر و »ســبزتر« تولیــد

ــود. ــل می ش ــبز حاص ــرق س ــا ب ــراه ب هم
فرآینــد کربن زدایــی اولیــه پیشنهادشــده بــرای صنعــت فــوالد، 
تبدیل شــدن بــه فوالدســازی در EAF بــا اســتفاده از نهایتــاً شــارژی 
بــا 95 درصــد DRI تولیدشــده توســط H2 اســت. 5 درصــد دیگــر 
چــه خواهــد بــود؟ آیــا چــدن خــام )PI( بــرای جایگزینــی C؟ ]1[

ــدول  ــوالد- ج ــه ف ــوع کارخان ــب ن ــد CO2 برحس تولی
1 کل CO2 تولیدشــده توســط کارخانه هــای فــوالد در سراســر 
ــه  ــای یکپارچ ــب مجتمع ه ــی برحس ــدی فرع ــا طبقه بن ــان را ب جه
 .]4،1[ می دهــد  نشــان   EAF  )MM( مینی میل هــای  و   )IM(
درحالی کــه MM هــا 28 درصــد از فــوالد جهــان و فقــط 8 درصــد 
از CO2 تولیدشــده توســط صنعــت فــوالد را ایجــاد میکننــد، IM هــا 
72 درصــد تولیــد جهانــی فــوالد و 92 درصــد از CO2 تولیدشــده را 
تشــکیل می دهنــد. بــا توجــه بــه ایجــاد CO2 در MMهــا بــه میــزان 
ــه  ــر آن هــا ب ــا وابســتگی کمت ــر از IMهــا، همــراه ب ــر کمت 5٫5 براب
ــا 90  ــا 80 ت ــت آن ه ــرخ بازیاف ــت ســنگ آهن، ن ــع کــم کیفی مناب
درصــد در ســطح جهانــی و مزایــای اقتصــادی )یک ســوم انــرژی 
IMهــای معمولــی هنــگام اســتفاده از 100 درصــد قراضــه(، مســیر 

ــر آن متمرکزشــده اســت. MM جایــی اســت کــه کاهــش CO2 ب

شکل 2- انتشار CO2 برحسب کشور ]4[.

جدول 1- انتشار CO2 برحسب نوع کارخانه فوالد ]1،4[.

شــکل 1 -تغییــرات موردنیــاز درشــدت کربــن 2015 تــا 2050 ] 1 [ بــا توجــه بــه: کاهــش موردنیــاز CO2 طبــق توافقنامــه آب و هوایــی پاریــس 
- تقاضــای جهانــی فوالــد - تغییــر موردنیــاز در شــدت انتشــار کربــن
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فوالدسازی DRI EAF بر پایه هیدروژن - واقعیت یا خیال؟

 ،H2 تلفیــق  بــا  می تــوان  را   BF/BOF مســیر  از   CO2 انتشــار 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و حرکــت بــه مســیر EAF بــر پایــه 
 .]6،5[ )شــکل3(  داد  کاهــش  قابل توجهــی  به طــور  قراضــه 
 CO2 ــه قراضــه کمتریــن انتشــار ــر پای درحالی کــه عملیــات EAF ب
را ایجــاد می کنــد افزایــش درصــد  DRI در شــارژ، انتشــار CO2 را 
افزایــش می دهــد، امــا طبــق شــکل 4 ]7[، انتشــار در آن هــا کمتــر 
از مســیر فرآینــد BF/BOF باقــی می مانــد. شــکل5 تجزیه وتحلیلــی 

ــان  ــدول2 نش ــده در ج ــاص ارائه ش ــای خ ــتفاده از داده ه ــا اس را ب
بــرای 80  انــرژی موردنیــاز  به موجــب آن، کل  می دهــد کــه 
درصــد DRI از BF بــا مقــدار )GJ/Tliquid steel )GJ/Tls 18٫3 در 
 DRI بــرای CO2 16٫8 بیشــتر اســت، هرچنــد انتشــار GJ/Tls مقابــل
ــد  ــا kg/Tls 1959 در BF می باش ــه ب ــا kg/Tls 1151 در مقایس تنه
 5٫5 GJ/Tls در مقایســه بــرای 100 درصــد قراضــه مقادیــر متناظــر(

و kg/Tls 424 هســتند(.

شکل 4- تأثیر آهن اسفنجی )DRI( بر انتشار CO2 فوالدسازی ]7[.شکل 3- انتشار CO2 برحسب مسیر تولید فوالد ]5، 6[.

شکل 5- انرژی کل و EAF و میزان انتشار کربن ]8[.

.]8 ،6[ EAF جدول 2- برخی از ویژگی های برنامه ذوب در
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ــازی EAF را  ــد فوالدس ــد CO2 در فرآین ــی تولی ــدول3 نواح ج
ــد EAF عمــده  ــرای فرآین ــد مــواد خــام ب نشــان می دهــد ]9[. تولی

ــد. ــکیل می ده ــده را تش ــدار CO2 تولیدش مق

نــرخ تولیــد ذکرشــده در جــدول1 بــر اســاس منبــع آهــن 
 ،)HBI( آهــن بریکت شــده گــرم ،DRI - )AIS( جایگزیــن فعلــی
ــتفاده در  ــذاب )HM( - مورداس ــام م ــدن خ ــام )PI(، چ ــدن خ چ
ــرخ اســتفاده پیش بینی شــده 95 درصــد شــارژ DRI در  ــه ن EAF، ن

ــان شــد، یــک  ــاًل بی ــده اســت )جــدول4( ]1[. همانطورکــه قب آین
ــا اســتفاده از  ــی جامــع از مســیرهای مختلــف فوالدســازی ب ارزیاب
ــرژی کل )ســنگ  ــر ان ــا ب ــر آن ه 30، 50 و 80 درصــد AIS و تأثی
ــرژی EAF و انتشــار CO2/Tls، بــدون  ــا فــوالد مــذاب(، ان معــدن ت
ــال  ــی در س ــوره الکتریک ــس ک ــبز، در کنفران ــرژی س ــا ان CCS ی

 ]8[ شــکل5  در  انتخابــی  دادههــای   .]6[ شــد  گــزارش   2002
ارائه شــده اســت. درصــد C محتــوی در AIS از 1٫5 درصــد در  
HBI تــا 2٫5 درصــد در DRI، 4٫5 درصــد در HM و 4 درصــد 

ــه  ــد قراض ــارژ 100 درص ــت. ش ــر اس ــن و PI متغی در DRI پرکرب
ــت. ــد C اس ــاوی 0٫4 درص ح

.]9[  EAF در فوالدسازی با CO2 جدول 3- منابع

جدول Capex، Opex -4 و مصارف برای مسیرهای فوالدسازی ]1[.

ــس  ــده آژان ــس( آین ــت توده )بیوم ــت زیس ــتند. قیم ــال 2017 هس ــرژی در س ــی ان ــس بین الملل ــط آژان ــده توس ــوارد اعالم ش ــل م ــا حداق ــده: قیمت ه ــرایط احرازش ش
بین المللــی انــرژی )2040( برابــر بــا 14 دالر بــه ازای هــر MMBTU )13٫28 دالر بــه ازای هــر GJ(؛ زغال ســنگ = 20٫3-10٫4 دالر بــه ازای هــر تــن )4٫85-2٫49 دالر بــه 
 3٫59-10٫87( MMBTU ؛ گاز طبیعــی = 10٫3-3٫4 دالر بــه ازای هــر)GJ (؛ بــرق = 0٫203-0٫108 دالر بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت )30 دالر بــه ازای هــرGJ ازای هــر
دالر بــه ازای هــر GJ(؛ CCUs = 20 دالر بــه ازای هــر تــن CO2؛ مالیــات CO2 = 145 دالر و 160 دالر بــه ازای هــر تــن بــه ترتیــب بــرای اقتصادهــای نوظهــور و پیشــرفته.

ــرای مســیرهای CCUS در  ــرخ جــذب 95 درصــد ب ــزات در نظــر گرفته شــده اســت. ن ــرای همــه تجهی ــکاری 95 درصــد ب ــاده ب یادداشــت ها: طــول عمــر 25 ســال و آم
ــا 68  ــرای ایــن مســیر در محــدوده 47 ت ــه هیــدروژن ب ــاز ب ــز می باشــد. نی ــه هیــدروژن شــامل هزینه هــای الکترولی ــر پای نظــر گرفته شــده اســت. پارامترهــای DRI-EAF ب
ــرای مســیرهای DRI-EAF، 95 درصــد  ــه استفاده شــده اســت. ب ــرای محاســبات هزین ــن محــدوده ب ــی ای ــن زده می شــود کــه از نقطــه میان ــن DRI تخمی ــر ت کیلوگــرم ب
شــارژ DRI بــه EAF در نظــر گرفته شــده اســت. هزینــه ســنگ آهن )58 درصــد آهــن( 60 دالر بــر تــن و هزینــه قراضــه 260 دالر بــر تــن بــرای همــه مســیرهای فرآینــد، 
مناطــق و دوره هــای زمانــی در نظــر گرفته شــده اســت. هزینه هــای الکترودهــا، مــواد آلیــاژی و ســایر اجــزای فرسایشــی به صــورت بخشــی از هزینه هــای ثابــت عملیاتــی 

)opex( در نظــر گرفتــه می شــود.
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همانطورکــه از محاســبات قیمت گــذاری جــدول4 مشــاهده 
ــن  ــده گرانتری ــه H2 در آین ــر پای ــات DRI/EAF ب ــود، عملی می ش
راه حــل خواهــد بــود، حتــی 33-23 ســال پــس از نــگارش اســناد 
 H2 ــرژی و ــود ان ــور می ش ــرژی )IEA(، تص ــی ان ــس بین الملل آژان
ســبز به صــورت اقتصــادی در دســترس باشــند. فــوالد خــام توســط 
مســیرH2 DRI/EAF  هزینــه 1327٫23 دالر بــه ازای هــر تــن فــوالد 
خــام )TCS/$( یــا TCS/$  572٫1 بیشــتر از هزینــه پیش بینی شــده 
فرآینــد احیــای ذوب تصفیه ای غنــی از O2 و TCS/$ 457٫77 بیشــتر 
ــازی  ــذب و ذخیره س ــای ج ــا واحده ــتم NG DRI/EAF ب از سیس
ایــن قیمت هــا شــامل  بــود. ]توجــه:  کربــن )CCUS( خواهــد 
ــرم  ــورد گ ــذاری کالف ن ــا قیمت گ ــود.[ ب ــای آب نمی ش هزینه ه
)HRC( تحویــل در کارخانــه در میدوســت آمریــکا بــه مبلــغ 1190 
ــا مبلــغ 785 دالر  ــا ب ــه اروپ دالر در ژانویــه 2021 و قیمــت اتحادی
و چیــن 601 دالر ]12[، قیمت هــای مقایســه ای در آینــده باقیمــت 

فــوالد خــام تــا ایــن حــد بــاال چگونــه خواهــد بــود؟ 
IEA پیش بینــی می کنــد کــه تغییــرات در مســیرهای تولیــد 

 EAF آهــن و فــوالد )2070-1990( شــاهد افزایــش تولیــد فــوالد
بــه بیــش از 70 درصــد کل تولیــد باشــد درحالی کــه تولیــد آهــن 
از حــدود 1.4 میلیــارد تــن در ســال بــه 1.15 میلیــارد تــن در ســال 
کاهــش مییابــد کــه شــامل کارخانه هــای DRI ،BF و احیــای ذوب 
ــر از 200  ــا CCU می شــود )شــکل 6 ]10[(. کمت ــه ای )SR( ب تصفی

میلیــون تــن در ســال از طریــق مســیر BF ادامــه خواهــد یافــت.

صــد درصــد H2 DRI و DRI تجــاری بــا CCUS حــدود 50 
ــا  ــه ب درصــد از »آهــن« را تولیــد خواهنــد کــرد. SRهــای نوآوران

CCUS بقیــه را تشــکیل می دهنــد.

اقتصــاد هیدروژنــی- بســته بــه منبــع انــرژی تولیــدی آن هــا و 
اینکــه آیــا از CCUS بــرای حــذف، ذخیــره و تثبیــت CO2 اســتفاده 
می شــود ]13[، دســته های مختلــف هیــدروژن بــا فاکتورهــای 
ــن  ــا کمتری ــن ت ــد. از باالتری ــود دارن ــط وج ــی CO2 مرتب پاکیزگ

ــوژی در  ــب تکنول ــوالد برحس ــن و ف ــی آه ــد جهان ــکل 6- تولی ش
ــا 2070 ]10[. ــدار 1990 ت ــعه پای ــناریوی توس س

شکل 7- انواع هیدروژن.

تولیــد CO2، عبارت انــد از:
1. هیــدروژن خاکســتری- از ســوخت های فســیلی در مقیــاس 
بــزرگ هیدروکربــن )HC- تجزیــه ذغال ســنگ و گاز طبیعــی 

.CCS بــدون ))NG(
ــز  ــا الکترولی ــا CCS ی ــیلی ب ــوخت فس ــا س ــی- ی ــدروژن آب 2. هی
ــه  ــز هزین ــر. CCUS و الکترولی ــرق غیرتجدیدپذی ــتفاده از ب ــا اس ب

زیــادی را در بــر می گیرنــد.
بــرق  از  اســتفاده  بــا  آب  الکترولیــز  از  ســبز-  هیــدروژن   .3
ــاس  ــه و مقی ــط هزین ــده توس ــیده ش ــش کش ــه چال ــر؛ ب تجدیدپذی
قابل دســترس کارخانه هــای تجــاری در حــال حاضــر ]5،13[.

ارائه شــده  ایــن تعاریــف به صــورت گرافیکــی در شــکل7 
توســط Certify Canada نشــان داده شــده اند: STEPS = ســناریوی 
سیاســت های بیان شــده؛ SDS = ســناریوی توســعه پایــدار ]10[.

ــع  ــوالد و ســایر صنای ــرای ف ــی ب ــرای اینکــه اقتصــاد هیدروژن ب
اقتصــادی  کافــی  مقادیــر  بایــد  شــود،  تبدیــل  واقعیــت  بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــترس باش ــبز در دس ــرق س ــدروژن و ب هی
ــدازه  ــدان کارخانه هــای H2 در ان ــن مشــکل فق ــروزه بزرگ تری ام
تجــاری بــا حجــم تولیــد موردنیــاز اســت و سیســتم های جابجایــی 
)ذخیــره، حالت هــای توزیــع( وجــود نــدارد. ایــن امــر H2 را بســیار 
ــدد  ــرای واحدهــای متع ــادی ب ــرق زی ــه ب ــاز ب ــد و نی گــران می کن

ــاز دارد. ــن نی ــرای تأمی ــد H2 ب تولی
کارخانــه  یــک  از  بهره بــرداری   Air Liquide شــرکت 
الکترولیــز 20 مگاواتــی )چهــار واحــد الکترولیــز( از نــوع غشــای 
ــاز  ــادا آغ ــون )PEM( را در Que ،Becancour. کان ــادل پروت تب
ــن H2 در روز  ــد 8٫2 ت ــه تولی ــادر ب ــه ق کــرده اســت. ایــن کارخان
ــد  ــرای تولی ــه ب ــت - ک ــب در روز( اس ــال مترمکع )98703.7 نرم
ــه ای  ــر کارخان ــت ]14[. اگ ــی اس ــن DRI در روز کاف 151٫85 ت
ــه  ــم، ب ــر بگیری ــال را در نظ ــن DRI در س ــون ت ــت 2 میلی ــا ظرفی ب
ــد  ــاز خواه ــن H2 در روز نی ــا 300 ت ــال ی ــن H2 در س 108000 ت
داشــت؛ یعنــی 36٫6 برابــر ظرفیــت سیســتم های 20 مگاواتــی 
 DRI ــه ــا فــرض چرخــه عملیاتــی 360 روزه بــرای کارخان PEM ب

ــه DRI به صــورت 365 روز  اســت )36 واحــد PEM اگــر کارخان

فوالدسازی DRI EAF بر پایه هیدروژن - واقعیت یا خیال؟
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ــی  ــس بین الملل ــی آژان ــه پیش بین ــی ک ــد(. زمان ــال کار کن در س
ــا ســال  ــن DRI در ســال ت ــون ت ــد 411 میلی ــر تولی ــی ب ــرژی مبن ان
ــاری، 37  ــن DRI تج ــون ت ــود )162 میلی ــه ش ــر گرفت 2050 در نظ
 )H2 و 213 میلیــون تــن در 100 درصــد CCU تجــاری بــا DRI تــن
]15[، 11٫502 میلیــون تــن H2 در ســال فقــط بــرای صنعــت فــوالد 
ــری  ــا کس ــت ی ــتیابی اس ــر قابل دس ــن ام ــا ای ــت! آی ــاز اس موردنی
ــال  ــد DRI در س ــه: تولی ــت؟ ]توج ــد داش ــود خواه ــی وج بزرگ
2019 بــه میــزان 108.10 میلیــون تــن بــود و تــا ســال 2070 انتظــار 
ــر  ــاً 6 براب ــه 638 تــن در ســال برســد )تقریب ــزان ب مــی رود ایــن می

ــال دارد( ــن DRI در س ــون ت ــش 10٫39 میلی ــه افزای ــاز ب ــه نی ک
در مــورد ســایر کارخانه هــای H2، شــرکت H2V خبــر داده 
اســت از: ســاخت یــک مجتمــع الکترولیــز در مقیــاس بــزرگ 200 

 SSAB ــرای ــی ب ــد 400 مگاوات ــک واح ــه و ی ــی در فرانس مگاوات
در اروپــا؛ HyBalance در حــال بهره بــرداری از یــک واحــد 
تولیــد 1٫2 مگاواتــی اســت کــه 500 کیلوگــرم H2 در روز بــدون 
هیچگونــه انتشــار CO2 تولیــد می کنــد؛ و یــک کارخانــه H2 مایــع 
تجدیدپذیــر بــه میزان 30 تــن در روز با اســتفاده از NG تجدیدپذیر 
رســید.  خواهــد  بهره بــرداری  بــه  نــوادا  در   2022 ســال  تــا 
زده شــده،  تخمیــن  تولیــد  و  ســرمایه  هزینه هــای  جــدول5 
کارایــی فرآینــد و اثــرات زیســت محیطی را بــرای تکنولوژی هــای 
مختلــف تولیــد H2 طبــق اعــالم IEA ]1[ خالصــه می کنــد، در 
ــا  ــده ت ــال 2017 و فرض ش ــی از س ــرق صنعت ــای ب ــن هزینه ه ضم
2030 و »درازمــدت« بــرای کشــورهای مختلــف نیــز در نقشــه راه 

ــت ]2[. ــده اس ــا آورده ش ــوالد آن ه ــوژی آهن وف تکنول

یادداشــت ها: طــول عمــر 25 ســاله و ضریــب آمــاده بــکاری 95 درصــد بــرای تولیــد هیــدروژن از گاز طبیعــی و 
ذغال ســنگ در نظــر گرفته شــده اســت. ضرایــب آماده بــکاری بــرای الکترولیــز بــر اســاس ســاعات بــار کامــل 

بــرق نشــان داده شــده در جــدول زیــر اســت.
بــرای الکترولیــز آب، درآمدهــای احتمالــی ناشــی از فــروش اکســیژن در تحلیــل هزینــه در نظــر گرفتــه نشــده 

اســت. 
منابــع: مراجــع در جــدول 1 فصــل 2 بــرای الکترولیــز )IEAGHG )2014،«جــذب CO2 در کارخانه هــای تولیــد 

بــرق و هیــدروژن بــر پایــه
ــدروژن  ــد هی ــاری( تولی ــتقل )تج ــای مس ــادی کارخانه ه ــی فنی-اقتص ــنگ«)IEAGHG )2017،«ارزیاب  ذغال س

»SMR بــر پایــه

 .]1[ H2 عمر و انتشار کربن برای تکنولوژی های ،Capex، Opex جدول5- داده های
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تولیــد H2 DRI- در فرآیندهــای کــوره ســتونی احیــاء مســتقیم 
ــتفاده  ــن )CO( و H2 اس ــید کرب ــی مونوکس ــوط گاز احیائ از مخل
میشــود. ازنظــر تکنولــوژی، شــواهد قابل توجهــی وجــود دارد کــه 
میتــوان کربــن را از فرآینــد حــذف کــرد و بــا H2 جایگزیــن کــرد 
ــه  ــر موازن ــادی ب ــر زی ــه CO تأثی ــش نســبت H2 ب ــا افزای ]13،5[. ام
ــه یــک  ــرا عــدم وجــود CO منجــر ب ــد دارد زی ــی در فرآین حرارت
ــی دارد(  ــادل حرارت ــم تع ــه تنظی ــاز ب ــه نی ــر )ک ــش گرماگی واکن
میشــود. همچنیــن، کربندهــی بــه DRI نیــز وجــود نخواهــد داشــت، 
بنابرایــن کربــن DRI  صفــر درصــد خواهــد بــود )جــدول6( مگــر 
ــا آنجــا کــه  ــه شــود ]16[. ت ــه سیســتم اضاف اینکــه مقــداری NG ب
مــا میدانیــم DRI صفــر درصــد کربــن )CDRI%0( بیشــتر چالشــهای 
ذوب کــردن در  EAF را ایجــاد خواهــد کــرد. شــاید خنثــی کربــن 

کــردن چیــزی باشــد کــه موردنیــاز اســت؟
از ســوی دیگــر، شــرکت Tenova از نیــاز بــه ادامــه تولیــد 
DRI حــاوی C، مقــدار )5-1٫5 درصــد( بســته بــه مــورد مصــرف 

ــاص، 3-2 درصــد  ــای خ DRI )کمتــر از 2 درصــد در کاربرده

ــه  ــرای تغذی ــد ب ــط DRI، 4٫5-3 درص ــا توس ــه EAF تنه ــه ب تغذی
EAF توســط DRI + آهن قراضــه و 4٫5 درصــد اگــر DRI بــا 

چــدن خــام )PI( جایگزیــن شــود( حمایــت میکنــد ]17[. شــکل 8 
برخــی از کاربردهــا را، عمدتــاً در صنعــت غــذا و نوشــیدنی، بــرای 

ــد. ــان می ده ــی CO2 نش ــذف انتخاب ح
 70 بــا  به طورمعمــول   Tenova ســاخت   DRI کارخانه هــای 
درصــد H2 کار می کننــد و بــرای مدتــی بــا 90 درصــد هــم 
در  اســمی  به طــور  میدرکــس  کارخانه هــای  کارکرده انــد. 
 NG کار می کننــد هنگامی کــه بــا 100 درصــد H2 55 درصــد
ــا افزایــش  تغذیــه می شــوند )جــدول6(. درصــد H2 در گاز احیــا ب
 CDRI% ــد ــه درص ــی ک ــود درعین حال ــاد می ش ــی NG زی جایگزین
کاهــش می یابــد. در کارخانــه میدرکــسVAI ، 20000 نرمــال 
مترمکعــب NG در ســاعت بــا 60000 نرمــال مترمکعــب H2 در 
ســاعت )ســه برابــر حجــم NG( بــا موفقیــت جایگزیــن شــده اســت.

ــش ذوب  ــن چال ــا H2 DRI - بزرگ تری ــای EAF ب چالش ه
H2 DRI در EAF، میــزان صفــر درصــد کربــن درDRI خواهــد بود.

جدول 6- فرآیند میدرکس با استفاده از هیدروژن ]16[.

.]17[ DRI و کیفیت CO2 استفاده از ،Tenova شرکت CCU -8 شکل

فوالدسازی DRI EAF بر پایه هیدروژن - واقعیت یا خیال؟

*تنها شامل انتشار CO2 از گازهای دودکش )بزرگ ترین منبع( می شود. ** CCUS = استفاده و ذخیره سازی کربن جذب شده.
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ــن  ــرای تأمی ــه C ب ــاز ب ــی ذوب کــردن در EAF نی ــات فعل عملی
انــرژی شــیمیایی، احیــای FeO )در DRI و ســرباره( و ایجــاد 
ســرباره پفکــی )FS( ناشــی از تشــکیل CO دارد. C درجــا )موجــود 
در CPI( PI ،)CHBI( HBI ،)CDRI( DRI( یــا HM )CHM( کارآمدتــر 
ــد  ــق C )24 درص ــا تزری ــردن ی ــارژ ک ــد( از ش ــش از 95 درص )بی
ــا 76 درصــد( اســت ]18،19[ گرچــه بازدهــی و ارزش اســتفاده  ت
ــرای  ــود ]19[. ب ــد ب ــه خواه ــر کارخان ــص ه ــا مخت )C )VIU درج
مثــال، شــرکت آرســلورمیتال در کارخانــه “ایســت مونتــرال” 
ــا ســایر کارخانه هــای  ــد، ام ــا  2-2٫2درصــد C کار می کن خــود ب
 3٫5 تــا  )و  می کننــد  کار  2٫2-2٫7درصــد  بــا   آرســلورمیتال 
ــر 1  ــت ه ــد( ]4،20[. آرســلورمیتال مزی ــش کرده ان درصــد آزمای
ــن کــرده اســت )شــکل9(. ــات EAF را تعیی درصــد CDRI در عملی

بــا توجــه بــه اینکــه انــرژی شــیمیایی اکنــون 30 تــا 50 درصــد 
از کل انــرژی ورودی بــه EAF اســت )جــدولC ،)7 درجــا مزیــت 
ــا 5  ــد )HBI( ت ــن 1٫5 درص ــه C بی ــج ب ــت و منت ــمندی اس ارزش
درصــد )DRI یــا PI بــا C بــاال( شــده اســت ]21[. پــس از احیــای 
FeO ذاتــی در DRI توســطCDRI  )تکمیــل فلــزی شــدن آن(، C بــا 

ــرباره،  ــود در س ــام از FeO موج ــا ]O[ در حم ــق O2 ی O2 )از تزری

مــواد فــرار موجــود در آهــن قراضــه یــا ســایر اکســیدهای فلــزی 
ــراق 100 درصــد،  ــن در بازدهــی احت می ســوزد )جــدول 7(. کرب

kWh/kg C 9٫09 انــرژی تولیــد میکنــد، بنابرایــن بــا بازدهــی 

 8٫64 kWh/kg C ــش از ــن درجــا، بی ــش از 95 درصــد از کرب بی
ــود ]4،22،23[. ــتم داده می ش ــه سیس ب

بنابرایــن C بــه کاهــش مــوارد مصرفــی )بــرق، الکترودهــا، مــواد 
ــا ذوب  ــاور-آن )POT(/ زمــان ذوب ت ــان پ ــره( و زم نســوز، و غی
را  بهره دهــی  و  بهــره وری  درنتیجــه  می کنــد،  )TTT( کمــک 
ــش  ــدودی افزای ــا ح ــش CDRI ت ــد ]20،24[. افزای ــش می ده افزای
kWh/ton موردنیــاز بــرای ذوب DRI )وجــود گانــگ( نســبت بــه 

 )FeO(ــل کاهــش ســرباره ــه دلی ــد و ب ــران می کن آهــن قراضــه را جب
عمــر نســوز افزایــش می یابــد ]24،25[. عــالوه بــر ایــن، برخــالف 
ــا مــواد فــرار  کربــن شــارژی، CDRI حــاوی خاکســتر، گوگــرد ی
کــه بــرای فرآینــد ذوب و/یــا کیفیــت فــوالد مضــر هســتند 

نمی باشــد.
ســرباره پفکــی تولیدشــده توســط CO باعــث افزایــش مســاحت 
ســطح ســرباره شــده و حــذف عناصــر نامطلــوب از فــوالد )ازجمله 
ــا  ــد. ب ــه« می کن ــد و آن را »تصفی ــود می بخش S ،H ،N و P( را بهب
ــروصدای  ــی، س ــرباره پفک ــط س ــا توس ــدن الکتروده ــیده ش پوش
ــرارت/ ــال ح ــد و انتق ــش می یاب ــی کاه ــور قابل توجه ــوس به ط ق

بازدهــی حرارتــی بهبــود پیــدا می کنــد )بیــش از 93 درصــد( کــه 
ــاه شــدن بیشــتر POT/TTT می شــود. باعــث کوت

.]20[ EAF بر عملیات C شکل 9- اثر هر 1 درصد

.]9[ EAF جدول7- نمونه ای از تعادل انرژی
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ــات سیســتم گاز  ــه EAF، تلف ــاد ب ــرژی شــیمیایی زی ــا ورود ان ب
خروجــی )OGS( )بــه بزرگــی تــا 36 درصــد )جــدول8 ]9[(( بایــد 
ــز گاز  ــا اســتفاده از آنالی ــرژی، ب ــه حداقــل برســد. بهینه ســازی ان ب
خروجــی )OGA(، منابــع “ســوخت های” محترقنشــده خروجــی از 
 ،C ــم ــکان تنظی ــد و ام C ،H2 ،O2 ،CO( EAF( را شناســایی می کن

O2، مشــعل های اکسیژن-ســوخت )OFB(، حجم هــا و زوایــای 

تزریــق را فراهــم می ســازد ]23[. بهینه ســازی فرآینــد و OGA نیــاز 
بــه منبــع C بــا بازدهــی بــاالی، راهکارهــای بهینــه O2، شــیوه پفکی 
ــام  ــواد خ ــه م ــب بهین ــن ترکی ــد، و همچنی ــرباره کارآم ــازی س س
ــا  ــد ب ــرای تولی ــاال ب ــای ذکرشــده ب ــام مزای ــه تم ــرای دســتیابی ب ب
کمتریــن هزینــه فــوالد باکیفیــت را نمایــان و تائیــد کــرده اســت.

 CDRI% ــش ــه، ارزش افزای ــه DR/EAF یکپارچ ــک کارخان در ی
ــد  ــه DRI( بای )و هزینه هــا درعین حــال کاهــش بهــره وری کارخان
ــی  ــه خــاص ارزیاب ــرای هــر کارخان ــای EAF ب ــا مزای در مقایســه ب
ــا  ــازی هزینه ه ــامل بهینه س ــد ش ــی بای ــن تجزیه وتحلیل ــود. چنی ش
ــت محیطی  ــرات زیس ــت، VIU و اث ــکاری، کیفی ــاده ب ــه آم ازجمل

DRI و ســایر واحدهــای حــاوی آهــن باشــد ]22[.

EAF در DRI استفاده از

یکــی از دالیــل اصلــی اســتفاده از DRI در EAF محتــوای 
یکنواخــت کــم عناصــر باقیمانــده اســت کــه امــکان کنتــرل قابــل 

پیش بینــی ترکیــب شــیمیایی فــوالد مــذاب را فراهــم میکنــد. 
ــن  ــت پایی ــه، باکیفی ــه کم هزین ــا آهن قراض ــب DRI/HBI ب ترکی
ــود  ــت را بهب ــوالد باکیفی ــد ف ــی تولی ــه کل ــد هزین ــه می توان و کهن
بخشــد. اگــر عرضــه قراضــه کــم باشــد یــا وجــود نداشــته باشــد، 
ــد  ــازی می توانن ــه فوالدس ــه کارخان ــته ب ــای DRI وابس کارخانه ه

ــد. ــش دهن ــزات را کاه ــن فل ــکالت تأمی مش
 EAF ــوره ــرای ک ــتاندارد )SOP( ب ــی اس ــه روش عملیات چنانچ
بــرای اســتفاده از خــواص شــیمیایی منحصربه فــرد DRI بهینــه 
شــود، مزایــای عمدهــای در دســترس قــرار می گیــرد. بــا اســتفاده 
ــه  ــاً ب ــه عمدت ــده )ک ــب شناخته ش ــوده از DRI ]24،25[، معای آزم
ــرد  ــع ک ــوان رف ــوند( را میت ــبت داده می ش ــگ نس ــوای گان محت
درعین حالــی کــه عملیــات و هزینه هــا را نیــز میتــوان بهبــود 
ــش  ــی بی ــا بازده ــا ب ــا CPI( درج ــدول26[ 8[(. CDRI )ی ــید )ج بخش
ــود O2 و  ــای موج ــا ابزاره ــی ب ــرض همخوان ــا ف ــد ب از 95 درص
گانــگ  محتــوای  علیرغــم  را   kWh/T می توانــد   OGS انــدازه 
نوکــور  کارخانــه   .)]4،20،22،25[  7 )شــکل  دهــد  کاهــش 
 DRI ــد ــردن 50 درص ــه ذوب ک ــت ک ــتیل–آرکانزاس دریاف اس
ــای 100  ــر ذوب ه ــر از مقادی ــه کمت ــد kWh/T و TTT را ب میتوان
درصــد قراضــه کاهــش دهــد )جــدول9 ]24[(. بهینه ســازی بــرای 
جلوگیــری از حجــم بیشــتر OG و اتــالف انــرژی بــا درصــد بــاالی 

C و HDRI ضــروری اســت ]22[. 

.24 [DRI با استفاده از Arkansas–Steel Nucor جدول 8 -نتایج کارخانه فوالد

جدول9- تأثیر گانگ در کارخانه های فوالد در آسیا ]26[.

فوالدسازی DRI EAF بر پایه هیدروژن - واقعیت یا خیال؟
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برخی از مزایای هزینه به صورت کمی تعیین شده اند:
ــی  ــن صرفه جوی ــر ت ــد 29٫5 دالر ب ــته DRI میتوان ــه پیوس •  تغذی

ــاز و بســته کــردن ســقف کــوره( ]19[:  ــدون ب ــد )ب ایجــاد کن
ــد باعــث ایجــاد  ــه میتوان ــر از ســرعت بهین ــه فرات - ســرعت تغذی

.)DRI ــا ــورد HBI ت ــتر در م ــود )بیش ــخ« ش ــای ی »کوه ه
•  شــارژ DRI گــرم )HDRI( بیــن 20 تــا kWh/100°C30 یــا 5 
ــد  ــاد می کن ــی ایج ــذاب صرفه جوی ــوالد م ــن ف ــر ت ــا 10 دالر ب ت

 :]19،25[
- تغذیــه اولیــه آهســته تر بــدون O2 بــه حمــام ســردتر بــرای 

اســت. موردنیــاز   C بیش ازانــدازه  جوشــش  از  جلوگیــری 
ــه  ــه هم ــده اند ک ــده گزارش ش ــی نش ــه کم ــای هزین ــایر مزای س

ــد CO( هســتند: ــا محتــوای C )تولی ــاط ب در ارتب
•  فوالد تمیزتر:

- خارج شدن CO باعث کاهش H ،N و آخال ها میشود.
- BHP گــزارش داد کــه 100 درصــد DRI میــزان ]N[ در مــذاب 
را از ppm 80 بــه ppm 10 و ]N[ در بیلــت را از ppm 115 بــه 
ــا 100 درصــد قراضــه کاهــش داد و عمــر  ppm 28 در مقایســه ب

نســوز و بهرهدهــی را بــه دلیــل بهبــود بازیابــی FeO افزایــش داد.
• سرباره پفکی:

بهبــود  باعــث  پفکــی،  ســرباره  زودتــر  ســریع تر،  تشــکیل   -
می شــود.  قــوس  صــدای  و  انــرژی  انتقــال  قــوس،  پایــداری 
ــه ایــن معناســت کــه تولیدکننــدگان فــوالد  اســتفاده آزمــوده ب
باکیفیــت بــاال کــه بــه دنبــال ترکیــب شــیمیائی بــا تغییــرات کمتــر 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــر تنه ــد، دیگ ــتی بودن ــازی پایین دس و بهینه س

DRI نیســتند.

DRI/HBI پیامدهای 0 درصد کربن در

ــد  ــه 0 درص ــا H2 ب ــد  DRI ب ــد، تولی ــان ش ــاًل بی ــه قب همانطورک
ــی  ــه »خنث ــه غلب ــر اینک ــد، مگ ــد ش ــج خواه ــن در DRI منت کرب
کربنــی« امــکان ترجیــح بــه CDRI درجــا نســبت بــه منبــع C تزریقــی، 
شــارژ شــده یــا PI معــادل C را فراهــم ســازد. همانطورکــه جــدول4 
ــغ 869٫46  ــا CCUS مبل ــا NG ب ــده ب ــد، DRI تولیدش ــان میده نش
دالر بــه ازای هــر TCS هزینــه دارد ]30[ بــه هزینه هــای تولیــد بــرای 
فوالدســازی بــا H2 و مالیــات C بــرای فوالدســازان اتحادیــه اروپــا 
چشــم دوختــه اســت. ارقــام آن هــا نشــان می دهــد کــه فوالدســازی 
 BF/BOF مبلــغ 3700 دالر بــر تــن گران تــر از مســیر PEM  بــا
اســت. مالیــات 200 دالر بــه ازای هــر تن CO2 مشــوق 60 درصد از 
فوالدســازان اتحادیــه اروپــا درحالی کــه 300 دالر بــه ازای هــر تــن 
ــق مــدل آن هــا تبدیــل 100  CO2 مشــوق 90   درصــد می باشــد. طب

درصــد بعیــد اســت زیــرا C بــرای ســاخت فــوالد ضــروری اســت!
ــه  ــت و چ ــن در DRI چیس ــد کرب ــا 0 درص ــه ب ــن، تجرب بنابرای

ــت؟ ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب چالش های
Cir� ــه ــن در کارخان ــد کرب ــر درص ــا صف HBI ب ــد  تولی

تــن  هــزار  از 300  بیــش  ایــن کارخانــه   -cored Trinidad

DRI بــا کربــن صفــر درصــد توســط H2 در مقیــاس صنعتــی 

بــا اســتفاده از فرآینــد بســتر ســیال دومرحلــه ای تولیــد کــرد 
ــد  ــزی 95 درص ــه فل ــا درج ــده ب ــداری از HBI تولیدش ]27[. مق
اســتیل  اســتار  “نــورث  کارخانــه  در  درصــد  کربــن صفــر  و 
.]28[ شــد  منتشــر  آن  نتایــج  و  گردیــده  ذوب  تگــزاس” 

آزمایش ذوب کردن اولیه مشخص کرد:
• SOP کارخانه ذوب نیاز به اصالح دارد.

• تزریــق C بــه ســرباره بــرای کنتــرل FeO )28-35 درصــد( 
موردنیــاز بــود.

• تزریــق C و O2 بــرای همزنــی حمــام، کاهــش FeO و کمــک بــه 
ایجــاد ســرباره پفکــی موردنیــاز بــود.

ــه  ــا آهن قراض ــته DRI ب ــه پیوس ــگام تغذی ــج در هن ــن نتای • بهتری
ــه  ــرخ تغذی ــه دســت آمــد. اگــر ن ــزرگ ب ــه پاشــنه مذاب هــای ب ب
ــکیل  ــت، از تش ــت می داش ــرارت ورودی مطابق ــا ح ــتی ب به درس

ــد. ــری می ش ــخ جلوگی ــوه ی ک
ــزان  ــی در می ــش قابل توجه ــت کاه ــار می رف ــه انتظ • همانطورک

ــد. ــت آم ــه دس ــده )residual( ب ــر باقی مان عناص
• بازیابــی Fe از FeODRI در صورتــی حاصــل میشــد کــه جایگزیــن 

C کافــی بــه کــوره اضافــه میگردیــد.
ــارژ  ــه ش ــبد تکالی ــورت س ــن از HBI به ص ــه 18٫2 ت • هنگامی ک

شــد، هیــچ انباشــتگی یــا کــوه یخــی ایجــاد نشــد.
• تراکم شارژ HBI به کاهش زمان پاور-آن منتج شد.

• هیــچ مشــکل مکانیکــی )حمل ونقــل، انتقــال و شــارژ( مشــاهده 
نشــد.

• حذف فسفر خوب و رفتار گوگرد عادی بود.

امــا  بــود،  حداقــل   HBI بــه  قابالنتســاب   FeOslag افزایــش   •
ــظ  ــن و حف ــروژن پایی ــخصات نیت ــه مش ــتیابی ب ــکالتی در دس مش
ــود  ــش CO وج ــدان جوش ــل فق ــه دلی ــوب ب ــی خ ــرباره پفک س

ــت. داش
  SOPدر مجموعــه آزمایــش بعــدی، تغییــرات قابل توجهــی در

ــد: ــاد ش ــه ذوب ایج کارخان
• تزریــق O2 بــه تأخیــر افتــاد و درنتیجــه مصــرف انــرژی الکتریکی 

ــتر شد. بیش
• ســرباره پفکــی بــا اســتفاده از شــارژ میــزان زیــادی PI و C قابــل 
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تزریــق بیشــتر بــرای تأمیــن مشــخصات نیتــروژن بهبــود یافــت.
 PI ــادی ــدار زی ــا اســتفاده از مق ــده ب ــزان کــم عناصــر باقیمان • می

ــرآورده شــد. ب
ــن چــدن خــام شــود  ــای جایگزی ــا اندازه ــد ت ــط میتوان • HBI فق

ــد(. ــارژ ش ــن HBI ش )22 ت
 PI و O2 ،C ،ــه نشــان می دهــد کــه انــرژی ــه ایــن کارخان      تجرب
بیشــتری بــرای ذوب DRI بــا صفــر درصــدC  موردنیــاز اســت، بــه 
صورتــی کــه مــا امــروز از گزینه هــای موجــود می شناســیم. همــه 
ایــن  مــوارد انتشــار CO2 و تولیــد انــرژی بیشــتری از واکنش هــای 
kg CO2/( ایجــاد خواهنــد کــرد، مگــر اینکــه انــرژی ســبز C

 GJ ــوالد ــی ف ــن جهان ــالم انجم ــق اع kWh 1٫005-0٫295 – طب

ــع  ــک منب ــن ی ــرق( و همچنی ــر MWh ب ــه ازای ه ــوخت ب 9٫8 س
ــد فوالدســازی در دســترس باشــد. ــا روش جدی ــن C ی جایگزی

     آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( نــرخ شــارژ آتــی 95 درصــد 
DRI تولیدشــده بــا H2 را پیش بینــی می کنــد. امــروزه میتــوان 

ــرای  ــراه DRI ب ــه هم ــن ب ــت پایی ــه کیفی ــادی قراض ــدار زی از مق
تولیــد کمهزینــه فــوالد باکیفیــت بــاالی حــاوی عناصــر باقیمانــده 
ــن  ــاال )آه ــار ب ــا عی ــای DR ب ــرا گندله ه ــرد، زی ــتفاده ک ــم اس ک
ــا  ــوند؛ ام ــتفاده میش ــد DRI اس ــرای تولی ــتر( ب ــا بیش ــد ی 67 درص
 ]7،15[   DR-آتــی ســنگ آهن گریــد پیش بینی شــده  کمبــود 
باعــث افزایــش نیــاز انــرژی EAF بــرای ذوب کــردن DRI بــا 
ــتفاده از  ــا اس ــر DRI ب ــا باالت ــگ ذات ــوای گان ــا محت ــدC  ب 0 درص
BF ــون در ــه اکن ــواردی ک ــابه م ــن )مش ــت پایی ــنگ آهن کیفی س

ــرای  ــزان CDRI ب ــچ می ــد. هی ــد ش ــوند( خواه ــرآوری می ش ــا ف ه
احیــای FeODRI باالتــر و تکمیــل متالیزاســیون وجــود نخواهــد 
داشــت. متالیزاســیون ناقــص و فقــدان CDRI باعــث افزایــش مقــدار 
گانــگ در سیســتم، FeOslag، اتــالف بهرهدهــی و تــوان موردنیــاز 
ــه شــود  ــه EAF اضاف ــی ب EAF میشــود، مگــر اینکــه C قابل توجه

ــر  ــن، صف ــی(. بنابرای ــی فعل ــتورالعمل های عملیات ــاس دس ــر اس )ب
ــای اســتفاده از  ــار، مزای ــا ســنگ آهن کمعی درصــد CDRI، همــراه ب

ــا  ــر باعــث می شــود ت ــن ام ــه ای ــد. چگون ــی می کن H2 DRI را خنث

ــد؟ ــی کاهــش یاب ــن کل ــای کرب ردپ

بحث

ــود  ــائل وج ــه مس ــل هم ــل کام ــه تجزیه وتحلی ــکار ب ــاز آش نی
ــرای  ــی ب ــر کاف ــد پذی ــرژی تجدی ــد ان ــت تولی ــعه ظرفی دارد. توس
تولیــد فــوالد بــا EAF بــدون چالــش بــزرگ اضافــی بــرای یافتــن 
ــی  ــئله مهم ــود مس ــبز، خ ــد H2  س ــه تولی ــیرهای مقرون به صرف مس
ــاز  ــم موردنی ــن حج ــبز و تأمی ــرق س ــه ب ــا ب ــه فرصت ه ــت. هم اس
ــیار  ــر 2 بس ــد - ه ــتگی دارن ــول بس ــای قابل قب ــبز باقیمت ه H2 س

چالش برانگیــز هســتند ]H2 .]5،4 در حــال حاضر هزینه-مانع اســت 
)نیــاز بــهMW  800-720 کارخانــه تولیــد H2 دارد( به ویــژه زمانــی 
ــرای فوالدســازی  ــن ب ــر، کرب ــی بســیار ارزان ت ــات فعل ــا مالی کــه ب
مقایســه شــود.  شــرکت آرســلورمیتال اروپــا هزینه هــای دســتیابی 
بــه کربــن خنثــی را بــر اســاس کاهــش CO2 مطرح شــده در 

ــدول10(.  ــرد )ج ــی  ک ــرکت پیش بین ــم انداز آن ش چش
اثــرات مهمــی کــه بایــد در هنــگام ارزیابــی مقــداری در مقابــل 
ــا H2 در فرآینــد DRI در  اثــرات زیســت محیطی جایگزینــی NG ب

ــد از: نظــر گرفــت عبارت ان
ــد C در  ــش  درص ــا کاه ــذاب ب ــای م ــر: دم ــذاب باالت ــای م • دم

ــد. ــی باش ــتر م ــرژی بیش ــه ان ــاز ب ــه نی ــد ک ــش می یاب ــوالد افزای ف
ــای  ــی، فوالده ــر ترمودینامیک ــاالً ازنظ ــر: احتم ــی کمت • بهره ده
ــه ــر اینک ــتند مگ ــراه هس ــاال هم ــد FeOslag ب ــا درص ــن ب کمکرب

 FeOslag پس از مرحله ذوب کردن اولیه احیا شود.
 »C ــع ــایر »مناب ــا س ــد ب ــا بای ــر: CDRI درج ــیمیایی کمت ــرژی ش • ان

ــرای: ــود ب ــن ش جایگزی
.FeODRI احیای -

- ایجاد سرباره پفکی.
- همزنی حمام.

- انرژی شیمیایی.
- خــارج کــردن نیتــروژن، هیــدروژن و ســایر عناصــر نامطلــوب. 

جدول 10- هزینه شرکت آرسلورمیتال اروپا برای دستیابی به خنثی کربنی.

ــرژی( و CCS اســتفاده می شــود. اگــر به طــور  ــو ان ــرژی زیســتی )بی * به طــور عمــده از ان
کامــل از هیــدروژن ســبز اســتفاده شــود، می توانــد بســیار باالتــر رود

** انتهــای پاییــن محــدوده بــر اســاس زیرســاخت انــرژی  H2 آبــی و CCS؛ انتهــای بــاالی 
محــدوده بــر اســاس زیرســاخت H2 ســبز

فوالدسازی DRI EAF بر پایه هیدروژن - واقعیت یا خیال؟
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مگــر اینکــه گزینههــای جایگزیــن ســبز باشــند، آن هــا مشــکالت 
انتشــار CO2 خــاص خــود را خواهنــد داشــت.

• بازدهــی کربــن: کربــن اگــر به صــورت درجــا موجــود نباشــد، 
ــد  ــتری تولی ــت و CO2 بیش ــاز اس ــر موردنی ــدار 2 براب ــاالً مق احتم

می کنــد.
 CO همزنــی حمــام: مکانیــزم جایگزینــی بــرای همزنــی بــا •

میتواننــد ایــن مــوارد باشــند:
- تزریق.

ــا  ــن ب ــا از پائی ــا دمنده ه ــالگ( ی ــوروس پ ــل )پ ــی متخلخ - توپ
.)NG با O2 29[ )یــا حتــی[ CO2 اســتفاده از نیتــروژن، آرگــون یــا

. . تولید گاز صنعتی به برق بیشتری نیاز دارد.
. . جــذب و اســتفاده از CO2 بــا هزینه هــا و چالش هایــی همــراه 
]توجــه:  فشــار(.  اعمــال  تمیــزکاری،  کاری،  )خنــک  اســت 
ــف  ــی مختل ــون در نواح ــی آرگ ــرای جایگزین ــتفاده از CO2 ب اس
ــت  ــن در ســال قابلی ــا ظرفیــت 364000 ت ــوالد ب ــه ف یــک کارخان

صرفه جویــی 1٫15 میلیــون دالر در ســال را داشــت.[
ــوز  ــایش نس ــکان فرس ــدون C در EAF ام ــوز: ب ــتم های نس • سیس

ــد،  ــا FeOslag افزایــش می یاب از طریــق انحــالل C و فرســایش آن ب
ــن  ــورد سیســتم های نســوز تجدیدنظــر شــود. ای مگــر اینکــه در م

ــود. ــراه می ش ــر هم ــای ذوب طوالنی ت ــا زمان ه ــایش ب فرس
 POT ،قابلیــت ایجــاد کوه هــای یــخ: ســرعت تغذیــه کندتــر

انــرژی. افزایــش مصــرف  و  بهــره وری  طوالنی تــر، کاهــش 
ــی  ــث طوالن ــام باع ــر حم ــای کندت ــره وری: واکنش ه ــش به کاه

ــود. ــرق می ش ــرف ب ــش مص ــدن POT و افزای ش
ــه  ــاز ب ــی نی ــی معن ــرباره پفک ــدان س ــر: فق ــام EAF عمیق ت • حم
حجــم ســرباره بیشــتر بــرای پوشــاندن الکترودهــا، حفــظ بازدهــی 
حرارتــی )بیــش از 93 درصــد(، کاهــش صــدای قــوس و پاالیــش 
فــوالد اســت. ســرباره ســازه ای اضافــی و لــزوم دفــع ســرباره 

بیشــتر، هزینه هــا را افزایــش می دهــد.
• اســتفاده از ســنگ معــدن باکیفیــت پاییــن: افزایــش گانــگ در 
ــتر  ــه C بیش ــاز ب ــرق، FeOslag و نی ــرف ب ــش مص ــث افزای DRI باع

بــرای کاهــش FeODRI و FeOslag می شــود.
• قراضــه: حتــی بــا 95 درصــد شــارژ DRI، قراضــه موردنیــاز 
خواهــد بــود. یــک قــرارداد SOP صنعــت قراضــه جهانــی )بــرای 
ــی(  ــوط ترکیب ــداد خط ــذاری در امت ــک و نام گ ــایی، تفکی شناس
متعــادل می کنــد. کیفیــت،  را  فوالدســازی  و کیفیــت  هزینــه 
انــدازه و شــکل قراضــه تضمین شــده بایــد هزینه هایــی را بــه 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
ــاد  ــه 0 درصــد CDRI در EAF بســتگی زی ــی پیامدهــای هزین ارزیاب
ــزی  ــدن، شــارژ فل ــت ســنگ مع ــه کیفی ــه ب ــر کارخان و خــاص ه

مــواد مصرفــی؛  بــرای  محلــی خــاص  هزینه هــای  قراضــه؛  و 
مقــدار بالقــوه بهــره وری ازدســت رفته؛ در دســترس بــودن و نــوع 
ــه و  ــل کارخان ــه داخ ــرباره، قراض ــماند )س ــع پس ــرق و H2؛ و دف ب

ــوه دارد. ــدار بالق ــار( و مق گردوغب
اتخــاذ فوالدســازی ســبز بایــد جهانــی باشــد تــا از تقســیم 
ــوالد  ــذاری ف ــوژی و قیمت گ ــعه تکنول ــا و توس ــه هزینه ه عادالن
ــیدگی  ــه رس ــه ب ــوم قابل توج ــزوم هج ــود، ل ــل ش ــان حاص اطمین
 CO2 بــه مســئله گرمایــش جهانــی )آمریــکا و اتحادیــه اروپــا باهــم
ــکل 2(. ــد )ش ــد می کنن ــی تولی ــن به تنهای ــه چی ــبت ب ــری نس کمت

نتیجه گیری

اســتفاده از H2 DRI بــه در دســترس بــودن اقتصــادی H2 ســبز و 
ــت محیطی از  ــت زیس ــا مزی ــدون آن ه ــتگی دارد. ب ــبز بس ــرق س ب

بیــن خواهــد رفــت.
بــدون   DRI اقتصــادی  تولیــد  کــه  دارد  وجــود  شــواهدی 
ــنهادی  ــیر پیش ــاذ مس ــزه اتخ ــت. انگی ــر اس ــار CO2 امکان پذی انتش
فوالدســازی توســط H2 DRI EAF ممکــن اســت بــه افزایــش 

قابل توجــه مالیــات CO2 نیــاز داشــته باشــد.
ــی  ــا و جایگزین ــه اروپ ــد در اتحادی ــای بلن ــودگی کوره ه فرس
 H2 DRI آن هــا بخشــی از نیــروی محرکــه تبدیــل بــه فوالدســازی
BF/ اســت، امــا کشــورهایی کــه کارخانه هــای فــوالد / EAF

ــه  ــوط ب ــد هزینه هــای مرب ــه می توانن ــد، چگون ــر دارن BOF جدیدت

ــد؟ ــش CO2 را بپذیرن کاه
هزینــه درازمــدت فــوالد با اســتفاده از مســیر H2 DRI/ EAF برابر 
بــا 1327٫23 دالر بــه ازای هــر Tcs در مقابــل فرآینــد ذوب کــردن 
  BF/BOFــیر ــا مس ــر Tcs ی ــه ازای ه ــا 755٫13 دالر ب ــی از O2 ب غن
ــازی  ــد )فوالدس ــر Tcs می باش ــه ازای ه ــه 807٫31 دالر ب ــا هزین ب
BF/ ــا ــر از فوالدســازی ب ــزان 3700 دالر پرهزینهت ــه می ــا PEM ب ب
BOF( اســت. ایــن هزینه هــا باعــث رقابت پذیــری کارخانه هــا/

کشــورهای رعایــت کننــده در ســطح جهانــی نمی شــود.
اگــر تولیــد H2 DRI به عنــوان یــک فنّــاوری عمــده توســعه 
یابــد، آنــگاه DRI حاصــل از آن بــا صفــر درصــد C، فوالدســازان 
بــا EAF را بــرای یافتــن جایگزیــن C یــا منبــع جدیــد انــرژی 

ــید: ــد کش ــش خواه ــه چال ــت ب ــا محیط زیس ــازگار ب س
• جبران کمبود C به عنوان منبع انرژی شیمیایی.

 CO تأمیــن همزنــی کافــی در حمــام بــرای تصفیــه بــدون •
.C از  تولیدشــده 

• تأمیــن ســرباره پفکــی کافــی را بــدون C به عنــوان عامــل پفکــی 
. ه کنند
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از  ناشــی  بهره دهــی  قابل توجــه  کاهــش  عــدم  از  اطمینــان   •
FeO زیــاد. تشــکیل 

ــی ذوب  ــای طوالن ــق زمان ه ــره وری از طری ــالف به ــش ات • کاه
ــخ. ــای ی ــکیل کوه ه ــدن و تش ش

.EAF تغییر طراحی •
• ایجــاد یــک کــوره و واحــد جدیــد، بــرای ترکیــب کــوره ذوب 

و پاالیــش.
بــه  و  بهینه ســازی ذوب کــردن  بــرای  VIU کــه  مدل هــای 
ــه  ــاز ب حداقــل رســاندن هزینــه فوالدســازی اســتفاده می شــوند، نی

ــد. ــت محیطی دارن ــم زیس ــک الگوریت ــردن ی ــاظ ک لح
ــن را ســبزتر  ــده کــره زمی ــرای حفــظ زندگــی و آین ــا ب همــه م
گزینــه  چنیــن  بــه  چگونــه  تاجــر  به عنــوان  امــا  میخواهیــم،   
ــد  ــادی خواه ــش CO2 غیراقتص ــم؟ کاه ــگاه میکنی ــه ای ن پرهزین
ــا  ــد ی ــه بدهن ــا یاران ــن تالش ه ــه ای ــا ب ــه دولت ه ــر اینک ــود مگ ب

ــد. ــته باش ــود داش ــی وج ــدت جهان وح
ــز اســت،  ــک پیشــرفت هیجان انگی ــدروژن ی ــا هی ــد DRI ب تولی
امــا چالش هــای فنــی و اقتصــادی قابل توجهــی در مــورد مراحــل 
ــه  ــد موردتوج ــه بای ــود دارد ک ــر 2 وج ــوالد ه ــن  و ف ــد آه تولی
ــرات  ــه تغیی ــاز ب ــکالت، نی ــن مش ــران ای ــرای جب ــد. ب ــرار گیرن ق
SOP، منابــع انــرژی ســبز، منابــع C و انــرژی شــیمیایی جایگزیــن، 

ــت  ــدازه، قابلی ــکل، ان ــد - ش ــرح EAF جدی ــک ط ــاالً ی و احتم
ــد  ــاًل جدی ــد کام ــک فرآین ــر، ی ــم بهت ــا بازه ــره - ی ــی و غی همزن
ــن  ــش کرب ــا کاه ــاً ب ــت. مطمئن ــد داش ــود خواه ــازی وج فوالدس
ــذف  ــر ح ــتری ب ــد بیش ــازی تأکی ــه فوالدس ــذف، مرحل ــرای ح ب
ــول  ــای محل ــده و گازه ــر باقیمان ــفر، عناص ــرل فس ــگ، کنت گان
خواهــد داشــت. در یــک فرآینــد فوالدســازی EAF بــا پیکربنــدی 
ــده،  ــن طراحی ش ــد کرب ــر درص ــا صف ــرای DRI ب ــه ب ــدی ک جدی
ــی گاز  ــا همزن ــق ب ــام عمی ــک حم ــته DRI در ی ــه نیمه پیوس تغذی
بی اثــر میتوانــد بــه غلبــه بــر نگرانی هــای مربــوط بــه کوههــای یــخ 
و اتــالف بهره دهــی کمــک کنــد و امیدواریــم مشــکل بهــره وری 

را هــم حــل کنــد.
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

ــوالد  ــن و ف ــن آه ــره انجم ــات مدی ــه هی جلس
ــران:  ای

جلســه هیــات مدیــره انجمــن در مــورخ 401/3/25 در ســاختمان 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور اکثریــت اعضــا برگــزار 

شــد. 
در ایــن جلســه گــزارش عملکــرد انجمــن در ســال 1400 
توســط آقــای پروفســور نجفــی زاده ارائــه گردیــد هم چنیــن 
ــوالد  ــه در خصــوص برگــزاری ســمپوزیوم ف کارهــای انجام گرفت

ــد. ــراد نمودن ــی ای 401 مطالب
در ادامــه گزارشــی در خصــوص پیش بینــی بودجــه ســال 1401 
ــس از  ــه پ ــد ک ــان گردی ــن بی ــره انجم ــات مدی ــس هی ــط رئی توس
ــرار  ــره ق ــات مدی ــا و هی ــب اعض ــورد تصوی ــر م ــث و تبادل نظ بح

گرفــت. 
ســپس گــزارش مالــی ســال 1400 کــه توســط موسســه ابتــکار 
ــه  ــد ک ــه گردی ــود ارائ ــه ب ــی قرارگرفت ــا موردبررس ــاب آری حس
همگــی اعضــا هیــات مدیــره بــا تشــکر از مدیریــت صحیــح مالــی 

ــت.  ــرار گرف ــب ق ــد و تصوی ــورد تائی ــده م اعمال ش

حمایت انجمن در نمایشگاه بین المللی متافو 

ــای  ــت در تاریخ ه ــرار اس ــو ق ــران متاف ــی ای ــگاه بین الملل نمایش
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــی 12 آذر 1401 در مح 9 ال
ــگاه  ــن نمایش ــران از ای ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــردد انجم ــزار گ برگ

حمایــت معنــوی نمــوده اســت.

بین المللــی  مجلــه  تحریریــه  هیــات  جلســه 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران 

جلســه هیــات تحریریــه مجلــه بین المللــی در مــورخ 18 خــرداد 

401 در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور اعضــا 
برگــزار گردیــد.

ــی  ــای علم ــورای انجمن ه ــی ش ــع عموم مجم
ــران ای

آقــای مهنــدس عبدالــه اعــزازی از اعضــا هیــات مدیــره انجمــن 
ــران جهــت شــرکت در مجمــع عمومــی عــادی  آهــن و فــوالد ای
شــورای انجمن هــای علمــی ایــران در تاریــخ 19 مــرداد 401 

ــد  ــن مجمــع شــرکت نمودن ــرده در ای ــی شــدند نامب معرف

تفاهم نامــه همــکاری بــا شــرکت نوآفرینــان 
معــادن و صنایــع معدنــی اکســیر رســتاک: 

ــی و  ــی، آموزش ــای علم ــوع همکاری ه ــا موض ــه ای ب تفاهم نام
پژوهشــی بیــن انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و شــرکت نوآفرینــان 
معــادن و صنایــع معدنــی اکســیر رســتاک در تاریــخ 401/3/1 بــه 

مــدت 3 ســال منعقــد گردیــد.

برگــزاری دوره هــای آموزشــی انجمــن آهــن و 
فــوالد ایــران: 

مــورخ  در  چــدن  کلیــد  عنــوان  بــا  آموزشــی  دوره هــای 
دوره  جــوالزاده،  حســن  مهنــدس  آقــای  توســط   401/4/20
آموزشــی بــا عنــوان مدیریــت چرخــه بهــره وری در مــورخ 3 
الــی 5 مــرداد 401 توســط آقــای دکتــر محمدرضــا ســلطانی 
بــرای پرســنل محتــرم شــرکت فــوالد خوزســتان ، شــرکت فــوالد 
بوتیــای ایرانیــان و شــرکت فــوالد خراســان برگــزار گردیــد. دوره 
آموزشــی بــا عنــوان آنالیــز کمــی XRD بــه روش ریتولــد در 
مــورخ 19 مــرداد 401 توســط آقــای دکتــر تقــی اصفهانــی، دوره 
ــورخ  ــوان بازرســی ذرات مغناطیســی )MT( در م ــا عن آموزشــی ب

بار
خ
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ــای مهنــدس محســن فرهــادی  ــی 23 مــرداد 401 توســط آق 22 ال
ــوان بازرســی مایــع نافــذ )PT( در مــورخ  ــا عن و دوره آموزشــی ب
ــای مهنــدس محســن فرهــادی  ــی 30 مــرداد 401 توســط آق 29 ال
برگــزار گردیــد تمامــی دوره هــای فــوق به صــورت مجــازی 
ــوان اســتاندارد  ــا عن ــد. در ضمــن دوره آموزشــی ب تشــکیل گردی
NACE بــرای کارکنــان شــرکت فــوالد آلیــاژی اصفهــان در 

ــد.  ــزار گردی ــرکت برگ ــن ش ــل ای ــرداد 401 در مح ــورخ 8 م م
ــان و به صــورت  ــاد رحیمی ــدس می ــای مهن ــن دوره آق ــدرس ای م

ــد. ــکیل گردی ــوری تش حض

برگزاری سمپوزیوم فوالد 401: 

در  اســت  قــرار  فــوالد  ســمپوزیوم  چهارمیــن  و  بیســت 
تاریخ هــای 10 الــی 12 آبــان 401 بــا شــعار فــوالد ســبز در مرکــز 
ــن و  ــن آه ــط انجم ــش توس ــره کی ــی جزی ــای بین الملل همایش ه
فــوالد ایــران برگــزار گــردد. در کنــار ایــن همایــش، نمایشــگاهی 
درزمینه هــای  پژوهشــی  و  صنعتــی  دســتاوردهای  آخریــن  بــا 
مختلــف نرم افــزار و ســخت افزار مورداســتفاده در صنعــت فــوالد 

ــردد. ــکیل می گ ــدت 3 روز تش ــه م ــته ب ــع وابس و صنای
ــوالد  ــرکت ف ــد از: ش ــمپوزیوم عبارت ان ــن س ــی ای ــان مال حامی
ــاژی  ــوالد آلی ــوالد خوزســتان، ذوب آهــن اصفهــان، ف مبارکــه، ف
ــزی  ــنگ آهن مرک ــران، س ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــران، تهی ای
ارزش،  بین المللــی  ســرمایه گذاری  گســترش  گــروه  ایــران، 
گــروه ســرمایه گــزاری و صنعتــی آریــن حدیــد، فــرا طــرح فــوالد 

ــفو ــران ترانس ــی ای ــروه صنعت و گ
برگــزاری  بــرای  متعــددی  جلســات  و  زیــادی  اقدامــات 
اســت. تشکیل شــده  تاکنــون  ســمپوزیوم  ایــن  مطلوب تــر 

داوری مقاالت سمپوزیوم فوالد 401: 

ــوالد  ــاالت ســمپوزیوم ف ــخ 401/6/2 جلســه داوری مق در تاری
401 در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ایــران برگــزار گردیــد. 
ــش  ــگاه، بی ــع و دانش ــص از صنای ــه 43 داور متخص ــن جلس در ای
ــورد  ــوالد را م ــمپوزیوم ف ــه س ــه دبیرخان ــی ب ــه دریافت از 300 مقال
بررســی و داوری قــرار دادنــد. مقــاالت ارســال شــده در زمینــه ی 

فــوالد ســبز مــی باشــند. 
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ــوالد  ــن و ف ــن آه ــادی انجم ــی ع ــع عموم مجم
ــران ای

بــر اســاس دعــوت قبلــی، جلســه مجمــع عمومــی عــادی 
ــورخ 401/4/22  ــاعت 15 م ــران در س ــوالد ای ــن و ف ــن آه انجم
در آمفی تئاتــر انجمــن بــا حضــور جمعــی از اعضــا هیــات مدیــره، 
اعضــای حقوقــی و اعضــا پیوســته و نماینــده ای از وزارت علــوم، 
ــد. در  ــزار گردی ــت برگ ــور اکثری ــا حض ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ــه  ــد، برنام ــی از کام اهلل مجی ــی و تاوت ــرود مل ــش س ــدا پخ ابت

زمان بنــدی مجمــع اعــام گردیــد. 
ــره  ــات مدی ــس هی ــی زاده ریی ــاس نجف ــور عب ــپس از پرفس س
ــی  ــه زمان انجمــن، گــزارش جامعــی از عملکــرد انجمــن در فاصل

ســال 98 لغایــت پایــان 400 بیــان نمودنــد کــه به اتفــاق آرا مــورد 
ــن  ــدس محمدحس ــای مهن ــس ازآن آق ــت. پ ــرار گرف ــب ق تصوی
جــوالزاده خزانــه دار انجمــن گــزارش مالــی ســال 1400 و در 
ــزارش  ــن گ ــازرس انجم ــریفی ب ــد ش ــدس احم ــای مهن ــه آق ادام
ــه  ــده موسس ــه نماین ــد در ادام ــه نمودن ــی ارائ ــارت و بازرس از نظ
حسابرســی ابتــکار حســاب آریــا بــا ارائــه گــزارش عملکــرد مالــی 
ســال 1400 را کــه پــس از رســیدگی بــه نحــو مطلــوب تشــخیص 
داده بــود ارائــه نمودنــد درنتیجــه ایــن گزارش هــا، ترازنامــه و 
ــت .  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــاق آرا م ــی به اتف ــای مال صورت ه
ســپس کاندیداهــای عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی 
انجمــن تشــخیص و پــس از اخــذ و قرائــت آرا، اعضا هیــات مدیره 
ــدند:  ــاب ش ــال انتخ ــدت 3 س ــرای م ــر ب ــرح زی ــه ش ــازرس ب و ب

 نام و نام خانوادگی نماینده نام شرکت ردیف
 مهندس محمد ناظمی هرندی فوالد مبارکه اصفهان 1
 مهندس محسن سلطانی اصفهان آهنذوب 2
 شریف شاذیله یمحمدمهدمهندس  خوزستانفوالد  3
 مهندس حسین کاردی فوالد آلیاژی ایران 4
 مهندس محمود هراتیان نژادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران 5
 دکتر حسین پایاب ملی فوالد ایران 6

 

 نام و نام خانوادگی نماینده نام شرکت ردیف
 سلطانی یمحمدعلمهندس  فوالد آلیاژی اصفهانصنعت  1
 مهندس سیروس موتمن فوالد  تکنیک المللیینبمهندسی  2
 مهندس عبداله اعزازی اردی آمیار پوالد 3
 مهندس محمود مصری نژاد صنایع معدنی عصر نوین مهاباد 4

 

1- اعضای حقوقی )شرکت های بزرگ حقوقی( )ثابت(

2- اعضای حقوقی )سایر شرکت ها (

3-اساتید دانشگاه 

 نام دانشگاه محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف
 موسسه صنعتی فوالد دکتر عباس نجفی زاده 1
 دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر علی شفیعی 2
 دانشگاه شیراز دکتر رامین ابراهیمی 3
 دانشگاه شریف دکتر حسین یوزباشی زاده 4
 دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علیرضا کیانی رشید 5
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 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف
 اصفهان آهنذوب جوالزاده محمدحسنمهندس  1
 ایساتیس پویای ایرانیان خبیری اصغریعلمهندس سید  2

 

 محل خدمت / نام نماینده نام و نام خانوادگی / نام شرکت ردیف
 معروفخانی عطا الهمهندس  شرکت فوالد هرمزگان 1
 دانشگاه گلپایگان یآبادنجفدکتر رضا امینی  2

 

 نوع انتخاب یخانوادگنام و نام  ردیف
 بازرس اصلی مهندس احمد شریفی ویسمانی 1
 البدلیعلبازرس  فریدون واعظ زاده 2

 

4- کارشناسان صنعت

5- اعضا علی البدل هیات مدیره 

6- بازرس اصلی و علی البدل 
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ــع  ــس از مجم ــره پ ــات مدی ــه هی ــن جلس اولی
عمومــی عــادی: 

پــس از هماهنگــی قبلــی، جلســه هیــات مدیــره انتخابــی جدیــد 
ــاختمان  ــا در س ــت اعض ــور اکثری ــا حض ــورخ 25/ 4/ 401 ب در م
ــورد تفکیــک  ــران تشــکیل شــد و در م ــوالد ای انجمــن آهــن و ف

ــه عمــل آمــد کــه مطابــق نتایــج آن:  وظایــف رأی گیــری ب

ــات  ــس هی ــوان ریی ــی زاده به عن ــاس نجف ــور عب ــای پروفس 1- آق
مدیــره

2-آقــای مهنــدس ســیروس موتمــن بــه عنــوان نایــب رییــس 
ــره  ــات مدی هی

ــه دار  ــوان خزان ــوالزاده به عن ــن ج ــدس محمدحس ــای مهن 3- آق
انجمــن 

دبیــر به عنــوان  شــفیعی  علــی  دکتــر  آقــای   -4
به مدت 3 سال انتخاب شدند.

برگــزاری جلســه مجمــع عمومــی عــادی شــرکت 
ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه: 

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت پژوهــش و 
ــورخ 401/4/29  ــه در م ــوالد خاورمیان ــن و ف ــهند آه ــاوری س فن
ــن و  ــن آه ــاختمان انجم ــر س ــت در آمفی تئات ــور اکثری ــا حض ب
فــوالد ایــران برگــزار گردیــد در ایــن مجمــع صورت هــای مالــی 

ــید. ــن رس ــب حاضری ــه تصوی ــال 400 ب ــه س و ترازنام
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهــن اصفهــان، رکــورد تولیــد روزانــه ۹۸0۵ 
تــن چــدن مــذاب را ثبــت کــرد

در بخــش کــوره بلنــد، بــا تولیــد 9805 تــن چــدن مــذاب در تیــر 
401، رکــورد روزانــه جدیــدی در تولیــد چــدن بــا ســه کــوره بلنــد 
ثبــت شــد. همایــون صمیمــی مدیــر بخــش کــوره بلنــد ذوب آهــن 
ــه  ــا رو ب ــرژی و کک در دنی ــای ان ــرد: قیمت ه ــام ک ــان  اع اصفه
ــه تأمیــن حــدود ۷0 درصــد از زغــال  ــا توجــه ب افزایــش اســت و ب
مصرفــی کارخانــه از معــادن داخلــی و 30 درصــد از کک و زغــال 
ــن  ــال ای ــی و انتق ــع مال ــن مناب ــور و تأمی ــارج از کش ــی از خ مصرف
ــه  ــرف کک را در کارخان ــت مص ــاز اس ــه، نی ــواد اولی ــم از م حج

کاهــش دهیــم.

ــا  ــان ب ــن اصفه ــیون ذوب آه ــل مدرنیزاس تکمی
ــی ــوان داخل ت

ــا  ــان ب ــن اصفه ــل ذوب آه ــی مدیرعام ــرج رخصت ــدس ای مهن
ــروژه تعویــض بالک هــای بخــش فوالدســازی  ــه آغــاز پ اشــاره ب
کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور انجــام می شــود گفــت: عــاوه بــر 
پــروژه مذکــور کــه مدرنیزاســیون ذوب آهــن اصفهــان را تکمیــل 
می کنــد، در راســتای بهینه ســازی ظرفیــت تولیــد پروژه هــای 
احــداث پلنــت اکســیژن، احــداث کــوره پاتیلــی شــماره 3 و 
بازســازی کــوره پاتیلــی شــماره 1 در دســت اقــدام اســت و 
ــه  ــروژه ازجمل ــرکت، 4 پ ــی ش ــع آب ــن مناب ــت تأمی ــن جه همچنی
احــداث تصفیه خانــه پســاب بــه روش BOT در دســت اجــرا 
ــوالت  ــای محص ــه ارتق ــه ب ــا توج ــاری، ب ــال ج ــرار دارد. در س ق
ــه تولیــد پایه هــای فــوالدی جدیــد  ــاز ب درخواســتی مشــتریان و نی
و همچنیــن به منظــور توســعه بازارهــای صادراتــی و داخلــی، 
ــه  ــورد ب ــدات در بخــش فوالدســازی و ن بخــش عمــده ای از تولی
ــه  ــه ازجمل ــد ک ــاص داده ش ــژه اختص ــی و وی ــوالت صنعت محص
Mn  31و   4، CK بــه گریدهــای فــوالدی C60 و45   می تــوان 
ــوع و ... در  ــای متن ــی در مارک ه ــمش های صادرات ــن ش همچنی
ــی،  ــای صنعت ــد کاف ه ــی مانن ــازی و محصوالت ــش فوالدس بخ
ــاال، آرک  ــایز ب ــن س ــال په ــای ب ــی، تیرآهن ه ــای صنعت میلگرده

ــود. ــاره نم ــورد اش ــش ن ــدن و ... در بخ مع
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

ــه  ــد کنســانتره مجتمــع ســرب نخلــک، طــی 3 ماه ــزان تولی می
ــط  ــزارش راب ــه گ ــت. ب ــش یاف ــد افزای ــال، 4 درص ــت امس نخس
ــع  ــران، مجتم ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــرکت تهی ــی ش عموم
ســرب نخلــک از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان خــرداد، 2942 تــن 
ــال  ــابه س ــدت مش ــم در م ــن رق ــرد. ای ــد ک ــرب تولی ــانتره س کنس
ــه  ــبت ب ــدی نس ــانتره تولی ــزان کنس ــود. می ــن ب ــته، 2828 ت گذش
ــر  ــزون ب ــن(، 53 درصــد رشــد داشــت. اف ــد )1918 ت ــه تولی برنام
ــال، 59  ــت امس ــه نخس ــی 3 ماه ــک ط ــرب نخل ــع س ــن، مجتم ای
هــزار و 706 تــن مــاده معدنــی اســتخراج کــرد کــه نســبت بــه رقــم 
ــد  ــن(، 85 درص ــزار و 275 ت ــته )32 ه ــال گذش ــابه س ــدت مش م

ــت. ــش یاف افزای
شــرکت نخلــک در بهــار امســال، 2032 تــن کنســانتره بــه 
ــابه  ــدت مش ــم م ــا رق ــه ب ــه در مقایس ــرد ک ــال ک ــرکت ها ارس ش

ســال گذشــته )2997 تــن(، 32 درصــد کاهــش یافــت.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ــای  ــد انرژی ه ــرکت در تولی ــرمایه گذاری ش س
تجدیــد پذیــر، گامــی بلنــد در مســیر فــوالد ســبز

ــوالد مبارکــه: ســرمایه گذاری شــرکت  رئیــس محیط زیســت ف
ــدار 540  ــه مق ــیدی ب ــر خورش ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه در تولی
ــاخت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 1000 مگاواتــی  مــگاوات و س
ــی  ــی، گام ــتورالعمل های جهان ــا دس ــگام ب ــاال هم ــان ب ــا راندم ب
بلنــد در مســیر فــوالد ســبز اســت. ایــن شــرکت همچنیــن در 
ــرد  ــاس رویک ــر اس ــود ب ــدت خ ــدت و کوتاه م ــای میان م برنامه ه
ــود فرایندهــا در راســتای بهینه ســازی  ــی بهب Eco Process، در پ
ــوص  ــن خص ــت و در ای ــارات اس ــش انتش ــع و کاه ــرف مناب مص
گازهــای  از  حــرارت  بازیافــت  پــروژه  اجــرای  از  می تــوان 
بازچرخانــی  پروژه هــای  انجــام  گازی،  نیــروگاه  خروجــی 
تشــکیل  صنعتــی،  و  شــهری  پســاب های  مجــدد  اســتفاده  و 
کمیتــه انــرژی و ممیــزی آن در واحدهــای فراینــدی و بهبــود 
ــن از  ــا وری روز و همچنی ــا فن ــزات ب ــی تجهی ــا جایگزین ــا ب آن ه
ســرمایه گذاری در ایجــاد بســتر حمل ونقــل ریلــی و مدیریــت 
ــای  ــوان بخش ه ــی به عن ــاد چرخش ــرد اقتص ــا رویک ــماندها ب پس
دیگــری از اقدامــات شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای کاهــش انتشــار 
کربــن، جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت و هــدر رفــت منابــع 

ــرد. ــبز یادک ــوالد س ــیر ف ــت در مس ــی حرک و به طورکل

اجــرای موفقیت آمیــز ابَرپــروژه ســاخت و نصــب 
تیرکرین هــای ۳۷ متــری واحــد ۲۸

ــری  ــای 3۷ مت ــب تیرکرین ه ــاخت و نص ــروژه س ــرای ابَرپ اج
واحــد 28 باهــدف جایگزینــی بــا تیرکرین هــای موجــود بــا 
بــا  مبارکــه و  فــوالد  بــه دانــش و تجربــه کارشناســان  اتــکا 
ــکاران  ــان و شــرکت های پیمان ــی اصفه همــکاری دانشــگاه صنعت
ــان رســید.  ــه پای ــدی ب ــه زمان بن ــق برنام ــت و طب ــا موفقی ــی ب داخل
یکــی از مهم تریــن تجهیــزات در کارخانه هــای تولیــد فــوالد 
و محصــوالت فــوالدی، ســازه ها و اســتراکچرهای ســالن های 
تجهیــزات  به عنــوان  ســازه ها  ایــن  از  کــه  اســت  صنعتــی 

دینامیــک یــا قســمتی از ماشــین آالت کارخانــه یــاد می شــود. 
اهمیــت ایــن ســازه ها بــه خاطــر بارگذاری هــای تکرارشــونده 
از طــرف جرثقیل هــا و ســایر عوامــل اســت و ایــن موضــوع 
باعــث بــروز تــرک و گســیختگی ســازه در اثــر پدیــده خســتگی 
ــداد  ــازه ها و تع ــونده روی س ــای تکرارش ــر باره ــی در اث مکانیک
ســیکل های باربــرداری تعیین کننــده عمــر سازه هاســت. دلیــل 
اصلــی خطرنــاک بــودن شکســت خســتگی ایــن اســت کــه بــدون 

آگاهــی قبلــی و قابل رؤیــت بــودن اتفــاق می افتــد.
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شرکت فوالد آلیاژی ایران

ــاژی  ــوالد آلی ــرکت ف ــمه در ش ــد تس ــایز جدی دو س
ــد ــد ش ــران تولی ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران، بــه 
ــتیبانی  ــای پش ــنگین و واحده ــورد س ــه ن ــالش کارخان ــت و ت هم
ــوالت  ــتره محص ــه گس ــمه ب ــد تس ــایز جدی ــرکت، دو س ــن ش ای

ــزوده شــد. ــران اف ــاژی ای ــوالد آلی ف
ــد  ــا گری ــایز 70×185 و 65×180 ب ــمه س ــول تس ــد محص تولی
ــر  ــرکت های معتب ــی از ش ــفارش یک ــه س ــزن ب ــگ ن ــاژ و زن پرآلی
ــوالد  ــرکت ف ــارات ش ــر افتخ ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ــی، ب داخل

ــزود. ــران اف ــاژی ای آلی

شرکت فوالد خوزستان 

تقدیــر از اجــرای طرح هــای زیســت محیطی 
ــتان ــوالد خوزس ف

محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل  اشــرفی  محمد جــواد 
خوزســتان، از تــالش و اهتمــام امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل و 
ــتادی  ــور س ــل در ام ــام مدیرعام ــی قائم مق ــر دزفول ــا مخب علیرض
و مســئولیت های اجتماعــی شــرکت فــوالد خوزســتان در اجــرای 
ســال های  در  کــرد.  تقدیــر  زیســت محیطی  طرح هــای جامــع 
اخیــر شــرکت فــوالد خوزســتان توجــه ویــژه ای بــه توســعه 
ــت،  ــته اس ــت محیطی داش ــای زیس ــرای طرح ه ــبز و اج ــای س فض
به طوری کــه طرح هــای توســعه ای ملــزم بــه داشــتن پیوســت 
اخیــر  طرح هــای  مهم تریــن  ازجملــه  هســتند.  زیســت محیطی 
بخــش  بادشــکن  غبارگیرهــای جدیــد،  نصــب  بــه:  می تــوان 
انباشــت و برداشــت،  سیســتم مکانیــزه بــرش خرســک، پروژه هــای 
بازچرخانــی پســاب های صنعتــی، احــداث فضــای ســبز و توســعه 

شــبکه پایــش آالینده هــای زیســت محیطی اشــاره کــرد.

ــع  ــی و صنای ــام معدن ــرح نیمه تم ــل 1۲ ط تکمی
ــفند ــا اس ــی ت معدن

ــا  ــازمان ت ــن س ــرد: ای ــام ک ــدرو اع ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــدن و  ــش مع ــام را در بخ ــرح نیمه تم ــال، 12 ط ــفند امس ــان اس پای
ــس،  ــه م ــی را در زمین ــد. طرح های ــل می کن ــی تکمی ــع معدن صنای
فــوالد، ســرب و روی، فروکــروم، زیرســاختی، زغال ســنگ، 
ــزان  ــاند. می ــرداری می رس ــه بهره ب ــفات ب ــه و فس ــک هیدرات آه
ــک  ــور، ی ــای مذک ــرای طرح ه ــده ب ــرمایه گذاری پیش بینی ش س
ــتغال  ــر، اش ــرای 28۷۷ نف ــت و ب ــون دالر اس ــارد و 403 میلی میلی
ــر، اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد  ــش از ۷500 نف ــرای بی مســتقیم و ب

می شــود.

پــروژه خــط وایــر شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران 
کلیــد خــورد

بــا برگــزاری اولیــن نشســت فنــی مشــترک بــا حضــور مدیــران 
ــران،  ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ــعه ش ــرح و توس ــان ط و کارشناس
ــان و شــرکت های ســازنده  ــاژی ایرانی ــوالد آلی شــرکت توســعه ف
خارجــی، پــروژه خــط تولیــد وایــر کلیــد خــورد. بــا بهره بــرداری 
از ایــن خــط تولیــد کــه تکمیــل آن دو ســال پیش بینی شــده 
ــا ظرفیــت نهایــی  ــواع وایرهــای آلیــاژی ب اســت؛ امــکان تولیــد ان
ــن  ــر و همچنی ــا 25 میلی مت ــا قطــر 5 ت ــن در ســال و ب ــزار ت 400 ه

ــه اشــتغال مســتقیم 200 نفــر فراهــم خواهــد شــد. زمین
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

♦ نیپــون اســتیل و والــه بــه دنبــال صنعــت فــوالد 
بــدون آالینــده

شــرکت معدنــی بــزرگ والــه برزیــل و کارخانــه نیپــون اســتیل 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــد ک ــا نموده ان ــی امض ــت تفاهم ــن، یادداش ژاپ

 1- منابع:
economictimes.indiatimes.com
 platts
RT
Metal expert
Steel mint
 

ــده  ــل آالین ــا حداق ــوالد ب ــد ف ــرای تولی ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ب
کربنــی باشــند. بــر ایــن اســاس ایــن دو شــرکت به طــور مشــترک 
ــتقیم  ــای مس ــه احی ــه ب ــه ای ک ــواد اولی ــتفاده از م ــف و اس ــه کش ب
ــده  ــد کــه اصطالحــاً چــدن ســبز نامی آهــن کمــک بیشــتری نمای
ــده  ــذاب تولیدش ــن م ــه در آن آه ــت ک ــد پرداخ ــود خواهن می ش
ــود و  ــد می ش ــرد و جام ــی، س ــی خنث ــواد کربن ــتفاده از م ــا اس ب
بریکت هــای ســبز ) مــاده اولیــه ای کــه در آن ســنگ آهن بــا 
اســتفاده از فشــار و بــدون اســتفاده از گرمــا قالب گیــری می شــود(  
تولیــد می شــود. ایــن دو شــرکت امیدوارنــد چنیــن ابتکاراتــی بــه 

ــد. ــک نمای ــی کم ــای کربن ــش آالینده ه کاه

♦ ســرمایه گذاری 40 میلیــارد دالری در بخــش 
معــدن برزیــل

مــی رود  انتظــار  برزیــل،  معــادن  انجمــن  اعــام  بــه  بنــا 
ســرمایه گذاری در بخــش معــادن برزیــل از ســال 2022 تــا 2026 
ــد  ــاً 54 درص ــا، تقریب ــق آماره ــد. طب ــارد دالر برس ــه 40٫4 میلی ب
جدیــد  پروژه هــای  بــه  شــده  بــرآورد  ســرمایه گذاری های  از 
اختصــاص خواهــد یافــت، درحالی کــه 46 درصــد باقی مانــده در 
پروژه هــای در حــال انجــام ســرمایه گذاری می شــوند. 10 درصــد 
زیســت محیطی  پروژه هــای  در  نیــز  ســرمایه گذاری ها  ایــن  از 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــن، س ــت. دراین بی ــد گرف ــورت خواه ص

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــارد دالر ب ــنگ آهن 13٫6 میلی س
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♦ کاهش تولید فوالد کره جنوبی

تولیــد فــوالد خــام کــره جنوبــی در 3 مــاه نخســت ســال 2022  
ــودرو و  ــازار خ ــف در ب ــل ضع ــه دلی ــتر ب ــه بیش ــه ک ــش یافت کاه
تمرکــز یکــی از کارخانه هــای بــزرگ آن کشــور بــر تولیــد 
فــوالد باصرفــه اقتصــادی بیشــتر بــود کــه موجــب کاهــش تولیــد 
امســال،  اول  فصــل  تولیــد  میــزان  شــد.  آن  بلنــد  کوره هــای 
ــود  ــد. کمب ــت ش ــن ثب ــون ت ــته و 16٫9 میلی ــت داش ــد اف 4 درص
قطعــات خــودرو و درنتیجــه رکــود بــازار خــودرو یکــی از علــل 
ــره در  ــودرو ک ــد خ ــود. تولی ــره ب ــوالد ک ــد ف ــت تولی ــی اف اصل

ــت.  ــت داش ــد اف ــه 13٫۷ درص ژانوی

♦ رشد تجارت جهانی فوالد در 2021

ــن  ــون ت ــه 416 میلی ــال 2021 ب ــوالد در س ــی ف ــارت جهان تج
ــه  ــه ســال قبــل رشــد داشــت. البت رســید کــه 11 درصــد نســبت ب
هنــوز ایــن رقــم از 435 میلیــون تــن قبــل از همه گیــری کرونــا در 

ــر اســت. ســال 2019 کمت
ــال 2020  ــه س ــبت ب ــد نس ــوالدی 18 درص ــع ف ــارت مقاط تج
ــا رشــد 22 درصــد بیشــترین بهبــود  رشــد داشــته اســت. مفتــول ب

ــت. ــارت را داش در تج
ســهم مقاطــع 23 درصــد از بــازار بــود. ورق نیــز رشــد 14 
درصــدی در دادوســتد جهانــی داشــته 219 میلیــون تــن ثبــت شــد 
کــه 53 درصــد ســهم بــازار جهانــی فــوالد را نیــز در بــر داشــت.

بیــن محصــوالت فــوالدی، ورق گــرم بیشــترین حجــم معامــات 
ــهم 22  ــته و س ــته داش ــال گذش ــوالد در س ــی ف ــازار جهان را در ب

ــن را دارد. ــون ت ــدی از کل 416 میلی درص

در  متوقف شــده  ساخت وســاز  پروژه هــای   ♦
ــراق ع

در  بازســازی  بــرای  انجام شــده  تاش هــای  علیرغــم 
ــق  ــه تعوی ــف ب ــل مختل ــه دالی ــا ب ــی از پروژه ه ــراق، برخ ع
ــی  ــات دولت ــد و مقام ــق درآمده ان ــت تعلی ــه حال ــا ب ــاده ی افت
را  آن هــا  آتــی  سرنوشــت  و  پروژه هــا  عملکــرد  بایــد 
ــه کل حــدود  ــا هزین ــروژه ب ــد. حــدود 1452 پ ــی کنن ارزیاب
ــل  ــکاران و دالی ــر پیمان ــل تأخی ــه دلی ــارد دالری ب 16٫5 میلی
دیگــر نهایــی نشــده و دولــت در تــاش اســت ایــن مشــکل 
ــه آزادســازی  ــی کــه ب ــه راهکارهای را مرتفــع ســازد. ازجمل
لغــو  می کنــد،  کمــک  پروژه هــا  ایــن  بودجــه  وجــوه 
ــت،  ــد اس ــر از 10 درص ــی کمت ــرخ اجرای ــا ن ــای ب پروژه ه
زیــرا مــدت زیــادی اســت کــه توســعه نیافته و مســتلزم 

صــرف هزینه هــای زیــادی اســت.

♦ افتتــاح اولیــن معــدن زغال ســنگ جدیــد 
ــده ــال آین ــا در ۳0 س بریتانی

وزیــر مســکن و توســعه منطقــه ای بریتانیــا، تمایــل بــه تأییدیــه ی 
ــا  ــاون، کامبری ــد در شــهر وایته ــدن زغال ســنگ جدی ســاخت مع
ــران  ــه ی وزی ــات کابین ــوی هی ــتان از س ــی انگلس ــمال غرب در ش
دارد.  در صــورت تصویــب، پــروژه Whitehaven اولیــن معــدن 
زغال ســنگ جدیــد در بریتانیــا در 3 دهــه اخیــر خواهــد بــود. ایــن 
ــر اســتخراج زغال ســنگ متالورژیکــی متمرکــز خواهــد  ــروژه ب پ
ــر،  ــن اواخ ــا همی ــود. ت ــتفاده می ش ــوالد اس ــد ف ــه در تولی ــود ک ب
ــط  ــا توس ــنگ بریتانی ــده زغال س ــای تأمین ش ــد از نیازه 40 درص

ــد.  ــن می ش ــیه تأمی روس
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♦ رکــود تولیــد در صنایــع مصرف کننــده فــوالد 
اروپــا

فــوالد  مصرف کننــده  بخش هــای  تولیــد  مــی رود  انتظــار 
ــا 50 درصــد  ــا ب ــد، ام ــش یاب ــا در ســال 2022 افزای ــه اروپ اتحادی
کاهــش نســبت بــه پیش بینی هــای قبلــی یوروفــر یعنــی از رشــد 4 
درصــدی بــه رشــد 2 درصــدی خواهــد رســید.  کل فعالیت هــای 
تأثیــر مشــکات جــاری  فزاینــده ای تحــت  به طــور  تولیــدی 
ــر  ــه ازنظ ــه ک ــرژی قرارگرفت ــاالی ان ــت ب ــن و قیم ــره تأمی زنجی
هزینــه تولیــد، کمبــود قطعــات و بــازده پایین تــر بــر صنایــع 
در بخش هــای  تولیــد  بااین حــال، کل  اســت.  تأثیــر گذاشــته 
ــدید 8٫4  ــت ش ــس از اف ــال 2021 پ ــوالد در س ــده ف مصرف کنن
درصــدی ثبت شــده در ســال 2020، تــا  ۷٫3 درصــد افزایــش 
یافــت. بــرای ســال جــاری نیــز رشــد خواهــد داشــت ولــی نســبت 
بــه بــرآورد قبلــی کمتــر خواهــد شــد. بــرای ســال 2023 نیــز رونــد 
نزولــی رشــد بــرآورد شــده و از 2٫3 درصــد پیش بینــی امســال بــه 

1٫5 درصــد رشــد می رســد.

♦ اهداف سبز و افزایش مصرف جهانی قراضه

ــدود  ــا ح ــوالد ب ــد ف ــش تولی ــه در بخ ــی قراض ــرف جهان مص
ــید  ــن رس ــون ت ــه 620 میلی ــال 2021 ب ــش در س ــد افزای 12 درص
درحالی کــه  ســال 2020 حــدود  548 میلیــون تــن ثبت شــده 
ــل  ــه دلی ــت مصــرف ســال 2020 ب ــه قابل ذکــر اســت اف ــود. البت ب
بااین حــال، ســال 2021 شــاهد  بــود.  نیــز  اوج شــیوع کرونــا 
ــه  ــاده اولی ــوان م ــن به عن ــه آه ــتفاده از قراض ــدد اس ــش مج افزای
ــه  ــهم قراض ــال 2021، س ــه در س ــد ک ــان می ده ــا نش ــود. داده ه ب
در تولیــد فــوالد خــام از 30 درصــد در ســال 2019 بــه 32 درصــد 
در ســال افزایش یافتــه، درحالی کــه در ســال 2020 بــه 29 درصــد 
کاهش یافتــه بــود. قراضــه نه تنهــا یــک مــاده اولیــه کلیــدی تولیــد 
فــوالد اســت، بلکــه انتظــار مــی رود در آینــده، اکثــر کشــورها بــر 
ــند و  ــته باش ــز بیشــتری داش ــود تمرک ــه خ ــی قراض ــرف داخل مص

ــود. ــد ب ــادرات آن نخواهن ــتاق ص ــدان مش چن

♦ افت 70 درصدی واردات قراضه به چین

ــه چیــن در مــاه آوریــل ســال 2022، حــدود  واردات قراضــه ب
۷1  درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل افــت داشــته و 
بــه 20 هــزار تــن رســید. البتــه نســبت بــه مــارس ســال 2022 رشــد 
ماهانــه 10 درصــدی داشــت. ژاپــن بزرگ تریــن عرضه کننــده 

قراضــه بــه چیــن و پــس ازآن کــره جنوبــی قــرار دارد. 

♦ رشد تجارت جهانی فوالد در ۲0۲1

ــال  ــوالد در س ــده ف ــن واردکنن ــا بزرگ تری ــه اروپ اتحادی
گذشــته بــود. آلمــان، ایتالیــا، بلژیــک و لهســتان درمجمــوع 
69 میلیــون تــن فــوالد وارد کردنــد. علــت افزایــش واردات 
فــوالد بــه حــوزه یــورو افزایــش هزینــه تأمیــن گاز و تعطیلــی 

ــود. ــادی ب ــای زی کارخانه ه
پــس از اروپــا، چیــن بزرگ تریــن واردکننــده فــوالد 
بــود و 26 میلیــون تــن فــوالد وارد کــرد کــه البتــه افــت 31 

ــت.  ــال 2020 داش ــه س ــبت ب ــدی نس درص
آمریــکا نیــز رتبــه ســوم را داشــته و 24 میلیــون تــن فــوالد 
ــاالنه  ــد س ــد رش ــه 30 درص ــرد ک ــته وارد ک ــال گذش در س
داشــت. قیمت هــای بــاالی داخلــی، آمریکایی هــا را مجبــور 

کــرد واردات بیشــتری داشــته باشــند.
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ــد. ــان می کن ــاده ســاختاری بی ــک م ــوان ی ــوالد را به عن موجــود در ف
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www.stainless-steel-
world-event.com

27-29 Sep 2022
Maastricht, The 

Netherlands

Stainless Steel World

 Conference & Exhibition
1

www.10times.com28-30 Sep 2022Buttrio, ItalyEuropean Steel Forum2

www.fabxsaudi.com02-05 Oct 2022Riyadh, Saudi ArabiaMetal & Steel Saudi Arabia3

www.gulfsteelshow.com04-06 Oct 2022Dubai, UAEGulf Steel Show4

www.hmist.com.tr/en/

ankiros
06-08 Oct 2022Büyükçekmece, Turkey

International Iron-Steel, 
Foundry, Non Ferrous 

Metallurgy Technologies, 
Machinery and Products Trade 

Fair

5

www.h2ironsteelforum.

com
12-13 Oct 2022Stockholm, Sweden

Hydrogen Iron & Steel Making 

Forum
6
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1
 دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار

پیشرفته
 2۷ مهر 
1401  

تهران
www.cammt.

modares.ac.ir

 سمپوزیوم فوالد 2401
 10 تا 12 آبان

1401
www.issiran.com کیش

3
 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و

توسعه زیرساخت های انرژی
 26 آبان
1401

www.energy.bcnf.irتهران

اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای4
 10 آذر
1401

www.meisc.sru.ac.irتهران

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی5
 19-20 بهمن

1401
www.ictem.irبابلسر

6
نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید 

پراکنده ایران
 4-5 اسفند

1401
مشهد

www.icredg2022.

sadjad.ac.ir
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 لطفــاً شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه هــای 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

شــرکت فــوالد خوزســتان در ســال 1352 بــا توجــه بــه وجــود منابــع 
گاز، بــرق، آب و زیرســاخت های حمل ونقــل ریلــی و جــاده ای و 
نزدیکــی بــه دریــا در زمینــی بــه مســاحت 3/8 کیلومترمربــع، در حومــه 
ــود  ــدی خ ــت تولی ــال 1368 فعالی ــد و در س ــداث ش ــواز اح ــهر اه ش
را آغــاز نمــود. ایــن شــرکت بزرگ تریــن عرضه کننــده و دومیــن 
قطــب تولیــد شمشــال و تختــال در کشــور و یکــی از بنگاه هــای پیشــرو 
اقتصــادی در عرصه هــای ملــی و منطقــه ای صنعــت فــوالد اســت. فــوالد 
خوزســتان اولیــن مجتمــع تولیــد آهــن و فــوالد کشــور بــه روش احیــاء 
مســتقیم و کــوره قــوس الکتریکی اســت از محصــوالت آن بــرای تولید 
انــواع مقاطــع فــوالدی، ورق هــای گــرم و ســرد و فوالدهــای ســاختمانی 
اســتفاده می شــود. در حــال حاضــر بــا بهره گیــری از شــش کــوره قــوس 
الکتریکــی ظرفیــت تولیــد ســه میلیــون و 800 هــزار تــن فــوالد را دارد. 
همچنیــن به منظــور تکمیــل زنجیــره ارزش )از معــدن تــا نــورد( اقدامات 
ارزشــمندی نمــوده اســت. از طرفــی بخــش اعظــم ســهام شــرکت فوالد 
شــادگان در مالکیــت فــوالد خوزســتان اســت. برنامــه توســعه ای فــوالد 
خوزســتان دســتیابی بــه تولیــد 13 میلیــون 600 هــزار تــن فوالد و کســب 

ســهم 25 درصــدی تولیــد فــوالد کشــور در افــق 1410 می باشــد.

 بــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فوالد ســبز، 
ــه ای  ــای گلخان ــن گازه ــا و همچنی ــش آالینده ه کاه
ــرکت های  ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ــت ب اس
فــوالدی بــرای رســیدن بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا چــه 

ــتند؟ ــرو هس ــی روب ــا و فرصت های چالش ه

ــوه  ــور بالق ــه به ط ــت ک ــه ای اس ــوالد به گون ــد ف ــت فرآین ماهی

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان 

جناب آقای مهندس امین ابراهیمی،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

ــوالد  ــای ف ــن راهبرده ــی از مهم تری ــد. یک ــاد می کن ــماند ایج پس
ــه محیط زیســت و توســعه فضــای ســبز درون  خوزســتان، توجــه ب
و اطــراف شــرکت اســت، ایــن موضــوع چنــان اهمیــت دارد 
ــتراتژیک  ــدف اس ــوان ه ــا عن ــرکت ب ــتراتژی ش ــه اس ــه در نقش ک
"حفاظــت از محیط زیســت و بهبــود مدیریــت پســماند" درج 
ــد محصــوالت و خدمــات ســازگار  ــروزه تولی ــده اســت. ام گردی
از  یکــی  انتخــاب.  نــه  و  اســت  محیط زیســت، ضــرورت  بــا 
انــرژی  منابــع  از  اســتفاده  ســبز،  فــوالد  تولیــد  راهکارهــای 
ــا  ــر اســت. فــوالد خوزســتان از چنــد ســال گذشــته ب تجدیــد پذی
در  مطالعــات گســترده ای  دانش بنیــان  شــرکت های  همــکاری 
جهــت حرکــت بــه ســمت تولیــد فــوالد ســبز آغــاز کــرده اســت 
ــتن  ــه داش ــزم ب ــعه ای را مل ــای توس ــف پروژه ه ــی، تعری و از طرف
پیوســت زیســت محیطی کــرده اســت. بایــد اشــاره کنم کــه بــرای 
ــا را  ــای روز دنی ــت فناوری ه ــاز اس ــی نی ــای جهان ــا در بازاره بق
ــن  ــز از ای ــتان نی ــوالد خوزس ــت. ف ــه کار گرف ــوالد ب ــد ف در تولی
و  زیســت محیطی  مســائل  بــه  توجــه  نیســت.  مســتثنی  قاعــده 
ــن« از  ــذف کرب ــر »ح ــه ای و به بیان دیگ ــای گلخان ــش گازه کاه

برنامه هــای پیــش روی فــوالد خوزســتان اســت.
ــیدن  ــرای رس ــوالدی ب ــرکت های ف ــه ش ــی ک ــه چالش های ازجمل
بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا آن هــا مواجــه هســتند می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
• جایگزینــی هیــدروژن به جــای ســوخت های کربنــی چیــزی 
ــی و  ــزم مل ــد و ع ــازها باش ــدرت فوالدس ــط در ق ــه فق ــت ک نیس
ــع دیگــر و ســایر حوزه هــای اقتصــاد را  ــت و صنای مشــارکت دول
ــرا  ــزی و اج ــکاری، برنامه ری ــری، هم ــرمایه گذاری، همفک در س
ــورت  ــل به ص ــن عوام ــه ای ــرفته ک ــورهای پیش ــد؛ در کش می طلب
طبیعــی و بالفعــل مهیاتــر اســت امــکان عملیاتــی شــدن بیشــتر اســت 
و کشــورهای ماننــد ســوئد، اتحادیــه اروپــا، انگلســتان و آمریــکا و 

ــد. ــا را شــروع کرده ان ــن کاره ــاًل ای ــد عم ــی هن ــن و حت ژاپ

حبه
صا

م
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ــر می شــود  ــن صف ــه تحقــق کرب ــدروژن منجــر ب ــی هی • جایگزین
امــا هزینــه تولیــد فــوالد را افزایــش خواهــد داد. تولیــد هیــدروژن 
در مقیــاس صنعتــی گــران اســت و دســت کم 30 درصــد و حتــی 

ــد فــوالد را افزایــش خواهــد داد. بیشــتر هزینه هــای تولی
• ازلحــاظ فنــی و تکنولوژیکــی و عملیاتــی هــم کار بــا هیــدروژن 

دشــوار اســت؛ )حمــل و ذخیــره و نگهــداری آن(.
در ایــن مســئله بایــد زنجیــره کلــی تولیــد گازهــای گلخانــه ای 
ــاًل در  ــد آن را مث ــد چرخــه تولی ــن بای ــت و بنابرای را در نظــر گرف
ــع مهــم تولیــد آالینده هاســت قطــع  نیروگاه هــای بــرق کــه از مناب
ــد  ــرای تولی ــر ب ــع غیرکربنــی مثــل انرژی هــای تجدیدپذی و از مناب
بــرق موردنیــاز در کوره هــای قــوس الکتریکــی و ... اســتفاده 
کــرد. برخــی از کشــورها بــه روش هــای غیرمعمــول دیگــر در ایــن 
ــرای  ــرق ب ــتفاده از ب ــه اس ــکا ب ــاًل آمری ــد. مث ــاره کرده ان مورداش
تولیــد فــوالد بــا روشــی ماننــد تولیــد آلومینیــم فکــر کــرده اســت.

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص 
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و 
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاهــی در مــورد فناوری هــای جدیــد و هــم در 

مــورد رفــع مشــکالت تولیــد چیســت؟

ســمپوزیوم فــوالد باعــث ایجــاد زمینــه مســاعد بــرای برقــراری 
ــوالد  ــت ف ــت اندرکاران صنع ــان و دس ــه محقق ــان کلی ــاط می ارتب
ــه و انتشــار آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی  و محلــی جهــت ارائ
ــن  ــت همچنی ــوالد اس ــه ف ــدگان در زمین ــگاهیان و تولیدکنن دانش
و  برنامه ریــزی  مطالعــه،  شــناخت،  به منظــور  بهتــر  فضایــی 
ــوده  ــم نم ــگاه فراه ــت و دانش ــان صنع ــاط می ــر ارتب ــت مؤث مدیری
ــای  ــایی فرصت ه ــرای شناس ــی ب ــمپوزیوم محل ــع س ــت. درواق اس
ــوالدی اســت کــه فعــاالن  ــع ف همــکاری و پیشــبرد اهــداف صنای
عرصــه صنعــت بــدون واســطه بــا دانشــگاهیان ارتبــاط گرفتــه و بــا 
طــرح مســائل، راه حل هــای مختلــف را مطــرح و بهتریــن راه  حــل 
بــا تکیــه بــر خــرد جمعــی انتخــاب می شــود. اگــر ایــن ســمپوزیوم 
بتوانــد رشــد تــوام باکیفیــت را شــتاب بیشــتری بخشــد، قطعــاً مفیــد 

ــود. ــر خواهــد ب و مؤث

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــردد؟ ــبز گ ــوالد س ــد ف ــت تولی صنع

صنایــع  حیاتی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  فــوالد  صنعــت 

ــی از  ــش قابل توجه ــر بخ ــال حاض ــت. در ح ــر دنیاس ــال حاض ح
ــی  ــیلی متک ــوخت های فس ــتفاده از س ــر اس ــان ب ــوالد جه ــد ف تولی
ســت. از طــرف دیگــر بــه دلیــل رشــد روزافــزون جمعیــت 
تقاضــای جهانــی بــرای فــوالد نیــز رو بــه افزایــش اســت. هــر ســاله 
ســفرهای بیشــتری در حــال انجــام اســت، آســمان خراش ها بلندتــر 
می شــوند و توربین هــای بــادی بیشــتری ســاخته می شــود. ایــن بــه 
معنــای تولیــد فــوالد بیشــتر، اســتفاده از ســوخت های فســیلی و بــه 

ــی ســت. ــال آن انتشــار آلودگــی در ســطح جهان دنب
امــا در ســال های اخیــر توجــه بــه گرمایــش جهانــی و پیامدهــای 
نامطلــوب اســتفاده از ســوخت های فســیلی موجــب شــده تــا ایــن 
ــاس  ــوالد احس ــد ف ــه تولی ــف و ازجمل ــع مختل ــرورت در صنای ض
شــود تــا حرکتــی بــه ســمت اســتفاده از انرژی هــای پاک تــر 
صــورت گیــرد. لــذا به منظــور حضــور در بازارهــای جهانــی 
ــع  ــت اســتانداردهای زیســت محیطی هســتیم درواق ــه رعای ــزم ب مل
ــا  حرکــت بــه ســمت تولیــد فــوالد ســبز یــک ضــرورت اســت. ب
ــوده  ــر آل ــط را کمت ــبز، محی ــوالد س ــد ف ــرمایه گذاری در تولی س
ــه را  ــع اولی ــود، مناب ــرف می ش ــری مص ــه کمت ــواد اولی ــرده، م ک
بهتــر و پایدارتــر مصــرف کــرده، بازیابــی ضایعــات فنــاوری 
تصفیــه  ســاده تر  باقی مانــده  ضایعــات  و  می شــود  راحت تــر 

می گــردد.

ــرای  ــای اج ــع و مزای ــی، موان ــر حضرتعال ــه نظ  ب
ــت؟ ــران چیس ــبز در ای ــوالد س ــن ف ــره ی تأمی زنجی

ــه  ــاره دارد ک ــی اش ــه فعالیت های ــبز ب ــوالد س ــن ف ــره تأمی زنجی
ــول  ــک محص ــت محیطی ی ــرات زیس ــش تأثی ــا کاه ــدف آن ه ه
در کل چرخــه عمــر آن اســت. در تمامــی فعالیت هایــی کــه 
ــائلی  ــه مس ــد ب ــده اند بای ــن پراکنده ش ــره تأمی ــول کل زنجی در ط
بهره بــرداری  کربــن،  دی اکســید  و  آالینده هــا  انتشــار  چــون 
ــرژی،  ــی در مصــرف ان ــع طبیعــی، صرفه جوی ــدازه از مناب بیش ازان
ــدگان  ــا تأمین کنن ــردن ب ــاک، کار ک ــرژی پ ــع ان ــتفاده از مناب اس
ســبز و همچنیــن بازیافــت محصــول و اســتفاده مجــدد ازآن پــس از 

ــود. ــه ش ــی توج ــده نهای ــتفاده مصرف کنن اس
زیســت محیطی  مســائل  بــه  مربــوط  نگرانی هــای  اخیــراً 
به شــدت در حــال افزایــش اســت. از طرفــی فشــار جامعــه و 
مســائل قانونــی، منجــر بــه تــالش کســب وکارها و ســازمان ها 
به منظــور کاهــش اثــرات زیســت محیطی و بهبــود فعالیت هــای 
ــا بحــران فزاینــده جــدی انــرژی و  پایــدار محیطــی شــده اســت. ب
ــن  ــره تأمی ــبز و زنجی ــوالت س ــت محیطی، محص ــکالت زیس مش
ســبز توجــه جهانــی را بــه خــود جلــب کرده انــد. عوامــل اقتصــادی 
ــری  ــدم رقابت پذی ــم، ع ــازده ک ــاد و ب ــرمایه گذاری زی ــامل )س ش
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ــد،  ــت ارش ــد مدیری ــدم تعه ــامل )ع ــود ش ــتیبانی و بهب و ...(، پش
عــدم تعهــد تأمین کننــدگان و مشــتریان، مقاومــت بــه تغییــر 
و ....(، عوامــل عملیاتــی شــامل )مقاومــت در برابــر نــوآوری، 
عــدم اجــرای شــیوه های ســبز و ...(، زیســت محیطی، دانــش و 
ــی  ــدم آگاه ــی، ع ــص کاف ــود تخص ــدم وج ــامل )ع ــاوری ش فن
ــات و ...(  ــاوری اطالع ــردن فن ــی ک ــدم اجرای ــدگان، ع تأمین کنن
ــن  ــره تأمی ــرای زنجی ــرکت ها در اج ــری ش ــی در تصمیم گی موانع

ــتند. ــران هس ــبز در ای ــوالد س ف

ــت  ــن صنع ــوان بی ــه می ت ــما چگون ــر ش ــه نظ  ب
ــرکت های  ــی و ش ــز تحقیقات ــگاه ها، مراک ــوالد، دانش ف
پیاده ســازی  در  تســریع  جهــت  در  دانش بنیــان 
ســبز  فــوالد  تولیــد  جهــت  الزم  تکنولوژی هــای 

ــرد؟ ــرار ک ــاط برق ارتب

ارتبــاط میــان دانشــگاه و صنعــت همــواره بــه پیشــرفت و یافتــن 
راه حل هــای مناســب و کاربــردی منجــر می شــود. انتظــار مــی رود 
کل مصــرف انــرژی جهــان در 20 ســال آینــده حــدود 40 درصــد 
ــت  ــنگ، نف ــی از زغال س ــر عظیم ــد مقادی ــه نیازمن ــد ک ــد کن رش
و گاز اســت؛ امــا تنهــا ســوخت های فســیلی پاســخگوی ایــن 
رشــد نیســتند. تقاضــا بــرای انرژی هــای تجدیدپذیــر به طــور 
جدیــد،  مطالعــات  اســاس  بــر  و  افزایش یافتــه  قابل توجهــی 
ــرژی  ــه معنــی واقعــی تمرکــز و ســرمایه گذاری روی ان ــون ب تاکن
خورشــیدی، بــاد و ســایر انرژی هــای ســبز صــورت نگرفتــه 
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــگاه، پ ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــت. اس اس
شــرکت های دانش بنیــان کوتاه تریــن مســیر بــرای رســیدن بــه 
ایــن اهــداف اســت. یکــی از راهکارهــای عملــی حمایــت از 

ــت. ــبز اس ــوالد س ــد ف ــا تولی ــط ب ــای مرتب پایان نامه ه

ــر  ــران ازنظ ــون ای ــی هم اکن ــر حضرتعال ــه نظ  ب
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
جایگاهــی قــرار دارد و آیــا تاکنــون اقدامــات اساســی 
در ایــن درزمینــٔه در شــرکت شــما و یــا جاهــای دیگــر 

ــت؟ ــه اس انجام گرفت

ــت  ــش از هف ــه بی ــت ک ــی اس ــی از صنایع ــوالد یک ــت ف صنع
درصــد از انتشــار کربــن جهانــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 
بــرای مقابلــه بــا انتشــار گازهــای گلخانــه ای در ایــن بخــش، از بیــن 
بــردن یــا کاهــش وابســتگی فعلــی تولیــد فــوالد بــه ســوخت های 
ــاال و  ــای ب ــرای فرآیندهــای دم ــراق ب فســیلی هــم از مجــرای احت

هــم در ســایر فرآیندهــا، موضوعــی ضــروری اســت.
بررســی فــوالد ســبز یــا فــوالد بــدون کربــن دی اکســید باهــدف 
کاهــش گازهــای گلخانــه ای در جهــان پــس از اجــالس گالســکو 
ــطح  ــون در س ــت و تاکن ــرار گرف ــا ق ــازان دنی ــه فوالدس موردتوج
پایلــوت در حــال بررســی اســت لــذا واحدهــای صنعتــی آن 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــه اس ــعه نیافت ــوده و توس ــوت ب ــاس پایل در مقی
ــا  ــیلی در اروپ ــوخت های فس ــی و س ــن گاز طبیع ــکالت تامی مش
ــد  ــی را در تولی ــش اصل ــوخت ها نق ــن س ــه ای ــت ک ــن واقعی و ای
فــوالد ایفــا می کننــد فــوالد ســبز بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــه  اســت. در ایــران کــه منابــع گاز طبیعــی فــراوان هســت توجــه ب
ایــن مهــم اولویــت کمتــری پیداکــرده ولــی علیرغــم ایــن مطلــب 
ــازی  ــعه و نوس ــازمان توس ــت س ــا محوری ــی ب ــازان ایران فوالدس
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران نشســت های تخصصــی را در 
ــای  ــبز در گروه ه ــکاری س ــبز و معدن ــوالد س ــد ف ــوص تولی خص
ــبختانه  ــوده و خوش ــاز نم ــش آغ ــال پی ــک س ــي از ی ــم اندیش ه
بــه صــدور دو تفاهم نامــه در خصــوص تولیــد فــوالد ســبز و 
ــع  ــزرگان صنای ــور ب ــا حض ــه ب ــد ک ــر ش ــبز منج ــکاری س معدن
فــوالد و معــدن کشــور بــزودی امضــاء خواهــد شــد. هــدف ایــن 
ــه جمــع کشــورهای  ــران ب تفاهم نامــه ورود جمهــوری اســالمی ای
پیشــرو می باشــد و بــا اجــرای طــرح پایلــوت موردتوافــق بــا 
مشــارکت امضــاء کننــدگان تفاهم نامــه بالفاصلــه بررســی های 
میدانــی در خصــوص جوانــب ایــن تکنولــوژی دوســتدار طبیعــت 
ــورهای  ــع کش ــه جم ــور ب ــی در ورود کش ــده و گام مهم انجام ش
ــگاه جمهــوری اســالمی  ــود و جای ــوژی خواهــد ب صاحــب تکنول

ــد. ــت می باش ــن صنع ــگامان ای ــروه پیش ــز در گ ــران نی ای
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فوالد آلیاژي ایران

جناب آقای مهندس علیرضا چایچي،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 لطفــاً شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه هــای 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران بزرگ تریــن تولیدکننــده انــواع 
فوالدهــای آلیــاژی در ایــران و خاورمیانــه اســت کــه در ســال 1378 بــه 

بهره بــرداری رســید.
ــع  ــورد مقاط ــنگین، ن ــع س ــورد مقاط ــازی، ن ــای فوالدس کارخانه ه
ــه  ــن شــرکت مجهــز ب ــل کاری ای ــی و تکمی ــات حرارت ســبک، عملی
ــی  ــش فن ــن ســطح دان ــزات و برخــوردار از باالتری پیشــرفته ترین تجهی
ــا  و ســطح اتوماســیون بــوده کــه امــکان تولیــد فوالدهــای آلیــاژی را ب
باالتریــن کیفیــت و منطبــق بــا اســتانداردهای بین المللــی میســر ســاخته 

اســت.
شــرکت فــوالد آلیاژی ایــران بر اســاس نیاز صنایع کشــور و همچنین 
تقاضاهــای صادراتــی، تاکنون بیــش از 439 گریــد فــوالدی در قالب 26 
گــروه در مقاطــع و ســایزهای مختلــف نــوردی و ریختگــی، طراحــی و 
تولیــد نموده اســت کــه در صنایــع خودروســازی، ماشین ســازی، نفت و 
گاز و پتروشــیمی، ابزارســازی، نیروگاهی، ریلی، ســاخت لوازم پزشکی 

و جراحــی و ســایر صنایــع ویــژه، کاربرد وســیعی دارد.
ــر،  ــات حرارتی پذی ــای عملی ــرکت در گروه ه ــن ش ــوالت ای محص
ــر،  ــازی، فن ــگ، ماشین س ــگ، نیترایدین ــراش، بلبرین ــوپاپ، خوش ت س
ــزاری گــرم کار،  ــزاری ســردکار، اب ــزار کربنــی، اب اکســتروژن ســرد، اب
مقــاوم در دمای باال، غیرقابل مغناطیس، ســخت شــونده ســطحی، مقاوم 
بــه حــرارت، زنــگ نــزن )فریتــی، مارتنزینی، آســتنیتی(، کشــش و نورد 
ســرد، اره، قالــب پالســتیک، میکــرو آلیــاژ، لوله ســازی، الکتــرود و ریل 
را در اشــکال میلگــرد، چهارگــوش، تســمه و کالف تولیــد و عــالوه بــر 
پوشــش نیازهــای بــازار داخلی، به مقصد کشــورهای اروپایی و آســیایی 

نظیــر آلمــان، اســپانیا، ایتالیــا، ترکیــه، بلغارســتان و ... صــادر می گــردد.

 بــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فــوالد ســبز، 
کاهــش آالینده هــا و همچنیــن گازهای گلخانه ای اســت 
ــوالدی  ــرکت های ف ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ب
بــرای رســیدن بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا چــه چالش هــا و 

ــتند؟ ــرو هس ــی روب فرصت های

ــد از  ــان 8 درص ــوالد جه ــت ف ــتحضرید صنع ــه مس ــه ک همان گون
تقاضــای انــرژی و درعین حــال 7 درصــد از کل دی اکســید کربــن 
تولیدشــده توســط بشــر را تشــکیل می دهــد. پیش بینــی می شــود تا ســال 
2050 میــالدی، تولیــد فــوالد ســبز )بــدون انتشــار CO2( به رقابتی شــدید 
بیــن فوالدســازان جهــان تبدیــل شــود. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه مهم تریــن تمرکــز در زمینــه تولید فــوالد ســبز در درجه اول بــر روی 
تغییــر روش تولیــد از کــوره بلنــد به ســمت کــوره قوس الکتریکــی و در 
درجــه دوم بــر روی تولیــد آهــن اســفنجی و فراینــد احیا آهن با اســتفاده 
از هیــدروژن قــرار دارد. بی شــک مهم تریــن فرصــت پیــش روی صنعت 
ــم  ــه حج ــش قابل مالحظ ــبز، کاه ــوالد س ــه ف ــیدن ب ــوالد در راه رس ف
ــت های  ــتای سیاس ــه در راس ــت ک ــه ای اس ــده و گلخان ــای آالین گازه
اقلیمــی و تعهدهــای جهانــی تولیــد فــوالد بــا کربــن صفــر از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. بی تردیــد در آینــده نزدیــک، فوالدســازهایی 
کــه نتواننــد مســیر تولیــد خــود را در راســتای فــوالد ســبز منطبق ســازند، 
در معــرض جرایــم ســنگین و محدودیت هــای میــزان تولید و صــادرات 
قــرار خواهنــد داشــت. همچنیــن بــا توجــه بــه چالش هــای فــراوان تأمین 
انــرژی پایــدار در صنایــع فــوالدی، حرکــت بــه ســمت اســتفاده از بــرق 
ــه  ــر ب ــد منج ــد CO2، می توان ــش تولی ــر کاه ــالوه ب ــر، ع ــد پذی تجدی

پایــداری در تأمیــن انــرژی گــردد.
از ســویی واقعیــت تولیــد فــوالد ســبز بــا بهره گیــری از هیدروژن ســبز 
)هیــدروژن تولیدشــده از الکترولیــز آب با اســتفاده از بــرق تجدید پذیر( 
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تحقــق می یابــد. بزرگ تریــن چالــش روبــروی صنایــع فــوالدی در ایــن 
مســیر، هزینــه بــاال و عــدم صرفــه اقتصــادی فرایند تولیــد هیدروژن ســبز 
اســت. عــالوه بــر ایــن، چالش هــای مربوط بــه اســتفاده از آهن اســفنجی 
ــور  ــت به ط ــی می بایس ــوس الکتریک ــای ق ــر در کوره ه ــن صف ــا کرب ب

دقیــق ارزیابــی و مرتفع گــردد.

 بــه نظــر شــما فواید برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
ــم  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی دانش
ــع  ــورد رف ــم در م ــد و ه ــای جدی ــورد فناوری ه در م

مشــکالت تولیــد چیســت؟

ــای  ــان دادوســتد فکــری و فعالیت ه ــم« در جری ــه اینکــه »عل نظــر ب
جمعــی بــر روی داده هــا و انجــام پژوهش هــای نویــن، رشــد و توســعه 
ــه شــدن دانــش فنــي و تخصصــي و  ــد بنابرایــن توســعه و نهادین می یاب
فناوری هــای نویــن در صنعــت فــوالد، از طریــق برقــراری ارتبــاط مؤثــر 
میــان کلیــه محققــان، دســت اندرکاران، ســرمایه گذاران، اســتادان، 
ــن  ــار آخری ــه و انتش ــز ارائ ــت و نی ــن صنع ــان ای ــران و کارشناس مدی
دســتاوردهای پژوهشــی در زمینــه فــوالد محقــق می گــردد. نتایــج 
ــل در  ــن عام ــه مهم تری ــت ک ــی از آن اس ــز حاک ــی نی ــات جهان مطالع
موفقیــت تجــاری بنگاه هــای اقتصادی، برقــراری ارتبــاط مؤثر و ســازنده 
ــب  ــن مطل ــت. ای ــان اس ــگاه ها و متخصص ــرکت ها، دانش ــایر ش ــا س ب
ــرکت های  ــازنده ش ــتمر و س ــاط مس ــژه ارتب ــت وی ــان دهنده اهمی نش
ــزاری  ــد، برگ ــی تردی ــد. ب ــر می باش ــا یکدیگ ــگاه ها ب ــی و دانش صنعت
همایش هــا و نمایشــگاه های تخصصــی فــوالد، زمینه ســاز گردهمایــی و 
دیــدار محققــان و متخصصــان صنعت و فرصت مغتنمــی جهت آگاهی 
از آخریــن اخبــار، رویدادهــا، تحــوالت و نوآوری هــای ایــن صنعــت بــه 
شــمار مــی رود. در ایــن راســتا، ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بین المللی 
به عنــوان بزرگ تریــن و پرمخاطب تریــن گردهمایــی  ســمپوزیوم 
فوالدســازان کشــور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ازجملــه فواید 

و مزایای این رویداد بین المللی می توان بدین موارد اشاره نمود: 
ــه آخریــن دســتاوردها و نوآوری هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و  -  ارائ
تجربیــات موفــق شــرکت ها باهــدف اســتفاده از نتایــج و مزایــای آن هــا 
در صنعــت و نیــز بهره گیــری از جدیدتریــن یافته هــا و مباحــث علمــی 
مطرح شــده در ســخنرانی های کلیــدی و بــه اشــتراک گذاری ایده هــا و 
اندیشــه های پیشــتازان و نــوآوران صنعــت فــوالد کــه می توانــد منجــر به 

ــردد. ــه گ ــد و نوآوران ــای جدی ــا و راه حل ه ــق ایده  ه خل
ــدار  ــتقیم و دی ــاط مس ــت ارتب ــب جه ــتری مناس ــودن بس ــم نم -   فراه
رودرروی متخصصیــن و اثرگــذاران صنعــت فوالد و اســاتید دانشــگاه ها 

ــه همــراه  و طــرح چالش هــا و مشــکالت موجــود در صنعــت فــوالد ب
ــه ایجــاد  ــورد موضوعــات مختلــف کــه زمین بحــث  و تبادل نظــر در م
ارتباطــی دوســویه جهــت انجام فعالیت های مشــترک پژوهشــی باهدف 

ــا می ســازد. افزایــش بهــره وری و ســودآوری صنایــع را مهی
-  نمایــش و معرفــی جدیدتریــن دســتاوردها، محصــوالت، توانایی هــا 
ــع  ــا رویکــرد رف ــب نمایشــگاه ب ــی شــرکت ها در قال و خدمــات صنعت
نیازهــای صنعتی، دیدار مســتقیم نمایندگان صنایع و مشــتریان و بحث و 
تبادل نظــر در مــورد مســائل مشــترک کاری و نیز یافتــن تأمین کنندگان، 

مشــتریان و بازار هــای هــدف جدیــد و بالقــوه.
-  ایجــاد شــبکه های ارتباطــی کاری و حرفــه ای بیــن شــرکت کنندگان 
ســمپوزیوم و نمایشــگاه اعــم از محققــان، صنعت گــران، اســاتید 
دانشــگاه ها، دانشــجویان، نماینــدگان شــرکت ها و مشــتریان کــه زمینــه 

ــازد. ــم می س ــده را فراه ــتمر در آین ــوی و مس ــکاری ق ــاط و هم ارتب
-  اطــالع از آخریــن و جدیدتریــن اخبــار، تحــوالت، چالش هــا و رونــد 
ــق برگــزاری  ــوالد از طری ــدی در صنعــت ف ــرات پارامترهــای کلی تغیی
پنل هــای تخصصــی کــه نقــش مهمــی در آینده نگــری، برنامه ریزی هــا 

ــد. ــا می کن ــع ایف ــدت صنای و ســرمایه گذاری های کالن و بلندم

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــد  ــت تولی ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

فــوالد ســبز گــردد؟

در حــال حاضــر 55 درصــد از جمعیــت جهــان در کالن شــهرها 
زندگــی می کننــد و پیش بینــی می شــود کــه ایــن میــزان تــا ســال 2050 
بــه 68 درصــد افزایــش یابــد. به عنوان مثــال، یکــی از بزرگ تریــن 
پروژه هــای آینــده اندونــزی، پایتخــت جدیــد آن در کالیمانتــان اســت 
ــی از  ــه حاک ــده ک ــمند طراحی ش ــبز و هوش ــهری س ــوان ش ــه به عن ک
افزایــش آگاهــی زیســت محیطی و تمرکــز سیاســت های دولت هــا در 
راســتای توســعه مناطــق شــهری ســبز و زیرســاخت های مربوطــه اســت. 
همچنیــن، نگرش هــای مصرف کننــدگان در حــال تغییــر اســت و افــراد 
بیشــتری از جایگزین هــای پایــدار حمایــت می کننــد؛ به ویــژه زمانــی که 
نگرانی هــای شــدید در مــورد تغییــرات آب و هوایــی در اولویــت باشــد. 
ایــن می توانــد یکــی از محرک هــای بــازار فــوالد بــرای ســرمایه گذاری 
ــر  ــی دیگ ــطح جهان ــه در س ــن اینک ــد. ضم ــبز باش ــوالد س ــن ف و تأمی
ــه در  ــی موردتوج ــه اصل ــوالدی نکت ــوالت ف ــت محص ــت و قیم کیفی
خریــد فــوالد نیســت و مشــتریان اکنــون روی خرید محصوالت ســبزتر 

ســرمایه گذاری می کننــد.
از ســویی بــا توجــه بــه قوانیــن ســخت گیرانه انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای و مالیات هــای کربــن وضع شــده در ســطح جهــان و بازارهای 
جهانــی، تولیــد فــوالد ســبز جــزو ضروریــات صنعــت به خصــوص برای 
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صــادرات می باشــد کــه خــود محــرک خوبــی بــرای صنایــع صــادرات 
محــور اســت. اتخــاذ سیاســت تولیــد فــوالد ســبز بایســتی بومی گــردد تا 
تقســیم عادالنــه هزینه ها و توســعه تکنولــوژی و قیمت گــذاری عادالنه با 
توجــه بــه اهمیــت پرداختن به مســائل محیــط زیســتی در کشــور نهادینه 
گــردد؛ امــا قطعــاً بــه علــت باالتر بــودن قیمت تمام شــده فــوالد ســبز و از 
دســت دادن مزیــت رقابتــی داخل کشــور، جهــت فــروش در داخل باید 

چاره ای اندیشــه شــود.

 بــه نظــر حضرتعالــی، موانــع و مزایــای اجــرای 
زنجیــره ی تأمیــن فــوالد ســبز در ایــران چیســت؟

تولیــد فــوالد مبتنــی بــر هیــدروژن )فــوالد ســبز( یــک فناوری بســیار 
ــم  ــت علی رغ ــد. در حقیق ــر می رس ــه نظ ــران ب ــا گ ــده ام امیدوارکنن
ــت؛  ــزی اس ــرفت هیجان انگی ــدروژن پیش ــا هی ــد DRI ب ــه تولی ــن ک ای
ــد  ــی و اقتصــادی قابل توجهــی حــول مراحــل تولی ــای فن ــا چالش ه ام
وجــود دارد. مشــکالت موجــود در تأمیــن هیــدروژن ســبز بــرای احیــاء 
و همچنیــن به صرفــه بــودن اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر در تولید 
بــرق ازیک طــرف و تأمیــن مقــرون به صرفــه قراضــه به جــای DRI جــزو 
مســائل جــدی در تولیــد فــوالد ســبز می باشــد. برخــی از فناوری هــای 
تولیــد فــوالد ســبز در مقیاس کوچــک در حال اجرا هســتند؛ اما اجــرا در 
مقیــاس بــزرگ هنوز بــه نتایج مــورد انتظــار نرســیده اســت. فناوری های 
موجــود بســیار گــران هســتند یــا دارای چالش هــای فنــی می باشــند کــه 
مدیریــت آن هــا ازنظــر اقتصادی پرهزینــه اســت. پروژه هایی می بایســت 
تعریــف شــود تــا امکان ســنجی اقتصــادی و فنــی را در مقیــاس بــزرگ 
تجزیه وتحلیــل کننــد. از ســویی بــا توجــه بــه اینکــه عمــده تولیــد فــوالد 
ــا کوره هــای قــوس الکتریکــی انجــام می شــود، ایــن نــوع  در کشــور ب
تولیــد جــزو مزایــای کشــور در راســتای زنجیــره تأمیــن فــوالد ســبز بــه 

شــمار مــی رود.

 بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان بیــن صنعــت فــوالد، 
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــای الزم  ــازی تکنولوژی ه ــریع در پیاده س ــت تس در جه

جهــت تولیــد فــوالد ســبز ارتبــاط برقــرار کــرد؟

یکــی از راهکارهــای مناســب در ایــن زمینــه ایجــاد واحدهــای 
پایلــوت جــوار کارگاهــی بــه سرپرســتی دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی 
و شــرکت های دانش بنیــان و بــا حمایــت و پشــتیبانی مالــی و فنــی 
شــرکت های فوالدســازی اســت. ازجملــه مباحــث کالن و اساســی در 
زمینــه تولیــد فــوالد ســبز می تــوان بــه احیــاء مســتقیم آهن بــا هیــدروژن، 
کاهــش هزینــه تولیــد هیــدروژن ســبز، الکترولیــز ســنگ آهن و 

روش هــای نویــن جــذب، ذخیره ســازی و اســتفاده از CO2 اشــاره نمــود 
کــه می بایســت در قالــب پروژه هــای تحقیقاتی-عملیاتــی در واحدهــای 
ــور  ــوند. به ط ــی ش ــرا و بررس ــف، اج ــی تعری ــوار کارگاه ــوت ج پایل
ــه اقتصــادی نمــودن و  خــاص، کمــک مراکــز علمــی کشــور در زمین
کاهــش هزینــه تولیــد هیــدروژن ســبز و رفع مشــکالت عملیاتــی فرایند 
اســتفاده از هیــدروژن به جــای گاز طبیعــی و نیــز کاهــش هزینــه تولیــد 
بــرق بــا اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر می توانــد بســیار گره گشــا 
باشــد. بــدون شــک تعامــل و همــکاری ســازنده صنعــت و دانشــگاه در 
ایــن زمینــه می توانــد منجــر به خلــق فنــاوری در مقیــاس آزمایشــگاهی و 

ــود. ــی ش ــاس صنعت ــازی آن در مقی ــت پیاده س ــی و درنهای نیمه صنعت

بــه نظــر حضرتعالــی هم اکنــون ایــران ازنظــر   
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
ــی  ــات اساس ــون اقدام ــا تاکن ــرار دارد و آی ــی ق جایگاه
ــر  ــای دیگ ــا جاه ــما و ی ــرکت ش ــه در ش ــن زمین در ای

اســت؟ انجام گرفتــه 

هنــوز در ابتــدای راهیــم و در حــد طرح موضــوع و مطالعــات اولیه در 
زمینــه تولیــد فــوالد ســبز در کشــور اقداماتــی آغازشــده اســت و انشــااهلل 
بــا همــکاری مراکــز علمــی و تحقیقاتــی مســیر دســتیابی بــه فوالد ســبز، 

همــوار و درنهایــت بومی ســازی گــردد.
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

سنگ آهن مرکزي ایران

جناب آقای مهندس مجتبی حمیدیان،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 لطفــاً  شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه های 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

ــوان  ــال 1342 ه ش به عن ــران از س ــزی ای ــنگ آهن مرک ــرکت س ش
ــن رخــداد اکتشــافی سیســتماتیک کشــور  ــن و بزرگ تری ــی اولی متول
ــترده  ــافات گس ــن اکتش ــل ای ــه حاص ــد ک ــت می کن ــه فعالی ــروع ب ش
شناســایی 62 آنومالــی آهــن دار در گســتره فــالت مرکــزی ایــران 
ــی از  ــتخراج یک ــات اس ــال 1350 عملی ــرکت در س ــن ش ــد. ای می باش
آنومالی هــای مکشــوفه موســوم بــه چغــارت را بــا ذخیــره زمین شناســی 
207 میلیــون تــن باهــدف تأمیــن خــوراک ذوب آهــن اصفهــان آغــاز 

می کنــد.
در حــال حاضر این شــرکت با در اختیار داشــتن کارخانــه خردایش و 
پرعیارســازی معدن ســه چاهــون، کارخانــه خردایش چغــارت، کارخانه 
کنســانتره ســازی، آگلومراســیون و گندله ســازی و به پشــتوانه بیش از 6 
هــزار نفــر نیــروی کار و زیرســاخت های در اختیــار اســتراتژی دســتیابی 
بــه ارزش افــزوده باالتــر را بــا تکمیــل چرخــه فــوالد پیگیــری می نماید.

 بــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فــوالد ســبز، 
کاهــش آالینده هــا و همچنیــن گازهای گلخانه ای اســت 
ــوالدی  ــرکت های ف ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ب
بــرای رســیدن بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا چــه چالش هــا و 

ــتند؟ ــرو هس ــی روب فرصت های

 در حــال حاضــر صنعــت فــوالد حــدود 7 درصــد انتشــار کربــن در 
جهــان را بــه خــود اختصــاص می دهــد و بــا توجــه بــه پیش بینــی افزایش 
تقاضــای جهانــی درصــد آالیندگــی ایــن صنعــت نیــز رو بــه افزایــش 

خواهــد بــود.

ــه  ــوالد ک ــدگان ف ــرای تولیدکنن ــش رو ب ــش پی ــن چال ــا مهم تری ام
تمایــل دارنــد صنعتــی ســبز را ایجــاد کننــد اکتســاب تکنولوژی هــای 
نویــن اســت کــه در قــدم اول جایگزینی ســوخت های فســیلی را با ســایر 
منابــع طبیعــی ممکــن می ســازد و ایــن مســئله افزایــش هزینه هــای تولیــد 
را حداقــل تــا 30 درصــد مــی توانــد افزایــش دهــد کــه در کشــور مــا بــا 
توجــه بــه ارزان بــودن حامل هــای انــرژی ایــن مســئله تشــدید خواهــد 

شــد.

 بــه نظــر شــما فواید برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
ــم  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی دانش
ــع  ــورد رف ــم در م ــد و ه ــای جدی ــورد فناوری ه در م

مشــکالت تولیــد چیســت؟

ــگاه در  ــت و دانش ــه صنع ــی ک ــت مواقع ــرده اس ــت ک ــه ثاب تجرب
کنــار یکدیگــر حــل مســئله مشــترکی را دنبــال می کننــد نتایــج خوبــی 
رقــم می خــورد لــذا ســمپوزیوم فــوالد ایــن فرصــت را در اختیــار 
تولیدکننــدگان چرخــه فــوالد کشــور می گــذارد تا چالش هــای صنعت 

ــد. ــه اشــتراک گذارن ــا اندیشــمندان و دانشــگاهیان ب خــود را ب

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــد  ــت تولی ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

فــوالد ســبز گــردد؟

ــه نظــر مصوبه هــای حمایتــی دولــت در راســتای بخشــودگی های  ب
ــن خــوراک واحدهــای مجــری صنعــت ســبز،  ــی، تســهیل تأمی مالیات

ــد. ــر باش ــم مؤث ــن مه ــد در ای ــی و ... می توان ــوق های مال ــای مش اعط
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 بــه نظــر حضرتعالــی، موانــع و مزایــای اجــرای 
زنجیــره ی تأمیــن فــوالد ســبز در ایــران چیســت؟

موانــع اجرایــی شــدن مدیریــت زنجیــره تأمیــن ســبز در فوالدســازی 
شــامل: هزینــه بــاالی فنــاوری پیشــرفته کــه به عنــوان مؤثرتریــن مســیر 
ــش، عــدم  ــود دان ــم شناخته شــده اســت، نب ــن مه ــق ای در جهــت تحق
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها و ... می باشــد و شــرکت های مجــری 
ــش  ــرژی، کاه ــع ان ــی در مناب ــد صرفه جوی ــی مانن ــد از مزایای می توانن

ضایعــات، ارتقــای بهــره وری و ایجــاد مزایــای رقابتــی بهــره ببرنــد.

 بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان بیــن صنعــت فــوالد، 
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــای الزم  ــازی تکنولوژی ه ــریع در پیاده س ــت تس در جه

جهــت تولیــد فــوالد ســبز ارتبــاط برقــرار کــرد؟

مــن معتقــدم در قــدم نخســت الزم اســت قوانینــی وضــع گردنــد تــا 
صاحبــان ایــن صنعــت را در بــازه زمانــی مشــخصی ملــزم یــا ترغیــب بــه 
دســتیابی ایــن مهــم نمایــد و برگــزاری همایش، ســمپوزیوم و نمایشــگاه 
بــا حضــور فعــال صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی می توانــد در این امــر مؤثر 
باشــد امــا درعین حــال کــه قوانین حمایتــی می توانــد ورود بی قیدوشــرط 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی را بــه صنعــت فــوالد تســهیل نمایــد از 
طرفــی جلــب اعتمــاد صاحبــان صنعــت نیــز از ســوی این مراکز بایســتی 

رقــم بخــورد.

بــه نظــر حضرتعالــی هم اکنــون ایــران ازنظــر   
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
ــی  ــات اساس ــون اقدام ــا تاکن ــرار دارد و آی ــی ق جایگاه
ــر  ــای دیگ ــا جاه ــما و ی ــرکت ش ــه در ش ــن زمین در ای

اســت؟ انجام گرفتــه 

ــم  ــوالد ســبز صحبــت می کنی ــد ف ــا تولی ــا در رابطــه ب ــی کــه م زمان
ــد فــوالد  ــه تولی نه تنهــا فقــط فــوالد بلکــه تمامــی حلقه هایــی را کــه ب
منتــج می شــود را در بــر می گیــرد یعنــی از معــدن تــا محصــوالت میانــی 
و نهایــی باید ســبز شــوند کــه این خــود مبین گســتردگی و بزرگــی کار 
می باشــد و درحالی کــه شــرکت های پیشــرو در ایــن مســئله پیش بینــی 
می کننــد حداقــل تــا ســال 2060 بتواننــد صنعــت خــود را ســبز نماینــد 
ــری  ــی قدم هــای مؤث ــوان انتظــار داشــت کــه شــرکت های داخل نمی ت

فراتــر از طــرح موضــوع در محافــل و مجالــس علمــی برداشــته باشــند.
شــرکت ســنگ آهن مرکــزی هــم در حــال بررســی اولیــه موضــوع و 

راهکارهــای اجرایــی آن می باشــد.

57



تابستان1401 / شماره 87

مصاحبه ای با  شرکت

گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش 

انجام شده است که در ادامه می خوانید:
گروه گسترش سرمایه گذاری
ابــیـن الـــمــلـلــی

ARZESHINTERNATIONAL INVESTMENT
D E V E L O P I N G  H O L D I N G

 لطفــاً  شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه هــای 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

ــکل از 12  ــی ارزش، متش ــرمایه گذاری بین الملل ــترش س ــروه گس گ
شــرکت مســتقل )در حــال حاضــر(، از حــدود 15 ســال قبــل مشــغول بــه 
فعالیــت در زمینه هــای مختلــف به ویــژه فــوالد و معــادن و صنایــع معدنی 
می باشــد. ایــن گــروه به عنــوان یــک مجموعــه 100 درصــد خصوصــی 
در حــال اجــرا و بهره بــرداری پروژههــای بــزرگ در زنجیــره فــوالد بوده 
و بــه دنبــال آن اســت تــا بــر اســاس ســند راهبــردی خــود، ضمــن انجــام 
عملیــات اکتشــاف و اســتخراج مــواد مختلــف معدنــی، ارائــه خدمــات 
ــای  ــا و حضــور در بازاره ــال و اســتارت آپ ه ــن در حــوزه دیجیت نوی
ســرمایه داخلــی و خارجــی، به عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان زنجیــره 
ــی  ــواد معدن ــا و ســایر م ــز، فروآلیاژه ــت، منگن ــوالد، کرومی آهــن و ف
فلــزی و بــا کســب ســهم بازارهــای داخلــی و صادراتــی، بــازده بــاال در 

ســرمایه گذاری را بــرای ســهامداران ایجــاد نمایــد.
برنامه هــای کلــی گــروه گســترش ســرمایه گذاری  اهــداف و 

ارزش بین المللــی 
ــه گندله ســازی مادکــوش )فــاز یــک   بهره بــرداری بهینــه از کارخان

معــادل 2.5 میلیــون تــن گندلــه در ســال(
 اجرای پروژه های جدید در حوزه معادن و صنایع معدنی شامل:

•  فاز دوم گندله سازی مادکوش
• تولید کنسانتره کرومیت در منطقه رودان به ظرفیت 22،000 تن

• تولید آهن اســفنجي/بریکت ســازي گرم به روش احیای مســتقیم )در 
دو فــاز( بــه ظرفیــت 3/4 میلیــون تــن در ســال )در هر فــاز 1/7 میلیون تن(

• احــداث مجتمــع تولیــد فروآلیاژهــا شــامل فروســیلیس، فروکــروم، 

فروســیلیکو منگنــز و ... 
•  اکتشــاف، اســتخراج، فرآوری مواد معدنی فلزی شــامل ســنگ آهن، 

کرومیت، منگنز، لیتیم، کبالــت و ...
 ورود شرکت ها به بازار بورس سرمایه

 بــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فــوالد ســبز، 
کاهــش آالینده هــا و همچنیــن گازهای گلخانه ای اســت 
ــوالدی  ــرکت های ف ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ب
بــرای رســیدن بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا چــه چالش هــا و 

ــتند؟ ــرو هس ــی روب فرصت های

همان گونــه کــه مطلع می باشــید در کنفرانــس تغییرات اقلیمــی و آب  
و هوایــی ســازمان ملــل متحد که در آبان ســال 1400 در شــهر گالســکو 
اســکاتلند برگــزار شــد، طرف هــای گفتگــو متعهــد و توافــق بــر افزایش 
ــد و در  ــه ای نمودن ــای گلخان ــه کاهــش گازه ــدات خــود در زمین تعه
مجامــع هــر پنــج ســال ضمــن ارائــه گــزارش و رونــد کارهــای اجرایــی، 
محدودیت هــا و تعهــدات بیشــتر و ســخت گیرانــه تــر می شــوند. حــال 
ــر  ــرژی ب ــن و ان ــه اینکــه جــزو آالینده تری ــا توجــه ب ــوالدی ب ــع ف صنای
تریــن صنایع می باشــند، بیشــتر در معــرض مشــکالت و تهدیدهــای این 
محدودیت هــا و الزامــات بین المللــی هســتند و در صورتیکــه در نگــرش 
مدیــران ایــن صنایــع تغییراتــی بــه وجــود نیایــد، قطعــاً در آینــده دچــار 
مشــکالت خواهنــد شــد. توســعه شــرکت های دانش بنیــان و تغییــرات 
تکنولــوژی پیــش رو، بزرگ تریــن فرصــت بــرای صنایع فوالدی اســت 
تــا در زمینــه اســتفاده بهینــه از انــرژی و کاهــش آالیندگی هــای خــود 

اقدامــات اساســی انجــام دهنــد.
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 بــه نظــر شــما فوائد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
ــم  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی دانش
ــع  ــورد رف ــم در م ــد و ه ــای جدی ــورد فناوری ه در م

مشــکالت تولیــد چیســت؟  

مســلماً دیــدار و ارتباطــات ســالیانه شــرکت های فــوالدی و معدنــی 
و تأمین کننــدگان و ســازندگان زنجیــره فــوالد و ارتبــاط ایشــان 
ــا  ــل ب ــنایی عوام ــی و آش ــش آگاه ــه افزای ــط، ب ــان مرتب ــا کارشناس ب
فعالیت هــای در جریــان زنجیــره تولیــد فــوالد کمــک نمــوده و منجــر به 

تســریع ارتبــاط و تبادل هــای کاری بیــن ایشــان می گــردد.  

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــد  ــت تولی ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

فــوالد ســبز گــردد؟ 

بــا توجــه بــه مزیت هایــی کــه در کشــور ایــران بــرای صنعــت فــوالد 
وجــود دارد، مانــع زدایــی از قوانیــن و مقــررات، تســهیل در تأمین مــواد و 
ــای دســتوری، تســهیل در  ــروش محصــول، دوری از قیمت گذاری ه ف
رونــد صــادرات و تبــادالت مالــی بین المللــی و نیــز اعطــای تســهیالت 
مالــی مناســب می توانــد شــرایط را به منظــور ســرمایه گذاری در صنعــت 
فــوالد مهیاتــر نماید. همچنین مهیــا نمودن بســتری به منظور ورود شــرکا 
ــرمایه گذاران و  ــا س ــکاری ب ــور هم ــی به منظ ــرمایه گذاران خارج و س
صنعتگــران ایرانــی می توانــد بــه ارتقــا جایــگاه صنعــت فــوالد در ایــران 

کمــک شــایانی بنماید.

 بــه نظــر حضرتعالــی، موانــع و مزایــای اجــرای 
زنجیــره ی تأمیــن فــوالد ســبز در ایــران چیســت؟ 

بــا توجــه بــه هدف گــذاری جهانــی بــرای تولیــد فــوالد ســبز، 
روش هــای مختلفــی پیشــنهاد طراحــی و معرفی شــده کــه عملیاتی ترین 
آن هــا روش احیــا بــه وســیله هیــدروژن می باشــد کــه در حــال حاضــر 
ــه روش میدرکــس در آلمــان  یــک مــدل آزمایشــی 100 هــزار تنــی ب
احــداث و بهره بــرداری شــده اســت و قــرار بــر ایــن اســت که در راســتای 
ــل از  ــا قب ــدی ت ــالدی )زمان بن ــال 2050 می ــا س ــت ت ــظ محیط زیس حف
جنــگ روســیه و اکرایــن( همــه تولیدکننــدگان فــوالد در کشــورهای 
توســعه یافته از ایــن روش یــا روش هــای جایگزیــن غیــر آالینده اســتفاده 
ــا اســتفاده  ــه تولیــد آهــن اســفنجی در ایــران ب ــا توجــه ب کننــد. حــال ب
از گاز طبیعــی و آالیندگی هــای آن، بایســتی حرکــت بــه ســمت 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــط ش ــن توس ــاک جایگزی ــای پ تکنولوژی ه

بــا الگوبــرداری از کشــورهای توســعه یافته در دســتور کار قــرار گیــرد. 
همچنیــن بازنگــری در قوانین و مقــررات دولتــی- اســتفاده از انرژی های 
ــئولیت پذیری  ــازی و مس ــور –  فرهنگ س ــترس در کش ــاک در دس پ
زیســت محیطی و رویکــرد ســبز در تمامــی ارکان زنجیــره تولیــد فــوالد 
از اســتخراج معــادن تــا تولیــد آهــن و فــوالد و فراورده هــای فــوالدی و 
نیــز تأمین کننــدگان خدمــات و قطعــات و ... بایــد طرح ریــزی و اجرایــی 

گــردد تــا تأمیــن فــوالد ســبز محقــق شــود.

 بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان بیــن صنعــت فــوالد، 
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــای الزم  ــازی تکنولوژی ه ــریع در پیاده س ــت تس در جه

جهــت تولیــد فــوالد ســبز ارتبــاط برقــرار کــرد؟ 

ــان مشــترک بیــن صنعــت و دانشــگاه مهم تریــن چالشــی  ــن زب یافت
اســت کــه بایــد به منظــور ایجــاد ارتبــاط بیــن ایــن دو نهــاد مهــم آن را 
حــل کــرد. زبــان مشــترک بــه ایــن معنــا کــه آنچــه در صنعــت به عنــوان 
ــز  ــدازه حائ ــه همــان ان ــا مســاله مطــرح اســت در دانشــگاه ب مشــکل ی

اهمیــت باشــد.
راهــکار ایجــاد ایــن زبــان مشــترک در گذشــته برگــزاری همایــش و 
ســمینار و یــا تورهــای صنعتی بــرای دانشــجویان بوده اســت که همچنان 
به عنــوان یــک راهــکار قابل اتــکا می باشــد امــا چنــد ســالی اســت کــه 
برگــزاری اســتارت آپ ویکنــد و یــا اصطالحــاً برگــزاری رویدادهــای 
اســتارت آپــی به عنــوان یــک راهــکار بســیار کارا موردتوجــه قرارگرفته 

است.
 بــا ایــن رویکــرد مســائل و چالش هــای صنعــت در بیــن دانشــجویان 
مطــرح و راهکارهــای عملیاتــی آنــان پــس از طــی مراحــل منتورینــگ 

ــود. ــه می ش ــت ارای ــه صنع ــاله ب ــل مس ــای ح ــوان تیم ه به عن
 باوجــود خانــه خــالق نویــن ارزش و مرکــز نــوآوری نویــن آمپــر )از 
زیرمجموعه هــای گــروه ارزش(، امــروزه ارتبــاط بین صنعت و دانشــگاه 

به عنــوان یــک افــق قابل دســترس بــرای گــروه ارزش مطــرح اســت.

 بــه نظــر حضرتعالــی هم اکنــون ایــران از نظــر 
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
ــی  ــات اساس ــون اقدام ــا تاکن ــرار دارد و آی ــی ق جایگاه
ــر  ــای دیگ ــا جاه ــما و ی ــرکت ش ــه در ش ــن زمین در ای

اســت؟ انجام گرفتــه 

بایــد اعتــراف نمــود کــه توجــه و احتــرام بــه محیط زیســت و 
آگاهی هــا و الزامــات زیســت محیطی در ایــران هنــوز در ســطح پایینــی 
می باشــد و در بســیاری مــوارد هنــوز در ســطح شــعار بــوده و تبدیــل بــه 

ــاور و اعتقــاد نگردیــده اســت. ب
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در صنعــت به منظــور حفاظــت محیط زیســت، نیــازی نیســت کــه بــه 
ــات  ــکاری و اقدام ــی و درخت ــوری و گیاه ــای جان ــت از گونه ه حفاظ
ــار خــود در درون  ــع در اختی برون ســازمانی پرداخــت، همین کــه از مناب
ســازمان )اعــم از مــواد اولیــه – ماشــین آالت – ابــزار – ســوخت – مــواد 
غذایــی - ...(، بــه نحــو مناســبی اســتفاده و مدیریــت نماییــم، بزرگ ترین 
ــم.  ــود نموده ای ــاد خ ــه اقتص ــان ب ــت و هم زم ــه محیط زیس ــف را ب لط
ــان  ــا هم ــاد م ــوان "اقتص ــت عن ــم تح ــعاری داری ــا ش ــن رو م از همی

ــت".  ــت ماس محیط زیس
در ایــن راســتا پــروژه رد پــای کربــن را در ســطح کارخانــه 
ــن CO2 را  ــید کرب ــم و دی اکس ــاده نموده ای ــوش پی ــازی مادک گندله س
در چرخــه زنجیــره ارزش ســازمان و چرخــه عمــر محصــول به صــورت 
سیســتماتیک محاســبه و اندازه گیــری نموده ایــم و موفــق بــه اخــذ 
ــه  ــرژی و جامع ــی ان ــاد جهان ــوی بنی ــن از س ــای کرب ــه رد پ گواهینام

ــته ایم.   ــا گش ــبز اروپ ــت س مدیری
و نیــز در ســال جــاری طــی تفاهمــی نمایندگــی انجمــن مدیریــت 
ســبز ایــران در اســتان هرمزگان، توســط شــرکت مادکــوش اخــذ و دفتر 
دائمــی ایــن نمایندگــی باهــدف توســعه دانــش مدیریت ســبز در ســطح 

اســتان، در کارخانــه دایــر گردیــده اســت. 
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مصاحبه ای با شرکت

گروه سرمایه گذاری و صنعتی آرین حدید

انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 لطفــاً  شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه های 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.ا

گــروه ســرمایه گــذاری و صنعتــی آریــن حدیــد در ســال 1397 در 
قالــب شــرکت ســهامی خــاص تاســیس شــده و از بــدو تاســیس تاکنون 
بــا فعالیــت مســتمر خــود توانســته اســت در زمره شــرکت های خوشــنام 
در زنجیــره فــوالد قــرار گیــرد. عــزم مدیــران ایــن شــرکت همــواره بــر 
بــه کارگیــری نیروهــای خــالق و دارای مهــارت و دانــش بــوده اســت 
تــا بــا رصــد بــازار و اخــذ تصمیمــات بــه موقــع بتواننــد بهترین قیمــت را 
در خصــوص انــواع مقاطــع فــوالدی بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد. این 
شــرکت توانســته اســت بــا همــکاری مســتقیم بــا بهتریــن و معتبرتریــن 
کارخانجــات تولیــدی مقاطــع فــوالدی کشــور مســیر تامیــن کاال بــرای 
مشــتریان را کوتــاه کــرده و طبعــاً قیمــت تمــام شــده را نیز کاهــش دهد. 
برخــی از محصــوالت قابــل ارائــه شــرکت عبارتنــد از: ســنگ آهــن، 
ــن اســفنجی شــمش، میلگــرد ،  ــن ، آه ــه آه ــن ، گندل کنســتانتره آه

تیرآهــن ، ورق و ســایر مقاطــع فــوالدی
گــروه ســرمایه گــذاری و صنعتــی آریــن حدیــد در حــوزه زنجیــره 
فــوالد آمــاده همــکاری بــا کلیــه فعــاالن اعــم از  ســرمایه گــذاران، تولید 
کننــدگان، خریــداران و تامیــن کننــدگان اســت . امیدواریــم در آینــده 
ای نزدیــک بــا همــکاری هــای ســودمند دوجانبــه بتوانیــم ســبب بهبــود 

پیشــرفت در اهــداف مشــترک خــود و طرفیــن تجــاری شــویم.

ــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فــوالد ســبز،   ب
کاهــش آالینده هــا و همچنیــن گازهای گلخانه ای اســت 
ــوالدی  ــرکت های ف ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ب
بــرای رســیدن بــه تولیــد فــوالد ســبز بــا چــه چالش هــا و 

ــتند؟ ــرو هس ــی روب فرصت های

امــروزه بســیاری از کشــورهای دنیــا در مســیر اصــالح ســاختارهای 

صنعتــی خــود و تغییــر از روش هــای قدیمــی تولیــد به ســمت روشــهای 
جدیــد و تکنولــوژی محــور در صنعــت فــوالد هســتند. اقدامــات انجــام 
شــده در کشــورهای صاحــب صنعــت فــوالد، بــه خصــوص چیــن، در 
اصالحــات اساســی شــیوه تولید و جایگزین کــردن روش مــدرن EAF و 
کاهــش عــوارض زیســت محیطــی و بــه تبــع آن افزایش رقابــت پذیری 
موجب شــده اســت تا کشــورهایی دیگــر از جمله آمریــکا ، کانــادا و .... 
نیــز در ایــن مســیر گام بردارنــد. ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم، کاهــش 
نویزهــای مالــی، زیســت محیطــی و اجتماعــی و همچنین افزایــش میزان 
تولیــد فوالد ســبز نســبت بــه محصــوالت فــوالدی کنونــی، در نهایت به 
کاهــش هزینــه هــای کلــی مــی انجامــد. البتــه ایــن اتفاق بــا توجه بــه نیاز 
بــه تکنولــوژی و ســرمایه گــذاری باال، بیشــتر برای کشــورهایی همچون 

آمریــکا ، کانــادا ، هنــد و یــا اتحادیــه اروپا میســر اســت.

 بــه نظــر شــما فوائد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
ــم  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی دانش
ــع  ــورد رف ــم در م ــد و ه ــای جدی ــورد فناوری ه در م

مشــکالت تولیــد چیســت؟ 

گســترش شــرکتهای دانــش بنیــان در چنــد ســال اخیــر و نــگاه ویــژه 
ــت  ــه جه ــور ب ــرکتهای مذک ــت ش ــده اس ــث ش ــل باع ــد داخ ــه تولی ب
ــا حضــور گســترده در نمایشــگاه  شــناخته شــدن توانمندیهــای خــود ب
ــته و  ــش گذاش ــه  نمای ــود را ب ــی خ ــی و اجرای ــتاوردهای علم ــا، دس ه
امــکان اســتفاده مدیــران و کارشناســان واحدهــای صنعتــی بــه جهــت به 
روزرســانی سیســتمهای تولید خود و بهینه ســازی و افزایش عملکرد، از 
توانمدیهــای این شــرکت ها فراهم شــده اســت لــذا در وهلــه اول بهترین 
عرصــه بــرای اعــالم نیازمندیهــا و دســتاوردهای شــرکتها ، ســمپوزیوم و 

نمایشــگاه هــای تخصصی هســتند.

61
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ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه صنعــت 

تولیــد فــوالد ســبز گــردد؟ 

دولــت مــی توانــد بــا وضــع عــوارض ســنگین بــر روشــهای تولیــدی 
ــای  ــه آلودگیه ــر ب ــه منج ــاد ک ــی زی ــا آالیندگ ــا ب ــتاندارد و ی ــر اس غی
زیســت محیطــی مــی شــوند، همچنیــن پرداخــت تســهیالت بلنــد مدت 
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه و انتقــال تکنولــوژی بــه روز بــه 
واحدهــای صنعتــی گام مهمــی در حــوزه محیط زیســت بــردارد. اجرای 
ایــن مهــم ابتــدا از واحدهــای تولیدی دولتی هماننــد ذوب آهــن، مبارکه 

و ... قابــل انجــام اســت. 
امــکان صــادرات بیشــتر محصــول بــا توجه به رعایت مســائل زیســت 
محیطــی ، قابــل رقابــت بــودن با دیگــر کشــورها در حوزه صادرات ســبز 
و در نهایــت کمــک بــه محیــط زیســت  از جملــه مزایــای ایــن اقدامــات 

است.

 بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان بیــن صنعــت فــوالد، 
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــای الزم  ــازی تکنولوژی ه ــریع در پیاده س ــت تس در جه

جهــت تولیــد فــوالد ســبز ارتبــاط برقــرار کــرد؟ 

اســتفاده از تجربیــات  تولیــد کننــدگان، دانــش بــه روز دانشــگاهیان و 
شــرکتهای دانــش بنیــان در تعامالت گســترده و میدانــی و حضور هرچه 
بیشــتر و نزدیــک تــر دانشــگاهیان در صنعــت بــرای لمــس مشــکالت 

تولیــد کننــدگان و ارائــه راهــکار واقعــی ضــروری اســت.
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 بــه نظــر حضرتعالــی هم اکنــون ایــران ازنظــر 
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
ــی  ــات اساس ــون اقدام ــا تاکن ــرار دارد و آی ــی ق جایگاه
ــر  ــای دیگ ــا جاه ــما و ی ــرکت ش ــه در ش ــن زمین در ای

؟  اســت  انجام گرفتــه 

 بــا توجــه بــه اطالعــات اینجانــب، متاســفانه تولیــد فــوالد در کشــور 
مــا از فــن آوری تولیــد فــوالد ســبز فاصلــه دارد کــه بایــد ایــن مســیر بــا 
نــگاه بــه رویکــرد جهانــی، مالحظــات زیســت محیطی، جدیت نســبت 
بــه انتقــال تکنولــوژی و حمایــت از اجــرای ایــن مهــم - بــا اولویــت از 

واحدهــای دولتــی - آغــاز گــردد.
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فراطرح فوالد

جناب آقای حامد شفیع ها،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 لطفــاً شــرکت خودتــان را معرفــی کنیــد و برنامه هــای 
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــود را به ط ــده خ آین

مجلــه ی پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

گــروه فراطــرح بــا حــدود ســه دهــه فعالیــت گســترده و تخصصــی 
در حــوزه بازرگانــی، تولیــد و فعال ســازی ظرفیــت تولیــد محصــوالت 
فــوالدی توانســته بــه برنــدی معتبــر و پیشــرو در صنعــت و بــازار آهــن و 
فــوالد تبدیــل شــود. ایــن ُهلدینــگ، از طریــق زیرمجموعه هــای خــود، 
یعنــی شــرکت های فراطــرح فــوالد، فراطــرح معــدن، فراطــرح نــورد و 
فراطــرح آلیــاژ، در تأمیــن تمام مواد و محصــوالت زنجیره آهــن و فوالد 
از بخــش معــدن گرفته تــا محصوالت نهایــی )چه محصــوالت عمومی 
و چــه محصــوالت تخصصــی، آلیــاژی و ویــژه( فعــال اســت و گســتره 
فعالیــت ایــن گــروه به صــورت هم زمــان واردات، صــادرات، بازرگانــی 
ــای  ــر نیازمندی ه ــی ب ــی و مبتن ــورت تخصص ــد را به ص ــی و تولی داخل

مشــتریان پوشــش می دهــد.
گــروه فراطــرح از وســیع ترین و متنوع تریــن شــبکه  تأمیــن و توزیــع 
محصــوالت فــوالدی برخــوردار اســت و به واســطه ارتبــاط مســتقیم بــا 
برتریــن تولیدکننــدگان داخلــی و بین المللــی و دارا بــودن نیروی انســانی 
مجــرب، حرفــه ای و متخصــص، توانســته رابطــه ای بُرد-بـُـرد را بــا تمــام 
شــرکای خــود پایه گــذاری کنــد. مثلــِث »کیفیــت، زمان و قیمــت« رکن 
اساســی فعالیــت حرفــه ای گــروه فراطــرح اســت، بدین ترتیــب کــه ایــن 
گــروه، محصــوالت را بــا بهتریــن کیفیــت، کمتریــن زمــان ممکــن و بــا 

رقابتی تریــن قیمــت بــه دســت خریــداران می رســاند.
در کنــار بهبــود و توســعه مســتمر کســب وکار، یکــی از برنامه هــای 
گــروه فراطــرح ایــن اســت کــه در اجرای طــرح نهضت ملی مســکن در 
کنــار جامعــه، دولت و ســازندگان و انبوه ســازان بخش ســاختمان باشــد. 
نهضــت ملــی مســکن نیازمنــد تأمیــن کیفی ترین محصــوالت فــوالدی 
ــای  ــا نیروه ــرح ب ــروه فراط ــت و گ ــت اس ــن قیم ــا بهتری ــاختمانی ب س
حرفــه ای و متخصــص خــود آمــاده اســت تــا در تمــام ابعــاد از مشــاوره 

گرفتــه تــا تهیــه و تأمین، ســهم خــود در ایــن حرکت ملــی را ایفــاء کند.    
  

 بــا توجــه بــه اینکــه هــدف رســیدن بــه فــوالد ســبز، 
ــه ای  ــای گلخان ــن گازه ــا و همچنی ــش آالینده ه کاه
ــرکت های  ــر ش ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ــت، ب اس
ــا چــه  ــد فــوالد ســبز ب ــه تولی ــرای رســیدن ب فــوالدی ب

چالش هــا و فرصت هایــی روبــرو هســتند؟

ــی  ــطح جهان ــی در س ــای اساس ــی از رکن ه ــبز یک ــوالد س ــد ف تولی
 Paris( بــرای دســتیابی بــه اهــداف معاهــده آب و هوایــی پاریــس
Climate Accords( ، جلوگیــری از تغییــرات اقلیمــی و کاهــش انتشــار 

دی اکســید کربــن اســت. 8 درصــِد انتشــار دی اکســید کربــن در مقیاس 
ــت  ــع صنع ــاص دارد و درواق ــا اختص ــوالد دنی ــت ف ــه صنع ــی ب جهان
فــوالد، بزرگ تریــن »رد پــای کربــن« را در میــان صنایــع ســنگین دارد. 
هنــوز در ســطح جهانــی، اســتاندارد واحــدی بــرای تعریــف فــوالد ســبز 
وجــود نــدارد و به طورکلــی فــوالد ســبز، فــوالدی اســت کــه بــا انتشــار 
دی اکســید کربــن بســیار کمتــر و یــا حتــی کربــِن صفــر تولید می شــود. 
علی رغــم عــدم وجــود اســتاندارد واحــد، مهم تریــن چالــش در تولیــد 
ــن مســیر اســت.  ــاز در ای ــوالد ســبز، ســرمایه گذاری ســنگین موردنی ف
در دهه هــای پیــش رو، فــوالد ســبز نه تنهــا یــک فرصــت بــرای توســعه 
پایــدار کلیــت جامعــه جهانــی خواهــد بــود، بلکــه ضرورتــی اســت کــه 
مهــار بحــران گرمایــش کــره زمین، نجــات این کــره خاکــی و حفظ آن 
بــرای نســل های آتــی، بــه آن و البتــه هــدف غایی تــِر رســیدن بــه »کربــن 
خنثــی« یــا »کربــِن صفــِر خالــص« بســتگی دارد. درواقــع، در درازمــدت، 
تولیــد فــوالد ســبز، نــه یــک انتخــاب، بلکــه الزامــی بــرای زندگــی بهتــر 

ــی اســت. ــل های آت نس
در تمــام دنیــا، چالشــی کــه در مســیر تولیــد فــوالد ســبز قــرار دارد، 
ــن »شــیفِت اساســی« در شــیوه  ســرمایه گذاری ســنگینی اســت کــه ای
ــرکت  ــه ش ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــت. ب ــد آن اس ــوالد نیازمن ــد ف تولی
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ArcelorMittal  )آرســلورمیتال(  به عنــوان بزرگ تریــن فوالدســاز اروپا 

و دومیــن شــرکت بــزرگ فــوالدی جهان، اعــالم کرده کــه کربن زدایی 
از عملیــات تولیــدی ایــن شــرکت در جهــت نیــل بــه اهــداف اتحادیــه 
اروپــا، نیازمنــد ســرمایه گذاری بالغ بــر 40 میلیــارد دالری اســت. اتحادیه 
اروپــا هــدف رســیدن بــه »کربــن صفــر خالــص« تــا ســال 2050 را دنبــال 

می کنــد. 

 بــه نظــر شــما فوائد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
ــم  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی دانش
ــع  ــورد رف ــم در م ــد و ه ــای جدی ــورد فناوری ه در م

مشــکالت تولیــد چیســت؟

ــد  ــوالد ،کنفرانس هــا و نمایشــگاه های مشــابه می توانن ســمپوزیوم ف
ســهم مهمــی در تبییــن مشــکالت صنعــت فــوالد ایــران و ارائــه راه حــل 
بــرای ایــن مشــکالت داشــته باشــند و همچنیــن ایــن رویدادهــا، فضایــی 
بــرای نمایــش توانمندی هــا و ظرفیت هــای شــرکت های زنجیــره تولیــد 
ــد،  ــره تولی ــرکت های زنجی ــود. ش ــد ب ــوالد خواهن ــن و ف ــه آه و عرض
ــی از طریــق ایــن رویدادهــا پیوندهــا و همکاری هــای  تأمیــن و بازرگان
ــی  ــه مکمل های ــازنده، ب ــی س ــازند و در فضای ــر می س ــود را عمیق ت خ
بــرای رونــق کســب وکار یکدیگــر کــه درنهایــت رفاه بیشــتر بــرای کل 
جامعــه را در پــی خواهــد داشــت، تبدیل می شــوند. البتــه در بُعد علمی و 
تکنولوژیــک، نیــاز اســت کــه کمیته هایی تشــکیل شــوند تا پیاده ســازی 
ــن رویدادهــا را در  ــه ای ــج علمــی و فناوران برون دادهــا، راه حل هــا و نتای

ســطح صنعــت پیگیــری کنند.      

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــد  ــت تولی ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

فــوالد ســبز گــردد؟

 همان طــور کــه پیشــتر عنــوان کــردم، مهم تریــن چالــش پیــش روی 
تولیــد فــوالد ســبز، ســرمایه گذاری ســنگین اســت. پیشــرفته ترین 
شــیوه تولیــد فــوالد ســبز، اســتفاده از تکنولــوژی موســوم بــه »هیبریــت 
ــوالد  ــد ف ــوئدی تولی ــرکت س ــال ش ــه به عنوان مث ــت ک HYBRIT« اس

SSAB به تازگــی اســتفاده از آن را آغــاز کــرده کــه در آن بــرای احیــاء 

آهــن، به جــای زغال ســنگ و ســوخت های فســیلی از »هیــدروژن 
ســبز« اســتفاده می شــود. در ایــن روش، بــرای تولیــد ســوخت هیــدروژن 
از بــرق تجدیدپذیــر اســتفاده می شــود. مــا »هیــدروژن آبــی« نیــز داریــم 
ــرای تولیــد هیــدروژن از ســوخت های فســیلی و هم زمــان  کــه در آن ب

تأسیســات جــذب و نگهــداری کربن اســتفاده می شــود. در تولیــد فوالد 
ــه صفــر می رســد. ٌخــب،  ــن عمــالً ب ــدروژن ســبز«، انتشــار کرب ــا »هی ب
به کارگیــری ایــن تکنولــوژی در مقیــاس بــزرگ نیــاز به ســرمایه گذاری 
ــد از  ــرمایه گذاری می توان ــن س ــرای ای ــزه ب ــاد انگی ــنگین دارد. ایج س
طریــق ســازوکارهای اقتصــادی نظیــر معافیت هــای مالیــات بــر درآمد و 
حتــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، و تعهــد خریــد محصــوالت تولیــدی به 

ایــن شــیوه صــورت گیــرد.
یــک راه دیگــر بــرای افزایــش ســرمایه گذاری در تولیــد فــوالد ســبز 
ایــن اســت کــه از شــرکت هایی کــه کربــن بیشــتری منتشــر می کننــد، 
مالیــات انتشــار کربــن اخذ شــود و ایــن درآمد مالیاتــی در قالــب یارانه به 
شــرکت هایی تخصیــص یابــد کــه در زمینــه تولیــد فــوالد ســبز یــا ســایر 
صنایــع ســبز ســرمایه گذاری کرده انــد. در همــه مــوارد، راهــکار ایجــاد 
انگیــزه ایــن اســت کــه سیاســت گذار مزیت هایــی بــرای تولیــد فــوالد 
ســبز قائــل شــود تــا ســرمایه به خودی خــود بــه ایــن بخــش منتقــل شــود.  

 بــه نظــر حضرتعالــی، موانــع و مزایــای اجــرای 
زنجیــره ی تأمیــن فــوالد ســبز در ایــران چیســت؟

ــای  ــی بحران ه ــا و حت ــر، چالش ه ــال حاض ــع در ح ــن مان مهم تری
فــوری ای اســت کــه توجــه شــرکت ها را از برنامه ها و اهــداف بلندمدت 
بــه َرتــق و فَتــق تولیــد در کوتاه مــدت ســوق می دهــد. به عنــوان مثــال، 
یکــی از چالش هــای فــوری صنعــت فــوالد ایــران، چالــش تأمیــن انرژی 
ــع از ایــن می شــود  ــه میزانــی حــاد اســت کــه مان اســت. ایــن چالــش ب
ــرای بلندمــدت ســرمایه گذاری کننــد. ابتــدا بایــد ایــن  تــا شــرکت ها ب
چالش هــا و موانــع فــوری و اورژانســی کنــار برونــد تــا ســپس بــا تدویــن 
یــک نقشــه راه، صنعــت فــوالد ایــران در چنــد دهــه آتــی بتوانــد واقعــاً 
ســبز شــود و هــدف »کربــِن خنثــی« یــا »کربــِن صفــِر خالــص« را محقق 

ســازد.
ــه  ــرد ک ــل ک ــوی ح ــوان به نح ــرژی را می ت ــش ان ــن چال ــه همی البت
ــن راســتا،  ــوالد ســبز، تســهیل شــود. در ای ــد ف حرکــت در مســیر تولی
افزایــش ســرمایه گذاری ها در منابــع انــرژی  تجدیدپذیــر اهمیــت حیاتی 
دارد. فرامــوش نکنیــم کــه کشــورها حرکــت در مســیر کاهــش انتشــار 
کربــن را آغــاز کرده انــد و هــدف »کنفرانــس تغییــرات اقلیمــی ســازمان 
ملــل« رســیدن بــه وضعیــت »کربــن خنثــی« تــا ســال 2050 اســت. اروپا و 
آمریــکا گفته انــد تــا آن زمــان بــه ایــن هــدف می رســند و چیــن ســال 
2060 و هنــد ســال 2070 را بــرای رســیدن بــه وضعیــت »کربــن خنثــی« 
ــی،  ــت جهان ــن حرک ــبرد ای ــا پیش ــان ب ــد. هم زم ــذاری کرده ان هدف گ
کشــورهای مختلــف ممکــن اســت واردات از کشــورهایی کــه در آن ها 
صنعــت فــوالد، آالیندگــی باالیــی دارد را ممنــوع کننــد یــا بــر واردات 
فــوالد از ایــن کشــورها، تعرفــه ببندنــد. صنعــت فــوالد ایــران نیــز حجــم 
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باالیــی صــادرات دارد و از ایــن حیــث نیــز حرکــت بــه ســمت تولیــد 
فــوالد ســبز، یــک الــزام اســت.

عــالوه بــر کاهــش آلودگــی هــوا و مزایای مرتبــت بــر آن، حد نهایی 
تولیــد فــوالد ســبز، یعنــی تولیــد فوالد بــا اســتفاده از ســوخت هیــدروژن 
ــور  ــد. همان ط ــته باش ــا داش ــور م ــرای کش ــی ب ــت بزرگ ــد مزی می توان
ــرو اســت.  ــی روب ــزرگ کم آب ــا بحــران ب ــران ب کــه می دانیــد فــالت ای
هیــدروژن موقــع ســوختن، آب تولیــد می کنــد و تولیــد فــوالد ســبز بــا 
اســتفاده از هیــدروژن، می توانــد بــه حــل مشــکل کم آبــی در کشــور نیز 

ــک کند. کم

 بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان بیــن صنعــت فــوالد، 
دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــای الزم  ــازی تکنولوژی ه ــریع در پیاده س ــت تس در جه

جهــت تولیــد فــوالد ســبز ارتبــاط برقــرار کــرد؟

ــه  ــد ک ــد می ش ــر تأکی ــن ام ــر ای ــش ب ــا پی ــا از مدت ه ــور م در کش
بایــد بیــن دانشــگاه و صنعــت، ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود داشــته باشــد. 
ــدان  ــف چن ــع مختل ــاط در صنای ــن ارتب ــدات، ای ــن تأکی ــم ای علی رغ
عمیــق و پویــا نبــوده اســت. در مقطــع فعلــی، شــرکت های دانش بنیــان 
می توانــد پُلــی بســازند کــه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه را تقویــت و 
تعمیــق کننــد. زنجیــره دانشگاه-شــرکت های دانش بنیان-شــرکت های 
فــوالدی می تواننــد پایه گــذار مدلــی پویــا و پایــدار از توســعه در صنعــت 

آهــن و فــوالد ایــران باشــند.
بــه لطــف جامعــه بــزرگ دانشــگاهی، ایــران هیــچ مشــکلی در زمینــه 
آموختــن دانــش نــدارد. تنهــا مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
بایــد دانــِش روز، پیشــرفته و کاربــردی )خصوصــاً در زمینــه تولیــد فوالد 
ســبز(، بیــش از پیــش بــه برنامــه درســی دانشــگاه ها وارد شــود و همزمان 
از مســیر همــکاری شــرکت های دانش بنیــان و تولیدکننــدگان بخــش 
ــوالد  ــوژی مورداســتفاده در صنعــت ف ــه تکنول ــش ب ــن دان صنعــت، ای

تبدیــل شــود.   

 بــه نظــر حضرتعالــی هم اکنــون ایــران از نظــر 
ــه  ــبز در چ ــوالد س ــد ف ــمت تولی ــه س ــری ب جهت گی
جایگاهــی قــرار دارد و آیــا تاکنــون اقدامــات اساســی در 

ــت؟ ــه اس ــام  گرفت ــه انج ــن زمین ای

تولیــد فوالد ســبز یــک حرکــت تدریجی اســت و اصوالً شــرکت ها 
و مناطــق مختلــف دنیــا فهــم و درک متفاوتــی از فــوالد ســبز دارنــد و 
مراحــل مختلفــی از »شــیفت« بــه ســمت فــوالد ســبز را درنظــر گرفته انــد 
یــا در حــال هدف گــذاری متفــاوت در ایــن راســتا هســتند. به عنوان مثال، 

برخــی از شــرکت های بــزرگ دنیــا، گام اول در مســیر تولیــد فوالد ســبز 
را بــه ایــن نحــو خواهنــد برداشــت کــه تعــدادی از کوره هــای بلنــد خود 
را متوقــف و به جــای آن کوره هــای قــوس الکتریکــی خواهند ســاخت. 
اگــر ایــن جنبــه را دقیــق درنظــر بگیریــم، پــی خواهیــم بــرد کــه ایــران 
در حــال حاضــر اصــالً جایــگاه بــدی در ایــن حــوزه نــدارد. تقریبــاً 75 
درصــد تولیــد فــوالد دنیــا از طریق روش کــوره بلند و با اســتفاده از ُکک 
ــیار  ــن بس ــار کرب ــنگ انتش ــرد. زغال س ــورت می گی ــنگ ص و زغال س
باالیــی دارد. در ایــران امــا برخــالف نـُـرم فعلــی در جهــان، ســهم روش 
کــوره بلنــد از تولیــد فــوالد تنهــا 17 درصــد اســت و 83 درصــد تولیــد 
فــوالد کشــور بــه روش کــوره  قــوس الکتریکی صــورت می گیــرد. این 
یعنــی در حــال حاضــر مــا به هیچ وجــه از اســتاندارد جهانــی آالیندگــی 
عقب تــر نیســتیم و حتــی انتشــار کربــن صنعــت فــوالد ایــران کمتــر از 
صنایــع فوالد ســایر کشــورهایی اســت کــه عمدتــاً از کوره بلند اســتفاده 

ــد. می کنن
در بخــش احیــاء مســتقیم و واحدهــای تولیدکننده آهن اســفنجی نیز 
کشــور مــا از گاز طبیعــی بهــره می بــرد. گاز طبیعــی آالیندگــی کمتری 
از ســایر انــواع ســوخت های فســیلی دارد و از آن حتــی به عنــوان »منبــِع 
انــرژی دوران گــذار« یــاد می شــود. پــس اگــر بخواهیــم واقع بینانــه نــگاه 
کنیــم در لحظــه فعلــی صنعــت فــوالد مــا کمتــر از نُرم هــای موجــود در 

جهان، انتشــار کربــن دارد.
البته وضعیت نســبتاً مناســب فعلــی، نافی این نیســت که گذارِ کشــور 
مــا بــه ســمت تولیــد فــوالد ســبز ضــرورت دارد. مــا در حــال حاضــر، در 
ایــن حــوزه عقب ماندگــی نداریــم امــا اگــر برنامــه ای بــرای حرکــت بــه 
ســمت فــوالد ســبز نداشــته باشــیم، در آینــده قطعــاً از دنیا عقــب خواهیم 
مانــد. خوشــبختانه اخیــراً پروژه امکان ســنجی تولید فــوالد ســبز در ایران 
در قالــب تفاهم نامــه ای بیــن ایمیــدرو و برخــی از شــرکت های بــزرگ 
فــوالدی و معدنــی کلیــد خــورده اســت کــه امیدواریــم ایــن پــروژه بــا 
جدیــت دنبــال شــود و بــا تدویــن یــک نقشــه راه، صنعــت فــوالد ایــران 
در دهه هــای آتــی بــه یــک صنعــت کامــالً ســبز و بــا انتشــار کربــن صفر 
تبدیــل شــود. فرامــوش نکنیــم که کلیــد ایــن امر، ســرمایه گذاری اســت 
و هرچــه انباشــت ســرمایه بیشــتری در صنعت فــوالد صورت گیــرد، این 
صنعــت بــا تــوان بیشــتری می توانــد در ایــن مســیر ســرمایه گذاری کنــد.

65



تابستان1401 / شماره 87

66

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

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

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

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

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

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

                                                                                                                                                                             امضاء و تاریخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي تولید فوالدهاي کیفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید چدن در کوره بلند2

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

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

3 روزهدکتر علیزادهمتالورژی فرآیند ریخته گری مداوم9

ت
عا

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

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

از آن
2 روزهدکتر اشرفی

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

صنعت
3 روز دکتر معلم

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

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

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

1 روزهدکتر منشی

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

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

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

)Failure Analysis ) 
2 روزهدکتر اشرفی زاده

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

2 روزهدکتر اشرفی

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

1 روزهدکتر اشرفی

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

1 روزهدکتر اشرفی

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

3- 2روزهمهندس نصیر االسالمیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

3 روز دکتر میرزاییانسیستم ارتینگ51

52AC و DC 3 روز دکتر میرزاییانشناخت درایوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقیانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس کیوانفردفیلترهای هارمونیکی55

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

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

تکنولوژي تولید فوالدهاي آلیاژي در کوره هاي قوس 58
الکتریکي

2 روزهمهندس جوالزاده

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

2 روزهمهندس جوالزادهفرآیند فوالدسازي در کوره ها60

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

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

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

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 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدکتر علی زادهآشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی71

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

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

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

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهکلید فوالد74

2 روزهمهندس جوالزادهشاخص های پایداری در صنایع فوالد75

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

3 روزهمهندس جوالزادهکوره های قوس الکتریکی77

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیمدیریت تکنولوژی78

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدکتر رضا امینیمقاله نویسی80

81Xpert HighScoreو نرم افزار XRD2 روزهدکتر تقی اصفهانیآشنایی با

1روزهدکتر تقی اصفهانیآنالیز کمی XRD به روش ریتولد82

3 روزهدکتر امیرحسین میثمیعملیات حرارتی فوالدها83

1روزهدکتر رضا امینیمقاله و پروپوزال نویسی84

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

بهره وری در اکسل(

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانی

2 روزهدکتر دهمالییاصول فرایندهای جوشکاری قوسی-ذوبی86

2 روزهدکتر رضا دهمالییجوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش های آن87

2 روزهدکتر غالمرضا تیزفهم فردمدیریت مالی برای مدیران غیرمالی88

2 روزهمهندس میالد رحیمیانکوره های قوس الکتریکی89

2 روزهدکتر امیرعباس نوربخشمصرف کاربردی نسوز و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی90

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها91

92Xpert HighScoreو نرم افزار XRD 1 روزهدکتر تقی اصفهانیآشنایی با

1روزهدکتر رضا امینیمقاله و پروپوزال نویسی93

1روزهمهندس جوالزادهکلید فوالد94

2روزهمهندس جوالزادهشاخص های پایداری در صنایع فوالد95
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
1روزهمهندس جوالزادهکلید چدن96

3روزهدکتر محمدرضا سلطانیمدیریت چرخه بهره وری97

1روزهدکتر تقی اصفهانیآنالیز کمی xrd به روش ریتولد98

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی ذرات مغناطیسی سطح 1 و 992

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی مایع نافذ سطح 1 و 1002

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی چشمی جوش سطح 1 و 1012
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

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

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش خطوط لوله18

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

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش 20VTکلید فوالد3

بازرسی ذرات مغناطیسی 21MTشاخص های پایداری در صنایع فوالد4

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

22PT بازرسی مایع نافذ

پراش اشعه ایکس و نرم افزار23Xpertفرایند تولید چدن در کوره بلند6

حفظات کاتدی24تکنولوژی تولید فوالدهای کیفی7

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

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی- ذوبی27ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها10

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

و تحلیل شاخص های بهره وری در اکسل(

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها28

تست التراسونیک 29UTمدل های بهینه سازی تصمیم12

13CWI آسیب شناسی قطعات صنعتی  30بازرسی جوش

14WPS & PQR31سایش و اصطکاک در صنعت

پوشش های مهندسی  32بازرسی جوش اسکلت فلزی15

آنالیز و شناسایی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخیره16

)Materials Characterization)

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

)Engineering Coatings)

)Friction and Wear)

)Failure Analysis)

Piping
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کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

اصول کارآفرینی42مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی35

به سازی منابع انسانی سازمانی43مکاتبات بازرگانی بین المللی36

         اصول کار تیمی44پرورش کارشناس خبره صادرات37

اصول مشتری مداری45اینکوترمز 382030

چابک سازی و کوچک سازی سازمانی46مقررات گمرکی39

توسعه تفکر استراتژیک سازمانی47قراردادهای تجارت بین الملل40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

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

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

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

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

Application Guidelines, Version 3
افراد حقیقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

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

Society of Iran)

افراد حقیقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

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

Society of Iran)

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

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

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

شماره 44 لغایت شماره 61

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

شماره 62 لغایت شماره 65

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

شماره 66 لغایت شماره 69

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

شماره 70 لغایت شماره 73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

900/000
 اردیبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،

 دکتر نوراله میرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

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

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

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

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

3- فیــش بانکــي بــه مبلــغ )مؤسســات حقوقــي25/000/000 ریــال، اعضاءحقیقــي 2/700/000 ریــال، دانشــجویان 1/200/000 ریــال( بــه 
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي ای حســاب شــماره 0202831627002 بانــک مل

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

امضاء  :
تاریخ :

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

کد عضویتنوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

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

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

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

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

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

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

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

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

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

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

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

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

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

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

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

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

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

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

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

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

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

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

فرم اشتراك

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.
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فرم قرارداد درج آگهیفرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد در فصلنامه پیام فوالد

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

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

ــم. ــدام می نمای ــرارداد اق ق

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

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

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

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

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

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

فرمایید.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

پنج صفحه اول و آخر

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

اعــالم مي نمایــد.

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

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

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

1- تحقیقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ضــروري اســت.

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

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

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

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

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

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

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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بلوار میرداماد بعد از نفت شمالى پالك 247

26421003-9

YEK OMID TAZEH

  

I n t e r t a i n m e n t  T e c h n o l o g y

 
 

(AIDCO)  معرفى گروه گسترش سرمایه گذارى بین المللى ارزش
گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، به عنوان یک مجموعه صنعتی خصوصی، از حدود 
15 سال قبل مشغول به فعالیت در زمینه های مختلف به ویژه معادن و صنایع معدنی می باشد. این 
در  بزرگ  پروژه های  برداری  بهره  و  اجرا  در حال  درصد خصوصی   100 به عنوان یک مجموعه  گروه 
زنجیره معدن و فوالد بوده و بدنبال آن است تا بر اساس سند راهبردی خود، ضمن انجام عملیات 
اکتشاف و استخراج مواد مختلف معدنی، ارائه خدمات نوین در حوزه دیجیتال و استارت آپ ها و 
فوالد،  و  آهن  زنجیره  تولیدکنندگان  از  یکی  بعنوان  خارجی،  و  داخلی  سرمایه  بازارهای  در  حضور 
کرومیت، منگنز، فروآلیاژها و سایر مواد معدنی فلزی و با کسب سهم بازارهای داخلی و صادراتی، 

بازده باال در سرمایه گذاری را برای سهامداران ایجاد نماید.

No.247,Mirdamad Blvd., Tehran- Iran

Arzesh lnternational lnrestment Derelopment Co. (AlDCO), comprising the following prirate 
independent companies, was established 15 years ago & has been engaged in rarious fields 

mainly in mining industry since then. As a 100% prirate owned entity, AlDCO has taken a major 
role in execution and operation of mega projects in mine and steel industry;in addition to its 

core target to explore and ex tract rariety of mineral products, based on its strategic 
statement, is focusing to gain its share on local market and export market to make 

reasonable Return On lnrestment for its shareholders through prorision of new serrices 
in digital/start-up fields, presence in Local / lnterna- tional lnrestment Markets, 

production of steel, chromite, manganese, ferroalloy and other minerals

Arzesh International Investment Development Company (AIDCO)
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