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با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

نشــریه پیــام فــوالد شــماره 88 ، نتیجــه تالش همــکاران در 
ــه در  ــماره، مقال ــن ش ــد. در ای ــگاه می باش ــت و دانش صنع
مــورد تولیــد و تکنولــوژی آهــن و فــوالد در ســال 2021 
ــرات رخ داده شــده  ــن آورده شــده اســت کــه تغیی در ژاپ
ــش  ــت کاه ــی در جه ــده بخصوص ــات انجام ش و تحقیق
ــتی  ــط زیس ــر محی ــر مض ــش اث ــد و کاه ــن در فراین کرب
ــوص  ــف بخص ــات مختل ــر از جه ــن اث ــت. ای ــده اس آم

تکنولوژیکــی انجام شــده اســت. 
ــع فــوالد  ــگاه کشــور چیــن در صنای ــه بعــدی جای در مقال
جهــان و ارزیابــی تولیــد کک در ســال 2021 آورده شــده 
اســت. امیــدوارم مطالــب آورده شــده در شــماره حاضــر 

موردتوجــه شــما قــرار گیــرد.
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تهیه و تنظیم : مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی 
تولید کک در سال تولید کک در سال 20212021  

مقدمه

ــی کــوره بلندهــا می باشــد.  ــواد شــارژی اصل کک یکــی از م
نقــش آن در کــوره بلنــد عبــارت اســت: احیــأ کــردن ســنگ آهن، 
ذوب آهــن احیاشــده و تحمــل بــار ســنگین ســتون مــواد آهــن دار 
ــد  ــزان مصــرف کک در کــوره بلن ــن می می باشــد. به طــور میانگی
500 کیلوگــرم بــر تــن چــدن مــذاب تولیدشــده اســت. 70% کک 
ــه  ــنگ آهن ب ــردن س ــا ک ــور احی ــد به منظ ــوره بلن ــی در ک مصرف
ــوره  ــا در ک ــدی دنی ــش از 90% کک تولی ــد. بی ــرف می رس مص
کــوره  در  کنونــی  شــرایط  در  می شــود.  به کاربــرده  بلندهــا 
بلندهــا، بیــش از 40% قیمــت تمام شــده چــدن مــذاب را کک 
متالورژیکــی تشــکیل می دهــد. میــزان تولیــد کک جهــان در 
ــال  ــه س ــبت ب ــش نس ــن )1٫5% افزای ــون ت ــته، 677 میلی ــال گذش س
گذشــته( بــوده اســت. در ســال پیشــین حداکثــر تولیــد کک جهــان 
را کشــور چیــن بــه میــزان 464٫4 میلیــون تــن )2٫2% کاهــش نســبت 
بــه ســال قبــل( انجــام داده اســت. کشــور چیــن در تولیــد فــوالد خــام، 
ــاژ،  ــرو آلی ــوالد ضدزنــگ چــدن مــذاب، ف ــوالدی، ف محصــوالت ف
مــواد نســوز، آهــک و مصــرف قراضــه نقــش لیــدری را ایفــا می کنــد. 
ــر  ــوالد بیانگ ــرانه ف ــرِف س ــاخص مص ــص ش ــوالد بالخ ــرف ف مص
ــور 973٫1  ــل در کش ــال قب ــت. در س ــور اس ــعه یافتگی آن کش توس
میلیــون فــوالد مصرف شــده اســت. مصــرف ســرانه فــوالد در ایــن 

ــت. ــوده اس ــرم ب ــز 666٫5 کیلوگ ــور نی کش

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان

 در شــرایط کنونــی در صنایــع فــوالد جهــان حــرف اول را کشــور 
ــد  ــه در تولی ــت ک ــه اس ــن ده ــن چندی ــور چی ــد. کش ــن می زن چی
ــوردی، چــدن مــذاب، ذغــال و کک  فــوالد خــام، محصــوالت ن
و غیــره... رده اول جهــان را از آن خودکــرده اســت. میــزان تولیــد 
فــوالد خــام و چــدن مــذاب ایــن کشــور در ســال پیشــین بــه ترتیب 
ــرای تولیــد  ــر 1032٫8 و 868٫5 میلیــون تــن بــوده اســت. ب ــغ ب بال
ــل  ــال قب ــن در س ــور چی ــن دار، کش ــوالت آه ــزان محص ــن می ای
1243 میلیــون تــن ســنگ آهن وارد کــرده اســت. شــایان ذکر 
اســت 53% فــوالد خــام دنیــا در کشــور چیــن تولیــد می شــود. در 
ســال 201، بیشــترین فــوالد خــام چیــن بــه میــزان 225 میلیــون تــن 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــت. اس ــت آمده اس ــتان Hebei به دس در اس
نصب شــده تولیــد فــوالد کشــور چیــن در ســال قبــل 79٫2% بــوده 
اســت. در جــدول-1 رونــد تولیــد فــوالد خــام کشــور چیــن ازنظــر 
می گــذرد. ضمنــاً در ســال 2021، شــرکت BaoWu کشــور چیــن 
ــا تولیــد 119٫95 میلیــون تــن در رأُس شــرکت های تولیدکننــده  ب
شــرکت  ده  جــدول-2  در  اســت.  قرارگرفتــه  جهــان  فــوالد 
ــردد.  ــاهده می گ ــان مش ــام جه ــوالد خ ــدگان ف ــزرگ تولیدکنن ب
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ــرکت  ــا 7 ش ــوالد دنی ــده ف ــتاز تولیدکنن ــرکت پیش ــن 10 ش در بی
ــزرگ  ــرکت ب ــز 10 ش ــدول-3 نی ــت در ج ــه اس ــی قرارگرفت چین
ــن 10  ــهم ای ــود. س ــده می ش ــن دی ــور چی ــوالد کش ــده ف تولیدکنن
ــرآورد شــده  ــن 41% ب ــوالد خــام کشــور چی ــد ف شــرکت در تولی
اســت. میانگیــن میــزان تولیــد روزانــه فــوالد خــام ایــن کشــور در 
ســال پیشــین 3٫347 میلیــون تــن بــوده اســت. در شــکل -1 رونــد 
ــه کشــور چیــن در ماه هــای مختلــف دیــده  ــد میانگیــن روزان تولی
ــن در  ــور چی ــوالدی کش ــوالت ف ــد محص ــزان تولی ــود. می می ش
ــزان  ــت رســیده اســت. می ــه ثب ــن ب ــارد ت ســال پیشــین 1٫337 میلی
مصــرف محصــوالت فــوالدی کشــور چیــن در ســال قبــل 973٫1 
ــد  ــد تولی ــکل-2 رون ــت. در ش ــیده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت میلی
محصــوالت فــوالدی کشــور چیــن دیــده می شــود. در تولیــد 
فــوالد ضدزنــگ هــم کشــور چیــن پیشــتاز اســت. در ســال 2021، 
میــزان تولــد فــوالد ضدزنــگ کشــور چیــن 30٫632 میلیــون 
تــن گزارش شــده اســت )54٫4% کل تولیــد فــوالد ضدزنــگ 
ــور  ــگ کش ــوالد ضدزن ــد ف ــد تولی ــدول -4 رون ــان(. در ج جه
ــوالد  ــد ف ــزان تولی ــت. می ــده اس ــش درآم ــه نمای ــا ب ــن و دنی چی
ســال گذشــته 4٫4724  در  چیــن   TISCO شــرکت  ضدزنــگ 
میلیــون تــن بــوده اســت )بزرگ تریــن شــرکت تولیدکننــده فــوالد 
ــرم و  ــد ورق گ ــزان تولی ــته می ــال گذش ــان(. در س ــگ جه ضدزن
ــن  ــون ت ــه ترتیــب 179٫33 و 45٫11 میلی ــن ب ســرد در کشــور چی
بــه ثبــت رســیده اســت. میــزان تولیــد لولــه فــوالدی بــدون درز و 
جوشــکاری شــده چیــن در ســال پیشــین بــه ترتیــب 26٫8 و 58٫32 
میلیــون تــن اعالم شــده اســت. در شــکل 3 و 4 رونــد تولیــد لولــه 
ــود.  ــده می ش ــن دی ــده چی ــکاری ش ــدون درز و جوش ــوالدی ب ف
میــزان مصــرف لولــه فــوالدی بــدون درز و جوشــکاری چیــن در 
ــون تــن گزارش شــده  ــه ترتیــب 23٫54 و 55٫28 میلی ــل ب ســال قب

ــدون درز و جوشــکاری  ــه فــوالدی ب ــزان صــادرات لول اســت. می
ــاً  ــت. ضمن ــوده اس ــب 3٫775 و 3٫395 ب ــه ترتی ــن در 2021 ب چی
میــزان تولیــد میلگــرد آجــدار و ســیم کشــور یادشــده بــه ترتیــب 
ــن در مــورد  ــن گزارش شــده اســت. چی ــون ت 252 و 155٫85 میلی
تولیــد ایــن محصــوالت در رده اول جهــان قــرار دارد. در شــکل- 
5 رونــد تولیــد ســیم کشــور یادشــده مشــاهده می گــردد. در ســال 
گذشــته کشــور بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور 
چیــن بــه میــزان 38٫4 میلیــون تــن انجــام داده اســت. میــزان تولیــد 
ــون  ــن در ســال پیشــین 30٫632 میلی ــگ کشــور چی ــوالد ضدزن ف
تــن )54٫4% جهــان( بــه ثبــت رســیده اســت. یکــی از مــواد 
ــن  ــور چی ــت. کش ــا اس ــرو آلیاژه ــوالد ف ــد ف ــتراتژیک در تولی اس
ــرده و  ــد ک ــاژ تولی ــرو آلی ــن ف ــون ت ــته 34٫76 میلی ــال گذش در س
در ایــن مــورد مقــام اول جهــان را کســب کــرده اســت. در ســال 
2021، میــزان تولیــد فــرو کــروم و فــرو ســیلیکون منگنــز کشــور 
ــت.  ــده اس ــن اعالم ش ــون ت ــب 5٫98 و 10 میلی ــه ترتی ــده ب یادش
ــن در  ــور چی ــز کش ــنگ منگن ــروم و س ــنگ ک ــزان واردات س می
ســال پیشــین بــه ترتیــب 17 و 30 میلیــون تــن گزارش شــده اســت. 
یکــی از کمــک ذوب )مــواد اولیــه آن ســنگ آهک( فوالدســازی 
آهــک می باشــد. در ســال قبــل میــزان تولیــد آهــک کشــور چیــن 
ــا ایــن مقــدار تولیــد در  310 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت و ب
رده اول تولیــد ســنگ آهک جهــان قرارگرفتــه اســت. کشــور 
ــن  ــون ت ــد 24٫03 میلی ــا تولی ــم ب ــوز ه ــواد نس ــد م ــن در تولی چی
ــوز  ــوالت نس ــد محص ــزان تولی ــرار دارد. می ــان ق در رده اول جه
ــه  ــن در ســال پیشــین ب ــق کشــور چی شــکل دار، منولیتیــک و عای
ترتیــب 13٫2051، 20٫2118 و 0٫6096 میلیــون تــن بــه ثبــت 
ــن ــور چی ــوز کش ــد نس ــد تولی ــکل-6 رون ــت. در ش ــیده اس رس

 دیده می شود.

جدول-1: روند تولید فوالد خام کشور چین
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جدول- 3: شرکت پیشتاز تولید کننده فوالد خام چین در سال 2021

شکل-1: میانگین تولید روزانه فوالد خام چین در ماه های مختلف سال 2021

جدول-2: میزان تولید فوالد خام 10 شرکت برتر جهان در سال 2021
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شکل-2: روند تولید محصوالت فوالدی کشور چین

جدول-4: روند تولید فوالد ضدزنگ جهان و چین )میلیون تن(

شکل-3: روند تولید محصوالت لوله بدون درز کشور چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 
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تولید کک کشور چین در سال 2021

 به طــور میانگیــن بــرای تولیــد یــک تــن چــدن مــذاب در 
ــرای تولیــد  کــوره بلنــد 500 کیلوگــرم کک مصــرف می شــود. ب
ــای  ــاال اســتفاده از کــوره بلنده ــی ب ــزان خیل ــه می ــذاب ب چــدن م
بــا حجــم کاری زیــاد اجتناب ناپذیــر اســت. بدیــن منظــور در 
کشــور چیــن 25 کــوره بلنــد بــا حجــم بــاال در حــال بهره بــرداری 
اســت. از طــرف دیگــر میــزان تولیــد ذغــال و کک کشــور 

ــن و  ــارد ت ــا( میلی ــد دنی ــب 4٫026 )54٫25% تولی ــه ترتی یادشــده ب
464٫46 )68٫6% تولیــد جهــان( میلیــون تــن بــه ثبت رســیده اســت. 
شــایان ذکر اســت در کارخانه هــای مکمــل فــوالد و کک ســازی 
هــای مســتقل چیــن بــه ترتیــب 110 و 354 میلیــون تــن کک 
تولیدشــده اســت. در اوایــل ســال 2022 در کشــور چیــن 536٫58 
ــرداری، 14٫58  ــت کک ســازی در حــال بهره ب ــن ظرفی ــون ت میلی
ــدن 120٫39  ــرم ش ــک و گ ــال خش ــت در ح ــن ظرفی ــون ت میلی

شکل-4 : روند تولید محصوالت لوله جوشکاری شده کشور چین

شکل-5: روند تولید محصوالت فوالدی سیم کشور چین

شکل- 6: روند تولید نسوز کشور چین
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جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 

میلیــون تــن ظرفیــت کک ســازی در حــال احــداث، 151٫47 
میلیــون تــن ظرفیــت بــرای ســاخت مــورد تصویــب و 26٫14 
میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد کک بسته شــده اســت. میــزان مصــرف 
کک کشــور چیــن در ســال گذشــته 458٫6 میلیــون تــن بــرآورد 
شــده اســت. در جــدول-5 رونــد تولیــد ذغــال کشــور چیــن نشــان 
ــی کک را ذغــال کک شــو تشــکیل  ــواد اصل داده شــده اســت. م
ــن  ــن کک 1٫3 ت ــد یــک ت ــرای تولی ــن ب می دهــد. به طــور میانگی
بلنــد ذغــال، در باطری هــای کک ســازی شــارژ می شــود. بــا 
توجــه بــه میــزان تولیــد زیــاد کک و چــدن مــذاب کشــور چیــن 
در تولیــد فــوالد بــه روش کنورتــور اکســیژنی بیشــترین فــوالد را 
در جهــان تولیــد می کنــد. میــزان تولیــد فــوالد بــه روش کنورتــور 
ــه  ــن ب ــون ت اکســیژنی کشــور مذکــور در ســال گذشــته 924 میلی
ــه روش  ــام را ب ــوالد خ ــد ف ــترین تولی ــت. بیش ــت رســیده اس ثب
کــوره قــوس الکتریکــی جهــان را نیــز بــاز کشــور چیــن بــه میــزان 
ــد  ــن همانن ــور چی ــت. کش ــت آورده اس ــه دس ــن ب ــون ت 109 میلی

ــرار  ــان ق ــز در رده اول جه ــو نی ــال کک ش ــد ذغ ــال در تولی ذغ
دارد. میــزان تولیــد ذغــال کک شــوی کشــور چیــن در ســال قبــل 
ــال  ــود در س ــی می ش ــت. پیش بین ــده اس ــن اعالم ش ــون ت 490 میلی
جــاری میــزان تولیــد ذغــال کک شــوی کشــور چیــن 498 میلیــون 
ــال  ــازی در س ــای کک س ــن در باطری ه ــور چی ــد. کش ــن باش ت
گذشــته545٫4 میلیــون تــن میــزان ذغــال کک شــو مصــرف کــرده 
ــاالی ذغــال کک شــو  ــد ب اســت. شــایان ذکر اســت علیرغــم تولی
در چیــن در ســال قبــل 54٫7 میلیــون تــن ذغــال کک شــو واردات 
ــه ســال قبــل24٫62% کاهــش از خــود نشــان  داشــته کــه نســبت ب
ــن را  ــال کک شــوی کشــور چی ــدار ذغ داده اســت. بیشــترین مق
ــع  ــرده اســت. مناب ــن ک ــن تأمی ــون ت ــزان 14 میلی ــه می ــتان ب مغولس
تأمیــن ذغــال کک شــوی کشــور چیــن در ســال پیشــین در جــدول 
ــن در  ــور چی ــت کش ــدول -7 وضیع ــذرد. در ج ــر می گ -6 از نظ
ســال 2021، در زمینه هــای مختلــف صنایــع فــوالد جهــان بــه 

نمایــش درآمــده اســت.

جدول-5: روند تولید ذغال کشور چین

جدول -6: واردات ذغال کک شوی کشور چین از کشورهای مختلف
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 تولید کک در استان های مختلف کشور چین

 همانطوریکــه قبــاًل اشــاره شــد میــزان تولیــد کک کشــور چیــن 
در ســال 2021 بــا 2٫2% کاهــش تولیــد نســبت بــه ســال 2020 بالــغ 
بــر 464٫46 میلیــون تــن بــوده اســت. در تاریــخ 15 مــارس 2022، 
ــازی در  ــت کک س ــن ظرفی ــون ت ــن 543٫15 میلی ــور چی در کش
ــت کک ســازی در  ــن ظرفی ــون ت ــرداری، 12٫92 میلی حــال بهره ب
حــال پیــش گــرم کــردن و 115٫9 میلیــون تــن در حــال احــداث 
ــت  ــن ظرفی ــون ت ــق برنامه ریزی هــا 153٫37 میلی ــوده اســت. وطب ب
ــز از رده  ــت نی ــن ظرفی ــون ت ــداث و 6٫96 میلی ــال 2022 اح در س
خــارج خواهــد شــد. در شــرایط کنونــی ســهم ظرفیــت کک 
ســازی هــای در حــال بهره بــرداری بــا ارتفــاع 4٫3 متــر، 5٫5 متــر 
و بــاالی 6 متــر بــه ترتیــب 98٫44)%18٫12(، 178٫4)%32٫89( 
ظرفیــت ســهم  می باشــد.  تــن  میلیــون   )%46٫27(  251٫31 و 

ــون  ــز 12٫96 میلی ــی نی ــه روش بازیافــت حرارت کک ســازی های ب
 Inner Mongolia,اســتان  4 ظرفیــت  می باشــد.   )%2٫39( تــن 
ــور  ــده کک کش ــتاز تولیدکنن Hebei, Shanxi, Shandong, پیش

ــن  ــون ت ــب 126٫1، 73٫77، 51٫99 و 41٫22 میلی ــه ترتی ــن ب چی
میلیــون تــن می باشــد. در واقــع ســهم ایــن چهــار اســتان در تولیــد 
ــد کک  ــد تولی ــن جمعــاً 53٫96 % می باشــد. رون کک کشــور چی
کشــور چیــن در شــکل-7 بــه نمایــش گذاشته شــده اســت. کشــور 
ــزان صــادرات  ــن در صــادرات کک جهــان پیشــتاز اســت. می چی
کک ایــن کشــور در ســال قبــل بــا 75٫38 % افزایــش 6٫45 میلیــون 
ــد  ــادرات در تولی ــهم ص ــته، س ــال گذش ــت. در س ــوده اس ــن ب ت
کک کشــور چیــن 1٫39% محاسبه شــده اســت. ضمنــاً واردات 

ــت رســیده  ــه ثب ــن ب ــون ت ــا %55٫3 کاهــش 1٫33 میلی ــز ب کک نی
اســت. در واقــع صــادرات خالــص کک ایــن کشــور 5٫12 میلیــون 
ــور  ــادرات کک کش ــد ص ــدول -8 رون ــت. در ج ــوده اس ــن ب ت
ــزان صــادرات کک کشــور لهســتان در  چیــن دیــده می شــود.  می
ســال پیشــین 7٫1 میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت. در شــرایط 
ــه دو روش بازیافــت شــیمیایی و  ــن ب ــی کک در کشــور چی کنون
بازیافــت حرارتــی تولیــد می شــود. در تصویــر -1 و 2 بــه ترتیــب 
ــتقر  ــی مس ــیمیایی و حرارت ــت ش ــازی بازیاف ــای کک س باطری ه
در بائــو اســتیل و لییانــگ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. کشــور 
چیــن در ســال 2021 ، 465 میلیــون تــن کک در کــوره بلندهــای 
خویــش مصــرف کــرده اســت. آنالیــز تولیــد کک کشــور مذکــور 
ــت.  ــت اس ــل روی ــدول-9 قاب ــز در ج ــف نی ــتان های مختل در اس
ــای  ــب الفب ــه ترتی ــن ب ــف چی ــد کک اســتان های مختل ــد تولی رون
ــایان ذکر  ــوند. ش ــاهده می ش ــی 35 مش ــکل های 8 ال ــن در ش التی
اســت در اســتان Beijing تولیــد کک در ســال 2008 متوقف شــده 
  Shanxi اســت. بیشــترین تولید کک چین در ســال 2021 در استان
بــه میــزان 98٫572  میلیــون تــن )21٫25% کل تولیــد کک چیــن(

حاصل شــده اســت. ظرفیــت تولیــد کک اســتان Shanxi در ســال 
قبــل 126٫1 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت. درواقــع اســتفاده از 
ــدود  ــتان در ح ــن اس ــد کک در ای ــده تولی ــای نصب ش ظرفیت ه
78% بــوده اســت. در ســال قبــل در ایــن اســتان 61٫9 میلیــون تــن 
ــزان  ــف و از رده خارج شــده اســت. می ــد کک متوق ــت تولی ظرفی
ــد کک  ــزان تولی ــد کک اســتان Shanxi از حاصــل جمــع می تولی
ــت.  ــتر اس ــی بیش ــره جنوب ــد و ک ــیه، هن ــن، روس ــورهای ژاپ کش

جدول-7: وضیعت کشور چین در صنایع فوالد جهان در سال 2021
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میــزان تولیــد کک اســتان Shanxi در ســال 2021 ،98٫57 میلیــون 
 Shandog Hebei, Shanxi ,تــن اعالم شــده اســت. اســتان های
و Shaanxi  جمعــاً 46٫12 % کل کک کشــور چیــن را تولیــد 
می کننــد. شــایان توجــه اســت، میــزان تولیــد کک  چهــار اســتان 
مذکــور )214٫218 میلیــون تــن( از میــزان تولیــد کک جهــان 
به غیــراز چیــن )213 میلیــون تــن( بیشــتر اســت. میــزان تولیــد کک 
در اســتان Chongqing  2٫864 میلیــون تــن به دســت آمده اســت. 
نقطــه قابل توجــه اینجــا اســت کــه میــزان تولیــد کک اســتان 
Chongqing   چیــن از میــزان تولیــد کک ایــران)1٫8078 میلیــون 

ــی  ــازار داخل ــت کک در ب ــر قیم ــد تغیی ــت. رون ــتر اس ــن( بیش ت
چیــن در شــکل- 36 مشــاهده می گــردد. میانگیــن قیمــت فــروش 
کک در بــازار داخلــی چیــن در ســال پیشــین 2782 یــوآن بــر تــن 
کک )445٫12 دالر بــر تــن( بــوده اســت. قیمــت کک صادراتــی 
 )FOB(  2021 ســال  آوریــل  در   ،%65  CSR بــا  چیــن  کشــور 
480٫6 دالر برتــن گــزارش شــده اســت در حالیکــه در ســال 
ــکل- ــت. در ش ــوده اس ــن ب ــر ت ــرخ 292٫6 دالر ب ــن ن ــین ای پیش

نمایــش  بــه  اســتان های کشــور چیــن  تقســیم بندی  نقشــه   37

درآمــده اســت. یکــی از محصــوالت جانبــی مهــم فراینــد تولیــد 
کک به روش شــیمیایی قطران اســت. در ســال پیشــین میــزان تولید 
قطــران ذغــال کشــور چیــن 16٫2 میلیــون تــن بــوده اســت. ظرفیــت 
تولیــد قطــران کشــور چیــن 24٫6 میلیــون تن در ســال برآورد شــده 
اســت. رونــد تولیــد و ظرفیــت تولیــد قطــران ذغــال کشــور چیــن 
بــه ترتیــب در اشــکال -38 و 39 بــه نمایــش گذاشته شــده اســت. 
ــن در رابطــه  ــاالی کک، کشــور چی ــد ب ــزان تولی ــه می ــا توجــه ب ب
ــه روش  ــردن کک ب ــوش ک ــر خام ــن نظی ــای نوی ــن آوری ه باف
ــد  ــی( و تولی ــد ذغــال )شــارژ قالب خشــک )CDQ(، اســتامپیگ بلن
ــته  ــادی داش ــرفت های زی ــی پیش ــت حرارت ــه روش بازیاف کک ب
ــه  اســت. به طــور مثــال تعــداد واحدهــای خامــوش کــردن کک ب
ــایان ذکر  ــد. ش ــتگاه می باش ــور 75 دس ــن کش ــک در ای روش خش
ــن ــت 260 ت ــه ظرفی ــان ب ــد )CDQ( جه ــن واح ــت، بزرگ تری اس
Shou� فــوالد و  آهــن  شــرکت  در  ســاعت  در   کک 
بهره بــرداری حــال  در  و  مســتقر   gang – Jingtang

است. در تصویر-CDQ( 3( یادشده مشاهده می گردد.
 

شکل-7: روند تولید کک کشور چین

جدول-8: روند صادرات کک کشور چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 
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تصویر-1: باطری کک سازی به روش بازیافت شیمیایی با ارتفاع سلول 7 متردربائو اسیل چین

تصویر-2: نمایی از باطری کک سازی به روش بازیفت حرارتی در Liyang چین

جدول- 9: میزان تولید کک استان های مختلف کشور چین در سال 2021
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شکل-9: روند تولید کک در استان Chongqing چین

شکل-8: روند تولید کک در استان Anhui  چین

شکل-10: روند تولید کک در استانFujian چین

شکل-11: روند تولید کک در استان Gansu چین

شکل-12: روند تولید کک در استان Guangdong چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 
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شکل-14 : روند تولید کک در استانGuizhou چین

شکل-13: روند تولید کک در استانGuangxi چین

شکل–15: روند تولید کک در استانHebei چین

شکل-16: روند تولید کک در استانHeilongjiang چین
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شکل-17: روند تولید کک در استانHenan  چین

شکل-18: روند تولید کک در استان Hubei  چین

شکل-19: روند تولید کک در استان Hunan چین

شکل-20: روند تولید کک در استانInner Mongolia چین

شکل-21: روند تولید کک در استانShanxi  چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 
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شکل-22: روند تولید کک در استان Jiangsu چین

شکل-23: روند تولید کک در استان Jiangxi چین

شکل-24: روند تولید کک در استان Jilin چین

شکل-25: روند تولید کک در استان Liaoning چین

شکل-26: روند تولید کک در استان Ningxia چین
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شکل-27: روند تولید کک در استان Qinghai چین

شکل-28: روند تولید کک در استان Shaanxi چین

شکل-29: روند تولید کک در استان Shanghai چین

شکل-30: روند تولید کک در استان Shandong چین

شکل-31: روند تولید کک در استان Sichuan چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 
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شکل-32: روند تولید کک در استان Tianjin چین

شکل-33: روند تولید کک در استان Xingjian چین

شکل-34: روند تولید کک در استان Yunnan چین

شکل-35: روند تولید کک در استان Zhejiang چین

شکل-36: روند تغییر قیمت کک در بازار داخلی کشور چین در ماه های یک سال گذشته
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شکل-37: تقسیم بندی استان های کشور چین

شکل-38: روند تولید قطران ذغال کشور چین

شکل-39: روند رشد ظرفیت تولید قطران ذغال کشور چین

جایگاه کشور چین در صنایع فوالد جهان و ارزیابی تولید کک در سال 2021 

Shougang – Jingtang جهان به ظرفیت 260 تن در ساعت در شرکت CDQ تصویر-3: بزرگ ترین واحد
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عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال2021

ترجمه: محمدحسین نشاطی

تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال 20212021  11

تکنولوژی و تجهیزات

وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت )METI( ازجملــه مســائلی 
را کــه صنعــت مــواد فلــزی ژاپــن بــا آن مواجــه اســت، بــه شــرح 
زیــر شناســایی کــرده اســت: 1( پیچیدگــی و تنــوع نیازهــای 
مصرف کننــدگان بــه مــواد؛ 2( رقبــای خــارج از کشــور در حــال 
ــرژی  ــی و محدودیت هــای ان رســیدن؛ 3( کاهــش تقاضــای داخل
ــی شــدن بــر اصالحــات.  ــر دیجیتال و زیســت محیطی؛ و 4( تأثی
شــامل  تکنولــوژی  توســعه  بــرای  پیشــنهادی  اســتراتژی های 
ــای  ــعه تکنولوژی ه ــواد، توس ــی م ــای طراح ــعه تکنولوژی ه توس
تولیــد، توســعه تکنولوژی هــای آنالیــز و ارزیابــی، آمــوزش منابــع 
ــا اســتفاده از داده هــای دیجیتــال،  انســانی، نگهــداری پیشــگیرانه ب
توســعه تکنولوژی هــای اســتفاده موثــر از منابــع و انرژی، و توســعه 
مــواد بــا درنظــر گرفتــن اثــرات زیســت محیطی. اســتراتژی ها 
ــی شــامل پیشــگیری از حــوادث  ــد داخل ــه تولی ــت پای ــرای تقوی ب
صنعتــی، تقویــت رقابت پذیــری از طریــق ســازماندهی مجــدد 
ــت محیطی  ــرژی و زیس ــائل ان ــه مس ــخگویی ب ــب وکار، پاس کس
می باشــند.  دیجیتالــی شــدن  از  ناشــی  تغییــرات  بــه  پاســخ  و 
ــت،  ــه بازیاف ــع، ازجمل ــی مناب ــی، بازچرخان ــک اســتراتژی جهان ی
در پاســخ بــه خطــرات مرتبــط بــا تامیــن مــواد خــام اســت. 
فوالدســازان ژاپنــی نیــز مــروج توســعه تکنولــوژی و به کارگیــری 

ــتند. ــات هس ــا و موضوع ــن جهت ه ــتای ای ــزات همراس تجهی
در  شبکه ســازی  و  شــدن  دیجیتالــی  اخیــر،  ســال های  در 
و  علــم  و  اســت  گســترش یافته  به ســرعت  جهانــی  مقیــاس 
ــت اشــیا )IoT(، هــوش مصنوعــی  ــد اینترن ــی همانن تکنولوژی های

در  روبات هــا  و  بیومتریــک  هویــت  احــراز  حســگرها،   ،)AI(

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــوژی ب ــعه تکنول ــتند. توس ــرفت هس ــال پیش ح
بــه  )تولیــد   monodzukuri زمینــه  در  به ویــژه  دســتاوردها، 
ســبک ژاپنــی( در حــال ترویــج اســت. پنجمیــن برنامــه پایــه 
ــرای تحقــق اولیــن "جامعــه  ــوژی ژاپــن، تالش هــا ب علــم و تکنول
ــد  ــف می کن ــه 5,0" تعری ــرای "جامع ــان را ب ــمند" جه فوق هوش
و ایجــاد صنایــع جدیــد و تحــول اجتماعــی را بــا اطمینــان از اینکــه 
دســتاوردهای علــم و تکنولــوژی در تمــام زمینه هــا و مناطــق 
ــام  ــال انج ــام در ح ــا ادغ ــد. ب ــرار می ده ــدف ق ــد ه ــوذ می کن نف
"فضــای اطالعاتــی" )فضــای مجــازی( و "فضــای واقعی")فضــای 
فیزیکــی( و همچنیــن گســترش بــه "فضــای روانــی" )مغــز و 
ــات  ــازی اطالع ــز و بسترس ــازی، آنالی ــب، یکپارچه س ــره(، کس غی
در  همچنیــن  شــده اند.  مهــم  مجــازی  فضــای  در  داده هــا  و 
بــزرگ  یکپارچــه  فوالدســازان  تمــام  آهن وفــوالد،  صنعــت 
ــداری  ــرداری و نگه ــا بهره ب ــش ب ــداوم چال ــال ت ــان در ح همچن
ــترش  ــعه و گس ــق وتوس ــد، تحقی ــایت های تولی ــزات در س تجهی
بکارگیــری تکنولــوژی هــوش مصنوعــی هســتند. بــا  تولیــد 

ــور  ــن به ط ــوالد ژاپ ــت آهن وف ــه، صنع ــن پس زمین ــل ای در مقاب
نیــاز مصرف کننــدگان  تامین کننــده  مــداوم توســعه محصــول 
را ترویــج می کنــد، بــرای مثــال، بــا توســعه فوالدهــای فــوق 
پراســتحکام )UHSS( بــا شــکل پذیری بــاال بــرای رقابــت بــا ســایر 
مــواد، درعین حــال در نظرگرفتــن هم افزائــی بیــن مــواد ماننــد 
جســتجوی ارزش جدیــد توســط کامپوزیت هایــی کــه انــواع 

 Production and Technology of Iron and Steel :1 -کوتاه شــده از مقالــه
.in Japan during 2021, ISIJ International, Vol. 62 )2022(, No. 6
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ــد. ــب می کنن ــواد را ترکی ــی از م مختلف
بــا  زمیــن،  کــره  گرمایــش  بــا  مقابلــه  اقدامــات  میــان  در 
ــن هــدف  ــا ســال 2050، ژاپ ــی ت ــه خنثی-کربن هــدف دســتیابی ب
 )GHG( گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  درصــدی   46 کاهــش 
ــت و  ــرده اس ــالم ک ــال 2013 اع ــه س ــبت ب ــال 2030 را نس ــا س ت
"الگــوی  عنــوان  تحــت  را  بلندمدتــی  چشــم انداز  همچنیــن 
آینــده ایــده آل"، شــامل بخــش انــرژی و بخــش صنعتــی، در 
"اســتراتژی بلندمــدت تحــت پیمــان پاریــس بــه عنــوان اســتراتژی 
رشــد" ارائــه کــرده اســت. صنعــت فــوالد ژاپــن همچنیــن اعــالم 
ــه  ــن" ب ــر کرب ــوالد صف ــا چالش"ف ــه ب ــه مقابل کــرده اســت کــه ب
بــا  قبــل  از  کــه  کربن زدایی شــده،    monodzukuri عنــوان  

تالش هــای مختلفــی آغــاز شــده اســت خواهــد پرداخــت.
در ادامــه روندهــای اصلــی تکنولــوژی و موضوعــات فنــی 
ــوژی آهــن  ــه تکنول ــدار ISIJ در زمین ــا عملکــرد پای در اعضــای ب

وفــوالد معرفــی می شــود.

1. تولید آهن

در ســال 2021 تولیــد چــدن خــام در ژاپــن، 70,34 میلیــون تــن 
بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل 14,2 درصــد افزایــش، امــا نســبت 
بــه ســال 2019، بــه میــزان 6,1 درصــد کاهــش داشــت. بــه عنــوان 
ــرکت  ــپتامبر 2021 ش ــد آن، در س ــتم تولی ــرور سیس ــی از م بخش
نیپــون اســتیل  کــوره بلندهــای شــماره 1 و 2، کارخانه هــای زینتــر 
ــوره  ــه Setouchi Works Kure، و ک ــود در ناحی ــماره 1 و 2 خ ش
ــر  ــه زینت ــماره 5 و کارخان ــازی ش ــوره کک س ــماره 1، ک ــد ش بلن
شــماره 1-5 در ناحیــه Wakayama را تعطیــل کــرد، در حالــی کــه 
تعطیلــی برنامه ریــزی شــده کــوره کک ســازی شــماره 4 در ناحیــه 
واکایامــا از نیمــه اول ســال مالــی 2022 تــا پایــان ســال مالــی 2024 
ــه تعویــق افتــاد. نیپــون اســتیل همچنیــن اعــالم کــرد کــه کــوره  ب
ــز  بلنــد شــماره 3، کــوره کک ســازی شــماره C ،B ،2A و D و نی
کارخانــه زینتــر شــماره 3 در ناحیــه Kashima هــم تــا پایــان ســال 
ــات، 21  ــن اقدام ــه ای ــد. در نتیج ــد ش ــل خواهن ــی 2024 تعطی مال
ــه 4  ــد ک ــال بودن ــن فع ــال 2021 در ژاپ ــان س ــد در پای ــوره بلن ک
ــن کوره هــا شــامل 14  ــود. ای ــان ســال 2019 ب ــر از پای واحــد کمت
ــا  ــا حجــم داخلــی 5000 مترمکعــب ی ــد در حــال کار ب کــوره بلن

بیشــتر بودنــد.
کــوره  تعمیــرات  اســتیل  نیپــون  تجهیــزات،  نوســازی  در 
ــرد،  ــل ک ــا را تکمی ــوالد ناگوی ــع ف ــماره 3 مجتم ــازی ش کک س
ــماره  ــد ش ــوره بلن ــدد ک ــوزچینی مج ــتیل نس ــرکت JFE اس و ش
ــازی  ــوره کک س ــری B ک ــرات بات ــه Kurashiki و تعمی 4 منطق

شــماره 3 در ناحیــه Fukuyama را تکمیــل کــرد.

ــه  ــک کارخان ــون اســتیل ســاخت ی ــوژی، نیپ در توســعه تکنول
آزمایشــی در مقیــاس کوچــک را در مرکــز تحقیــق وتوســعه

Hasaki خــود بــه عنــوان بخشــی از "فرآیندهــای نوآورانــه و 

ــزول  ــا ن ــه ب ــرای مقابل ــاال ب ــای ب ــازی گریده ــه فوالدس یکپارچ
ــه طــور مشــترک  ــر ســنگ آهــن" را کــه ب ــت اجتناب ناپذی کیفی
ــن  ــعه ژاپ ــق وتوس ــز تحقی ــتیل، و مرک ــه اس ــتیل، کوب ــا JFE  اس ب
ــود، و  ــل نم ــت تکمی ــام اس ــال انج ــزات )JRCM( در ح ــرای فل ب

ــرد. ــاز ک ــه 2022 آغ ــد را در ژانوی ــش تأیی آزمای

2. فوالدسازی

در ســال 2021 تولیــد فــوالد خــام ژاپــن 96,33 میلیــون تــن بــود 
ــا کاهــش  ــه ســال 2020 ام کــه افزایــش 15,8 درصــدی نســبت ب
ــون  ــه ســال 2019 داشــت. در شــرکت نیپ 3,0 درصــدی نســبت ب
 Setouchi Works Kure اســتیل، امکانــات فوالدســازی در ناحیــه
ــزات،  ــی تجهی ــر برخ ــالوه ب ــدند. ع ــل ش ــپتامبر 2021 تعطی در س
 Kansai Works دســتگاه ریخته گــری پیوســته شــماره 3 در ناحیــه
Wakayama  در نیمــه اول ســال مالــی 2022 تعطیــل می شــود، و 

ــن اعــالم کــرد کــه قصــد تعطیلــی دســتگاه  ــون اســتیل همچنی نیپ
ــان  ــا پای ــه Kimitsu را ت ــماره 1 در ناحی ــته ش ــری پیوس ریخته گ
ــرای  ــی ب ــارس 2022( دارد. در اقدام ــان م ــی 2021 )پای ــال مال س
ــد،JFE  اســتیل دســتگاه ریخته گــری  ــزات جدی ــری تجهی بکارگی

ــدازی کــرد. ــه  Kurashiki راه ان پیوســته شــماره 7 را در ناحی
در نتیجــه تقویــت مقــررات زیســت محیطــی در چیــن، افزایــش 
ــه دلیــل شــرایط ســخت عرضــه و تقاضــا از ســال قبــل  قیمت هــا ب
آشــکار شــده بــود. عــالوه بــر ایــن، در ســال 2021، تولیــد منیزیای 
ذوب شــده، کــه مــاده اولیــه دیرگدازهــای منیزیتــی اســت، و 
ــز  ــی، نی ــای آلومینائ ــه دیرگدازه ــاده اولی ــای ذوب شــده، م آلومین
به دلیــل کمبــود انــرژی بــرق در چیــن، به طــور قابل توجهــی 
در  به ویــژه  خریــد،  مــورد  در  نگرانــی  و  اســت  کاهش یافتــه 
مــورد تامیــن منیزیــای ذوب شــده افزایــش پیداکــرده اســت.

ــز  ــکل، منگن ــیلیس، نی ــازار فروس ــت ب ــب، قیم ــن ترتی ــه همی ب
اســتفاده  اکســیژن زدا  عوامــل  به عنــوان  کــه  مــوادی  ســایر  و 
ــا بهبــود تولیــد  می شــوند نیــز در حــال افزایــش اســت، و همــراه ب
ــد صعــودی نشــان  ــز رون ــی نی فــوالد، قیمــت الکترودهــای گرافیت
در  دوبــاره  ســوزنی  خــام کک  مــواد  قیمــت  زیــرا  می دهــد 
ــر  ــای باالت ــل در هزینه ه ــن عوام ــه ای ــت و هم ــش اس ــال افزای ح

ــد. ــش دارن ــازی نق فوالدس
توســعه شناخته شــده  از دســتاوردهای  نمونــه ای  عنــوان  بــه 
عمومــی، "فرآینــد ذوب احیائــی ســنگ کــروم بــا اســتفاده 
اســتیل،   JFE شــرکت  هیدروکربنــی"  ســوخت  مشــعل  از 
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پنجاه وســومین جایــزه ایچیمــورا )در ســال 2020( در صنعــت 
بــرای دســتاوردهای برجســته، و "ایجــاد تکنولــوژی بازیافــت 
ــوژی و  ــرای دیرگدازهــای مســتعمل" جایــزه تکنول حلقــه بســته ب
ــت گذاری  ــر سیاس ــال 2021 "دفت ــع در س ــت مناب ــتم بازیاف سیس
و محیط زیســت علــم و تکنولــوژی صنعتــی و محیط زیســت، 
وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت )METI(" را دریافــت کردنــد.

3. محصوالت فوالدی
3.1. ورق

ــودرو  ــه خ ــش وزن بدن ــودرو، کاه ــوالدی خ ــه ورق ف در زمین
بــا اســتفاده از ورق هــای فــوالدی بــا اســتحکام باالتــر کــه امــکان 
بهبــود  به منظــور  فراهــم می کنــد،  را  کاهــش ضخامــت ورق 
بیشــتر اقتصــاد ســوخت و کاهــش انتشــار CO2 و کاربردهــای 
ــدت  ــاال )HTS( به ش ــی ب ــتحکام کشش ــا اس ــوالدی ب ــای ف ورق ه
ــه  ــل رابط ــا، به دلی ــت. ام ــترش اس ــال گس ــوده و در ح ــاز ب موردنی
ــا  ــه در آن ه ــی ک ــکل پذیری، قطعات ــتحکام و ش ــن اس ــه بی موازن
می تــوان از محصــوالت HTS بــا اســتحکام 980MPa و باالتــر 
ــان  ــکل های آس ــا ش ــاده ب ــات س ــه قطع ــون ب ــرد، تاکن ــتفاده ک اس

ــد. ــده بودن محدودش
ــر ایــن مشــکل، نیپــون اســتیل یــک روش برشــی  ــرای غلبــه ب ب
شــکل دهی را توســعه داد کــه بــرای شــکل دهی قطعــات S�شــکل 
کــه از ویژگی هــای متمایــز اجــزای خــودرو ماننــد قســمت جلــو و 
ــک  ــا ی ــب ب ــوالد در قال ــار ف ــت. رفت ــب اس ــد مناس ــب می باش عق
تکنیــک شبیه ســازی مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت و 
ــا تغییرشــکل لقمــه خــام و روش تغییرشــکل  مشــخص شــد کــه ب
چین وچروک هــا  و  ترک هــا  از  می تــوان  فــوالدی  مــاده 
در  پیچیــده  اشــکال  تشــکیل  امــکان  و  کــرد  جلوگیــری 
هنــگام اســتفاده از فــوق- HTS را فراهــم کــرد. ایــن مــورد 
توســط خودروســازان پذیرفتــه شــد و بــه به کارگیــری کالس 
ــختی  ــه س ــه ب ــی ک ــمت جلوی ــوالد Hi�Ten در قس 1180MPa ف

شــکل می گیــرد، بــرای اولیــن بــار در جهــان منتــج گردیــد.
عــالوه بــر ایــن، نیپــون اســتیل یــک تکنولــوژی شــکل دهی بــا 
ــرای اشــکال  ــا اســتفاده از یــک تکنیــک شبیه ســازی ب ــرس را ب پ
پیچیــده کــه دارای منحنــی L یا T-شــکل یــا فلنج یکپارچه هســتند 
ــه  ــرل بهین ــوند، کنت ــاهده می ش ــودرو مش ــات خ ــررا در قطع و مک
ــد  ــام می ده ــرس انج ــکل دهی پ ــی ش ــواد را در ط ــکل م تغییرش
ــرای  ــت ب ــورا در صنع ــزه ایچیم ــومین جای ــعه داد و پنجاه وس توس
ــت کــرد. در  ــزه مشــارکت( را دریاف دســتاوردهای برجســته )جای
ــزان تغییرشــکل مــواد در طــی  ــوژی مرســوم، می ــا تکنول مقایســه ب
ــکان  ــد، و ام ــش می یاب ــر کاه ــا کمت ــد ی ــه 50 درص ــکل دهی ب ش

ــاال  ــا اســتحکام کششــی فوق العــاده ب تبدیــل ورق هــای فــوالدی ب
ــد. ــده را فراهــم می کن ــا اشــکال هندســی پیچی ــه قطعاتــی ب ب

شــکل دهی  روش  یــک  اســتیل   JFE،دیگــر ســوی  از 
بــا   HTS جلوگیری کننــده از برگشــت فنــری را بــرای کالس
اســتحکام 1470MPa( 1.5GPa( توســعه داد کــه باالتریــن ســطح 
اســتحکام در جهــان در قطعــات ســازهای خــودرو بــا پــرس ســرد 
ــد. از  ــه ش ــکار گرفت ــقف ب ــز س ــت مرک ــن در تقوی ــت، و ای اس
ــا  ــکل دهی ب ــی ش ــه در HTS در ط ــری ک ــت فن ــه برگش ــا ک آنج
ــا مــورد  ــد در مقایســه ب پــرس ورق هــای فــوالدی به وجــود می آی
ورق هــای فــوالدی معمولــی بــزرگ اســت، شــکل قالــب بایــد بــا 
ــس از  ــه پ ــح قطع ــکل صحی ــا ش ــود ت ــی ش ــتری طراح ــت بیش دق
برگشــت فنــری بــه دســت آیــد، امــا ســاخت ایــن قالب هــا از قبــل 
ــر بوشــینگر،  ــا اســتفاده از اث ــر می باشــد. ب بســیار گــران و وقت گی
ــی  ــماند را در ط ــش پس ــه تن ــعه داد ک ــی را توس ــوالد JFE روش ف
ــرای برگشــت فنــری اســت  ــا پــرس را کــه عاملــی ب شــکل دهی ب

کاهــش می دهــد.
امــا، اگــر مــواد فــوق-HTS در اجــزای قســمت  جلــو، اجــزای 
ــرژی  ــه جــذب ان ــاز ب قســمت  عقــب و ســایر قســمت هایی کــه نی
ــر  ــه در اث ــرده شــوند، ممکــن اســت قطع ــکار ب ــد ب برخــورد دارن
ضربــه کمانــش کــرده یــا مــاده پایــه ممکــن اســت در حیــن 
انــرژی الزم را  تغییرشــکل خمشــی شکســته شــود و جــذب 
ناممکــن ســازد. بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل و قابلیــت اســتفاده از 
فــوق-HTS در قطعــات جــاذب انــرژی،JFE  اســتیل یــک ســاختار 
چنــد مادهــای توســعه داد کــه در آن یــک رزیــن بــا شــکل پذیری 
 HTS-بــاال و چســبندگی بــاال بیــن بدنــه قطعــه کــه از فــوق
ساخته شــده و یــک قطعــه ساخته شــده از ورق فــوالدی ضخامــت 
نــازک اســت )ســاندویچ( قــرار می گیــرد. ســاندویچ کــردن 
رزیــن شــعاع خمــش ناحیــه تغییرشــکل یافته را هنگامی کــه یــک 
ــا خــم  ــرژی در حیــن برخــورد کمانــش کــرده ی قطعــه جــاذب ان
ــرژی  ــذب ان ــت ج ــد، و ظرفی ــش می ده ــدت افزای ــود به ش می ش
ــوق- ــه ف ــرا قطع ــد زی ــش می یاب ــی افزای ــور قابل توجه ــه به ط قطع

HTS شکســته نمی شــود. به عنــوان یــک مزیــت اضافــی، ارتعــاش 

ایجادشــده در طــی ســفر به طــور گســترده توســط رزیــن کاهــش 
می یابــد، کــه به راحتــی ارتعــاش را جــذب می کنــد.

شــرکتJFE اســتیل یــک فرآینــد نــورد گــرم پیوســته )از ایــن 
پــس "نــورد بی پایــان"( را بــرای HTS توســعه داد. نــورد بی پایــان 
ــد.  ــت آم ــه بدس ــال کالف اولی ــوژی اتص ــعه تکنول ــا توس HTS ب

ــه  ــتریپ( کارخان ــوار ورق )اس ــورد ن ــط ن ــوژی در خ ــن تکنول ای
ــدار  ــد پای ــود بهــره وری و تولی ــه بهب ــا معرفــی شــد و ب منطقــه چیب

HTS کمــک می کنــد.
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تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال 2021

برابــر  در  مقاومــت  پــرس،  بــا  شــکل پذیری  بــا  هم زمــان 
ــاال و  ــتحکام ب ــا اس ــودرو ب ــه خ ــات بدن ــز در قطع ــی نی خوردگ
ــروری  ــودرو ض ــه خ ــود دوام بدن ــور بهب ــازک به منظ ــت ن ضخام
ــوالدی  ــای ف ــعه ورق ه ــج توس ــال تروی ــتیل در ح ــت. JFE اس اس
بــاال  کششــی  بــا اســتحکام   )galvannealed( گالوانیله شــده 
لــوح  و  اســت  بــا شــکل پذیری عالــی   )HTS GA )ازاین پــس 
تقدیــر علــم و تکنولــوژی وزیــر آمــوزش، فرهنــگ، ورزش، علــم 
و تکنولــوژی )رده توســعه( بــرای توســعه تکنولــوژی ســاخت 
ــا اســتفاده از کنتــرل  ورق هــای فــوالدی نــازک گالوانیــزه گــرم ب
نوآورانــه آتمســفر را دریافــت کــرده اســت. JFE اســتیل بــا 
کنتــرل دقیــق اتمســفر در فرآینــد تولیــد، موفــق شــد ایــن غلظــت 
ــد  ــار کن ــوالدی مه ــطح ورق ف ــتحکام دهنده را در س ــر اس عناص
ــون  ــرد. در نتیجــه، اکن ــن بب ــع عیــوب را از بی ــن منب و در نتیجــه ای
امــکان افزایــش میــزان عناصــر اســتحکام دهنده و تولیــد ورق هــای 
عیــوب  بــدون   980MPa تــا   590 کالس   HTS GA فــوالدی 
ــاد طــول نســبی کــه  ــزان ازدی ســطحی و درعین حــال، افزایــش می
ــاً 20 درصــد  ــا تقریب ــا پــرس اســت، ت شــاخصی از شــکل پذیری ب

ــود دارد.  ــی وج ــوالد معمول ــا ف ــه ب در مقایس
ــعه ورق  ــرای توس ــال 2020 را ب ــزه Steelie س ــتیل جای JFE اس

ــه  ــع ک ــی در مناب ــا صرفه جوی ــان Si ب ــی گرادی ــوالدی مغناطیس ف
اســت دریافــت کــرد.  مناســب  پرســرعت  بــرای موتورهــای 
جوایــز Steelie توســط انجمــن جهانــی فــوالد هــر ســاله در 7 رده 
اهــدا می شــود.  JFE اســتیل جایــزه 2020 را در رده "نــوآوری 
ــه را کــه  ــی از توســعه تکنولوژی هــای نوآوران ســال"برای قدردان
در زمینه هایــی ماننــد کاهــش بارهــای زیســت محیطی و بهبــود 
 Si ــان ــد گرادی ــوالد جدی ــرای ف ــد، ب ــک می کنن ــره وری کم به
دریافــت کــرد. محصــول جدیــد بــا بهینه ســازی گرادیــان غلظــت 
Si در جهــت ضخامــت ورق، امــکان دســتیابی بــه بازدهــی باالتــر و 

ــم  ــان ه ــا دســتیابی همزم ــا ب ــای فشــرده تر را در موتوره طراحی ه
بــه کــم اتالفــی آهــن بــا فرکانــس بــاال و هــم چگالــی بــاالی شــار 
مغناطیســی میســر می ســازد. شــرکت JFE اســتیل همچنیــن اولیــن 

ــود.  ــزه Steelie ب ــده جای ــی دریافت کنن ــاز ژاپن فوالدس
ــد تجــاری خــط  ــه اســتیل تولی ــارس 2021، شــرکت کوب در م
پیوســته گالوانیــزه گــرم )CGL شــماره 3( را در کارخانــه نــوار ورق 
ــماره 3  ــرد. CGL ش ــاز ک ــود در Kakogawa  آغ ــرد خ ــورد س ن
به طــور مشــترک بــرای خــط تولیــد هــم ورق هــای فــوالدی نــورد 
ــده  ــرم )پوشش ش ــزه گ ــوالدی گالوانی ــای ف ــم ورق ه ــرد و ه س
ــات  ــای عملی ــه عملکرده ــز ب ــود و مجه ــتفاده می ش ــا روی( اس ب
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــد ع ــه جدی ــت. کارخان ــرفته اس ــی پیش حرارت
ــرای  ــه نیازهــای آتــی را ب ظرفیــت تولیــد شــرکت، پاســخگویی ب

ــازد. ــن می س ــز ممک ــر نی ــکل پذیری باالت ــتر و ش ــتحکام بیش اس

3.2. صفحه )پلیت(

در زمینــه صفحه هــا، نیپــون اســتیل یــک صفحــه فــوالدی 
بــا شــکل پذیری بــاال بــا مقاومــت عالــی در برابــر برخــورد و 
ــتی ها  ــه کش ــتفاده در بدن ــرای اس ــن ب ــر روی زمی ــدن ب سائیده ش
ــن را  ــاز ژاپ ــوآوری ب ــزرگ ن ــزه ب ــومین جای ــه س ــرد ک ــد ک تولی
از وزیــر زمیــن، زیرســاخت، حمــل ونقــل و گردشــگری دریافــت 
کــرد. ریــزش نفــت ناشــی از برخــورد کشــتی ها باعــث آلودگــی 
ــیب  ــش آس ــرای کاه ــود. ب ــی می ش ــت دریای ــدید محیط زیس ش
ــن  ــتیل ای ــون اس ــوالدی، نیپ ــواد ف ــواص م ــود خ ــا بهب ــتی ب کش
فــوالد بــا شــکل پذیری بــاال را بــا 50 درصــد ازدیــاد طــول نســبی 
بیشــتر از فــوالد معمولــی بــا کاهــش و پراکنــش ناخالصی هــا 
ــن، و  ــد ممک ــل ح ــا حداق ــازی ت ــد فوالدس ــا در فرآین و آخال ه
دســتیابی بــه ســاختار متالورژیکــی ایــده آل بــا اســتفاده از فرآینــد 
ــرای اصــالح ریزســاختار و حــذف عواملــی کــه  ترمومکانیکــی ب

ــعه داد.  ــد توس ــر می کنن ــبی را بدت ــول نس ــاد ط ازدی
کالس فــوالدی  صفحــه  اولیــن  اســتیل   JFE شــرکت 

 780N/mm2 را توســعه داد کــه جوشــکاری بــا حــرارت ورودی 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــه وزارت ــر می ســازد و گواهینام ــاال را امکان پذی ب
بــا   780N/mm2 کالس  فــوالدی  صفحــه  به عنــوان  محصــول 
ــرد.  ــت ک ــاختمانی دریاف ــازه های س ــرای س ــم ب ــلیم ک ــبت تس نس
ساخته شــده  )باکــس(  قوطــی  ســتون های  آن  اصلــی  کاربــرد 
ــتون های  ــن س ــه پایی ــش طبق ــه در بخ ــت ک ــده اس ــکاری ش جوش
ــد اســتفاده می شــود، کــه در آن  ــاب فــوالدی ســاختمان های بلن ق
ترکیبــی از اســتحکام بــاال و تغییرشــکل پذیری بــاال )نســبت تســلیم 
ــه  ــد. در مقایس ــک می کن ــه کم ــد زلزل ــازی ض ــه ایمن س ــم( ب ک
ســاخت  امــکان  توســعه یافته  فــوالد  معمولــی،  ســازه های  بــا 
ــازد و  ــم می س ــر را فراه ــای بزرگ ت ــر و دهانه ه ــازه های بلندت س
آزادی طراحــی را هــم مثــاًل، بــا امکان پذیــر کردن ایمنــی فضاهای 
به دلیــل  می دهــد.  افزایــش  پایین تــر  طبقــات  در  بــزرگ  بــاز 
ــت،  ــر اس ــاال امکان پذی ــرارت ورودی ب ــا ح ــکاری ب ــه جوش اینک
ــروی  ــی در نی ــه صرفه جوی ــاز ب ــه نی ــن ب ــد همچنی ــول جدی محص
ــاز،  ــل ساخت وس ــکار در مح ــود جوش ــا کمب ــه ب ــرای مقابل کار ب
کــه در حــال تبدیــل بــه مشــکلی جــدی در صنعــت ساخت وســاز 
بــه زمــان جوشــکاری بســیار  نیــز جــواب می دهــد و  اســت 
ــت یافته  ــس( دس ــی )باک ــتون قوط ــکاری س ــری در جوش کوتاه ت
ــا  ــان ب ــور همزم ــم به ط ــلیم ک ــبت تس ــاال و نس ــتحکام ب ــت. اس اس
ــا اســتفاده  ــرل خنک کنندگــی ب طراحــی ترکیــب شــیمیائی و کنت
آمــد. دســت  بــه  معرفی شــده  جدیــدا  کوئنــچ  تجهیــزات  از 
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2.3.3. لوله

لولــه بیــدرز پرآلیــاژ حــوزه نفــت وگاز )OCTG( تولیدشــده 
مشــترک  ســرمایه گذاری  توســط  اســتیل  نیپــون  شــرکت 
 CCS پــروژه  یــک  کــه   )JV )ازاین پــس    Northern Lights

)گرفتــن و ذخیره ســازی کربــن( در دریــای شــمال در اروپــا 
بــه مدیریــت شــرکت Equinor ASA  )دفتــر مرکــزی: نــروژ( 
تجاری ســازی   JV هــدف  گرفــت.  قــرار  مورداســتفاده  اســت 
ــن )CO2( گرفته شــده  ــی اســت کــه در آن دی اکســید کرب خدمات
از گازهــای خروجــی تولیدشــده توســط منابــع صنعتــی در مناطــق 
ــه یــک  ــروژ و کشــورهای همســایه جمع آوری شــده و ب شــهری ن
ــده و ســپس توســط  ــل گردی ــی منتق تاسیســات ذخیره ســازی میان
خــط لولــه بــه فاصلــه 100 کیلومتــری از ســاحل بــرای تزریــق بــه 
مخــزن زیرســطحی واقــع در 2600 متــری زیــر بســتر دریــا انتقــال 
ــاال  ــت ب ــا، مقاوم ــر بســتر دری ــق CO2 در زی ــگام تزری ــد. هن می یاب
در برابــر خوردگــی در لوله هــای فــوالدی مورداســتفاده بــرای 
 OCTG .بــا غلظــت بــاال و مایــع موردنیــاز اســت CO2 تزریــق
ــی در  ــت عال ــتیل، مقاوم ــون اس ــط نیپ ــعه یافته توس ــاژ توس پرآلی
برابــر خوردگــی دارد و می توانــد بــدون خوردگــی، حتــی در 
محیط هــای CO2 بســیار غلیــظ اســتفاده شــود.  JV از قبــل کار 
خــود را آغــاز کــرده اســت و شــروع بهره بــرداری را ســال 2024 
تعییــن کــرده اســت. گرچــه نیپــون اســتیل تــا به امــروز حــدود 130 
ــن کــرده اســت،  ــی را تأمی ــوالد کربن ــر( OCTG ف ــه )1550 مت لول
ــاژی  ــر آلی ــرای OCTG پ ــدی ب ــراً ســفارش جدی ــن اخی JV همچنی
ــر 2021 آغــاز شــود  ــود عرضــه در اکتب ــرار ب ــه داده اســت. ق ارائ
ــود. ــامل می ش ــر( را ش ــه )1390 مت ــدود 120 لول ــوع ح و درمجم

شــرکت های نیپــون اســتیل و Sumitomo  به طــور مشــترک 
ــر  ــزه ای کــه ه ــزات ســال 2020، جای ــده تجهی ــوان تامین کنن به عن
ســال یــک بــار توســط گــروه رویــال داچ شــل )از ایــن پــس شــل( 
انتخــاب می شــود اعــالم شــدند. هــر ســال تنهــا یــک شــرکت در 
جهــان بــرای دریافــت این جایــزه انتخــاب می گردد. ایــن چهارمین 
بــار اســت کــه نیپــون اســتیل ایــن جایــزه را دریافــت می نمایــد، از 
جملــه در ســال 2015 و 3 ســال متوالــی 2018، 2019 و 2020. 
ــن  ــه مهم تری ــود ک ــا می ش ــده ای اعط ــه تامین کنن ــزه ب ــن جای ای
و  دارد  شــل  شــرکت  تولیــد  و  توســعه  اهــداف  در  را  ســهم 
ــای  ــر گازه ــص صف ــار خال ــه انتش ــتیابی ب ــرای دس ــدف آن را ب ه
گلخانــه ای تــا ســال 2050 بــه پیــش می بــرد. ایــن جایــزه بــر اســاس 
ــای  ــن لوله ه ــداوم تامی ــال ت ــرکت در ح ــه آن ش ــی ک ــن ارزیاب ای
فــوالدی ضــروری و ناگزیــر بــرای ســطح بــاالی عملکــرد تحویــل 
به موقــع شــرکت شــل می باشــد و در نتیجــه ســهم مهمــی در 

ــد. ــا ش ــتیل اعط ــون اس ــه نیپ ــد، ب ــل دارن ــری ش ــظ رقابت پذی حف

3.4. میله، شکل ها و قطعات ریخته گری و آهنگری شده 
فوالدی

ــت  ــا محیط زیس ــازگار ب ــیم مفتول های س ــد س ــوژی تولی تکنول
بــا اســتحکام خیلــی بــاال بــرای کابل هــای پــل توســعه یافته توســط 
نیپــون اســتیل، لــوح تقدیــر علــوم و تکنولــوژی )رده توســعه( 
 )MEXT( وزارت آمــوزش، فرهنــگ، ورزش، علــم و تکنولــوژی
ــی 2021 را دریافــت کــرد. به طورمعمــول، ســیم های  در ســال مال
ــواد  ــق از م ــای معل ــی پل ه ــای اصل ــتفاده در کابل ه ــل مورداس پ
ــن تولیدشــده توســط یــک فوالدســاز  ســیم مفتول فــوالدی پرکرب
تولیــد می شــوند. ســازنده ســیم ایــن مــاده را گــرم کــرده، عملیــات 
حرارتــی بــرای تنظیــم ســاختار متالورژیکــی و اســتحکام کششــی 
ــه  ــا غوطــه وری مــواد در حمــام ســرب مــذاب در فرآینــدی ب را ب
نــام پاتنــت کاری بــا ســرب )از ایــن پــس فرآینــد LP( انجــام داده 
ــام  ــش دادن Zn را انج ــیم و پوش ــش س ــای کش ــپس فراینده و س
می دهــد. امــا، بــه دلیــل ظرفیــت پاییــن تولیــد فرآینــد LP و 
مقــررات زیســت محیطی در مــورد ســرب کــه توســط دولــت 
وضــع شــده اســت، تولیــد ســیم مفتولی کــه بتوانــد بــدون اســتفاده 

ــود.  ــر ب ــدت موردنظ ــود، به ش ــیده ش ــد LP کش از فرآین
در ایــن توســعه، نیپــون اســتیل بــرای اولیــن بــار در جهــان موفــق 
بــه توســعه ســیم مفتولی بــرای اســتفاده در ســیم های پــل شــد کــه 
می توانــد بــدون فرآینــد LP بــا افــزودن مؤثــر بــور و تیتانیــوم کــه 
در ایــن کاربــرد بی ســابقه بــود، کشــیده شــده و بــرای جلوگیــری 
از تشــکیل ریزســاختاری کــه شــکل پذیری ســیم را کاهــش 
ــرای  ــط( ب ــتقیم در خ ــت کاری مس ــام DLP )پاتن ــد، و انج می ده
ــواد در  ــه وری م ــا غوط ــی ب ــتحکام کشش ــاختار و اس ــم ریزس تنظی

حمــام نمــک مــذاب بالفاصلــه پــس از نــورد تولیــد شــود. 
دســتگاه  یــک   Japan Steel Works M&E شــرکت 
شــرکت توســط  توســعه یافته   )FDFD 

قالبــی)2 چهــار  فــورج 
Lazorkin Engineering  )اوکرایــن( در یــک دســتگاه پــرس 

 FDFD .خــود را بــکار گرفــت Muroran 3000 تنــی در کارخانــه
ــع را  ــرد و مرب ــای گ ــا و بلوم ه ــه بیلت ه ــار طرف ــاده چه ــورج س ف
بــا فــورج چهــار قالبــی کــه در آن فشــار عمــودی و افقــی به طــور 
امــکان کوتــاه  هم زمــان اعمــال می شــود فراهــم می کنــد، و 
ــازد. ــر می س ــد را امکان پذی ــا 40 درص ــری ت ــان آهنگ ــردن زم ک

2.3. ارزیابی تمیزی مواد فوالدی

 )Sanyo Special Steel( شــرکت فــوالد مخصــوص ســانیو
2� Four�Die Forging Device )FDFD(
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ــه  ــه ب ــت ک ــعه داده اس ــزی را توس ــی تمی ــک ارزیاب ــک تکنی ی
بهبــود بیشــتر در قابلیــت اطمینــان محصــوالت فــوالدی مخصــوص 
کمــک می کنــد. به منظــور بهبــود اســتحکام خســتگی مــواد 
فــوالدی، کاهــش آخال هــای غیرفلــزی کــه بــه نقطــه منشــاء 
شکســت خســتگی تبدیــل می شــوند، ضــروری اســت. امــا، به دلیــل 
کــم بــودن احتمــال وجــود آخال هــای غیرفلــزی در فوالدهــای بــا 
ــوالت  ــی محص ــتری در ارزیاب ــم بیش ــی حج ــاال، بررس ــزی ب تمی
ــد  ــوم مانن ــای مرس ــا تکنیک ه ــت. ب ــروری اس ــاال ض ــزی ب ــا تمی ب
ارزیابــی  فراصوتــی،  عیب یابــی  و  میکروســکوپی  مشــاهده 
ــق  ــا به طــور دقی ــواع مختلــف آخال ه ــدازه آخــال و ان ــر ان حداکث
ــرای حــل ایــن مشــکل،  ــود. ب در مــدت زمــان کوتاهــی دشــوار ب
ــرای  ــی را ب ــریع و دقیق ــری س ــک اندازه گی ــانیو تکنی ــرکت س ش
بیشــتر  بــا حجــم  فــوالد،  در  آخال هــا  بزرگ تریــن  ارزیابــی 
ــوان هــدف موردبررســی، توســط ایجــاد شکســت خســتگی  به عن
بــا ترکیبــی از شــکنندگی توســط هیــدروژن و آزمایــش خســتگی 
فراصوتــی، بــا اســتفاده از طــرح قطعــه آزمایشــی اصلــی بــا انــدازه 
ــر  ــار مقادی ــتفاده از روش آم ــت. اس ــعه داده اس ــده توس بزرگ ش
روش  بــا  متعــدد  اندازه گیری هــای  نتایــج  بــرای  کران هــای 
آخال هــای  بزرگتریــن  انــدازه  تخمیــن  امــکان  توســعه یافته، 
موجــود در مــواد فــوالدی را بــا دقــت باالتــری نســبت بــه گذشــته 

ــم کــرده اســت. فراه

4. اندازه گیری/کنترل/سیستم ها

اســتیل   JFE،اندازه گیــری بــه  مربــوط  تکنولوژی هــای  در   
بازرســی  بــرای  خــودکار  فراصوتــی  آزمایــش  "روبات هــای 
ــا ترکیــب یــک ربــات خــودران و یــک  صفحــات فــوالدی" را ب
عیب یــاب فراصوتــی توســعه داد و ســه واحــد را در فرآینــد 
ــود  ــه خ ــورد صفح ــد ن ــه در واح ــوب صفح ــن عی ــی آفالی بازرس
ــات از یــک سیســتم  ــن رب ــت. ای ــکار گرف ــه Keihin ب در کارخان
اســتفاده  داخلــی  نــوع  از  بــاال  دقــت  بــا  خود-موقعیت یــاب 
می کنــد و می توانــد در حیــن حرکــت خــودکار در مســیر هــدف 
بــا تشــخیص تفــاوت در موقعیــت خــود و موقعیــت هــدف کــه در 
ــی  ــد، بازرســی فراصوت ــد روی صفحــه حرکــت کن ــات بای آن رب
معایــب را انجــام دهــد. به دلیــل اینکــه تمــام فرآیندهــا از عملیــات 
تشــخیص عیــب واقعــی تــا قضــاوت قبــول/رد می توانــد خــودکار 
باشــد، قابلیــت اطمینــان بازرســی برابــر بــا بازرســی خــودکار 
آنالیــن نقــص اســت و قابلیــت اطمینــان بازرســی و بازدهــی کار بــا 
ــه اســت. عــالوه  اتوماســیون کار بازرســی دســتی نقــص بهبودیافت
ــای  ــورت داده ه ــودکار به ص ــور خ ــی به ط ــج بازرس ــن، نتای ــر ای ب
ــازی  ــی و ساده س ــود ردیاب ــه بهب ــوند و ب ــره می ش ــال ذخی دیجیت

ــز  ــتفاده نی ــت اس ــد. قابلی ــک می کنن ــت کم ــد کیفی ــت رون مدیری
به طــور قابل توجهــی افزایش یافتــه اســت، زیــرا انــدازه و وزن 
ربــات بــه ســطحی کاهش یافتــه اســت کــه می توانــد توســط 
ــن  ــتیل همچنی ــود. JFE اس ــل ش ــده و حم ــد گردی ــر بلن ــک نف ی
یــک "سیســتم بازرســی ســطحی بــا تجزیه وتحلیــل بافــت" را 
ــر ادراک  ــی ب ــر مبتن ــرآوری تصوی ــوژی ف ــتفاده از تکنول ــا اس ب
چشــمی انســان بــرای بازرســی آنالیــن توســعه داد. بــا روش 
مرســوم بازرســی ســطحی نــوع تصویــری، بازرســی چشــمی 
ــود،  ــر ب ــوارد اجتناب ناپذی ــی م ــانی در برخ ــان انس ــط بازرس توس
زیــرا تشــخیص عیــوب زمانــی کــه اختــالف کنتراســت کــم بــود 
ــا روش توســعه یافته، کــه  ــا تشــخیص خــودکار ب ــود، ام دشــوار ب
امــکان تشــخیص خــودکار عیــوب تنهــا بــا تفاوت هــای کنتراســت 
ــی  ــوژی معمول ــا تکنول ــا ب ــودکار آن ه ــخیص خ ــه تش ــی ک جزئ
دشــوار بــود، امکان پذیــر شــده اســت. ایــن سیســتم میــزان شــباهت 
ــان  ــمی انس ــاس ادراک چش ــر اس ــده را ب ــر عکاسی ش ــن تصاوی بی
ــف  ــای مختل ــا و جهت ه ــا طول ه ــواری )راه راه( ب ــای ن و الگوه
محاســبه نمــوده، نتایــج را به صــورت آمــاری ارزیابــی کــرده و بــا 
تعییــن کمیــت تفــاوت بیــن الگــو و یــک قســمت عــادی به عنــوان 
درجــه ناهنجــاری، قســمت های معیــوب را شناســایی می کنــد. 
ایــن سیســتم در فرآینــد تولیــد ورق هــای فــوالدی گالوانیــزه گــرم 
در کارخانــه Kurashiki بــکار گرفتــه شــد و بــا تشــخیص مطمئــن 
ــه  عیــوب ســطحی توســط اتوماســیون کــردن بازرســی چشــمی ب

ــد.  ــک می کن ــوالدی کم ــای ف ــطحی ورق ه ــت س ــود کیفی بهب
بــرای اصالحــات نظارتی/اصالحــات مقــررات ارتفاعــی در 
ــن درخواســت های  ــوالد ژاپ ــا، فدراســیون آهــن وف ــورد پهپاده م
شــرکت های فــوالدی را جمــع آوری کــرد و از تیمــی تحت کنترل 
وزیــر کشــور خواســت تــا آن هــا را تســهیل کننــد و اســتانداردهای 
ــات را  ــن موضوع ــد و ای ــن نماین ــا را روش ــوز پهپاده ــدور مج ص
ــی و  ــش خصوص ــکاری بخ ــوان هم ــط به عن ــازمان های مرتب ــا س ب
دولتــی رایزنــی و مطــرح کــرد. درنتیجــه ایــن تالش هــا، مقــررات 
ــق  ــوح از مناط ــه به وض ــی ک ــرای مناطق ــی ب ــرایط خاص ــت ش تح
ــق  ــیار دقی ــای بس ــمول کنترل ه ــده اند و مش ــکونی مشخص ش مس
ــر  ــت هســتند، تســهیل شــد. ب ــی و پیشــگیری از جــرم و جنای ایمن
ــا  ــد از پهپاده ــون می توانن ــوالدی اکن ــن اســاس، شــرکت های ف ای
ــاالی  ــده )ب ــدود ش ــاًل مح ــروازی قب ــات پ ــی در ارتفاع در بازرس
ــودکار  ــرد خ ــا عملک ــیع ب ــق وس ــی مناط ــرای بازرس ــر(، ب 150 مت
ــاحل  ــرواز در س ــا پ ــزات ب ــکله ها و تجهی ــی اس ــا، و بازرس پهپاده
ــواره اســکله ها در کارخانه هــای فــوالد، بیشــتر اســتفاده کننــد. دی

در زمینــه سیســتم های پشــتیبانی عملیــات،JFE اســتیل سیســتمی 
ــم ناهنجــاری تجهیــزات در کارخانه هــای  را توســعه داد کــه عالئ
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فــوالدی را بــر اســاس تکنولــوژی علــم داده تشــخیص می دهــد و 
ــوار ورق در تمــام  ــورد گــرم ن ــن سیســتم را در کارخانه هــای ن ای
نواحــی، از جملــه کارخانه هــای خــود در نواحــی  غــرب و شــرق 
ژاپــن بــکار گرفــت. در خــط نــورد گــرم نــوار ورق در کارخانــه

Kurashiki ، جایــی کــه ایــن تکنولــوژی بــرای اولیــن بار در ســال 

مالــی 2018 معرفــی شــد، یــک اثــر پیشــگیری از مشــکل معــادل 
50 ســاعت در ســال یــا بیشــتر )مقــدار تولیــد 30000 تــن در ســال 
یــا بیشــتر( تاییــد شــده بــود. ایــن شــرکت در حــال ترویــج توســعه 
ــا به کارگیــری سیســتم مشــترک  ــه در ســطح شــرکت ب مــدل بهین
در همــه نواحــی و فراهــم آوردن امــکان اشــتراک گذاری آســان 
ــی از  ــم عظیم ــتم، حج ــن سیس ــت. در ای ــی اس ــه نواح ــط هم توس
ــد، کــه  ــزات را نشــان می دهن ــی تجهی داده هــا کــه شــرایط عملیات
ــا و  ــان، دم ــان الکتریکــی، فشــار، ســرعت جری ــا داده هــای جری ب
ــای  ــز "داده ه ــای آنالی ــا تکنیک ه ــوند، ب ــروع می ش ــاش ش ارتع
بــزرگ" تجزیه وتحلیــل می شــوند و می تــوان از بــروز مشــکل 
ــتاندارد  ــر اس ــر از مقادی ــزان تغیی ــردن می ــخص ک ــا مش ــل ب از قب
ناهنجــاری  از  درجهــای  به عنــوان  عــادی  عملیــات  طــی  در 
ــده  ــکالت تجربه ش ــه مش ــاً ب ــتم صرف ــن سیس ــرد. ای ــری ک جلوگی
ــری  ــرای جلوگی ــد ب ــه میتوان ــود، بلک ــدود نمی ش ــته مح در گذش
از مشــکالت غیرمنتظــره نیــز مورداســتفاده قــرار گیــرد. عــالوه بــر 
ایــن، ترســیم نقشــه تغییــرات در طــول زمــان در درجــه ناهنجــاری 
مطابــق بــا بزرگــی آن، شناســایی ســریع دســتگاه یــا بخشــی را کــه 
در آن ناهنجــاری رخ داده اســت، امکان پذیــر می کنــد و منتــج 
آینــده،  در  می شــود.  مناســب  تعمیرونگهــداری  اقدامــات  بــه 
JFE اســتیل بهبــود بیشــتر بهــره وری از طریــق  هدف گــذاری 
ــا توســعه ایــن سیســتم  ــروز مشــکالت تجهیزاتــی ب پیشــگیری از ب
ــا تولیــد آهــن  و  در انــواع دیگــر فرآیندهــای تولیــد اســت، کــه ب

ــود.  ــاز می ش ــوالد آغ ف
ــای  ــه طرح ه ــعه داد ک ــتمی را توس ــتیل سیس ــرکت JFE اس ش
لجســتیک ســنگ آهــن را در کارخانه هــای فــوالد بهینــه می کنــد. 
ایــن شــرکت یــک "سیســتم برنامه ریــزی جانمائــی پشــته ها" 
ــه  ــی ک ــده در مناطق ــای تولیدش ــنگ معدن ه ــه س ــرد ک ــاد ک ایج
ــنگ  ــال، س ــرای مث ــد، ب ــدار دارن ــرد پای ــر عملک ــادی ب ــر زی تأثی
ــع  ــارش و توزی ــره را انب ــاال و غی ــالط ب ــس اخت ــا فرکان ــدن ب مع
مینمایــد و روزانــه الگوئــی را انتخــاب می کنــد کــه تعــداد پشــته ها 
ــه  ــان پشــته ها ب ــادی از الگوهــای ممکــن چیدم ــان تعــداد زی از می
حداقــل برســد. در نتیجــه، اکنــون میتــوان بــا محاســباتی کــه 
ــر انجــام شــود، برنامه هــای  ــا کمت ــه ی ــد در حــدود 1 دقیق می توان
ــاده  ــه آم ــد ماه ــک دوره چن ــرای ی ــه را ب ــه محوط ــی بهین عملیات
ــا  ــنگ آهن ب ــه س ــات محوط ــزی عملی ــازی برنامه ری ــرد. بهینه س ک

ــتیک و  ــازده لجس ــم در ب ــادی را ه ــود زی ــتم، بهب ــن سیس ورود ای
ــاًل  ــن سیســتم قب ــدار محقــق کــرده اســت. ای هــم در عملکــرد پای
ــن  ــده، JFE ای ــا استفاده شــده اســت. در آین ــه فوکویام در کارخان
ــتفاده  ــورژی و اس ــنگ متال ــا زغال س ــتفاده ب ــرای اس ــتم را ب سیس
در ســایر کارخانه هــای فــوالد خــود مســتقر خواهــد کــرد و قصــد 
ــد  دارد بهینه ســازی را در ســطح شــرکت ارتقــا دهــد و کل فرآین
ــد  ــا فرآین ــه ت ــازی و تخلی ــا بهس ــد ت ــام از خری ــواد خ ــت م مدیری

بعــدی را پوشــش دهــد.
"شــرکت تاییدشــده تحــول  نیپــون اســتیل به عنــوان یــک 
دیجیتــال )DX( تحــت سیســتم ایجادشــده توســط وزارت اقتصــاد، 
ــت کــرده اســت.  ــه دریاف تجــارت و صنعــت )METI(" گواهینام
بــر اســاس "قانــون تســهیل فــرآوری اطالعــات"، دولــت ژاپــن بــه 
شــرکت هایی کــه الزامــات اساســی "کــد حاکمیــت دیجیتــال" را 
ــای  ــتیل "ارتق ــون اس ــد. نیپ ــه می ده ــد گواهینام ــرآورده کرده ان ب
اســتراتژی های DX" را به عنــوان یکــی از چهــار رکــن برنامــه 
ــارس 2021  ــا بلندمــدت خــود کــه در 5 م ــت میان مــدت ت مدیری
اعــالم شــد، اتخــاذ کــرده اســت. نیپــون اســتیل بــا اســتفاده کامــل 
ــه فراینــد  از داده هــا و تکنولوژی هــای دیجیتــال و اجــرای نوآوران
تولیــد و کســب وکار، قصــد دارد بــه یــک شــرکت پیشــرفته 

ــل شــود. ــوالد تبدی ــال در صنعــت ف دیجیت

5. ساخت وساز و مهندسی عمران

ــز  ــزه برن ــوالد Aichi جای ــرکت ف ــاز، ش ــه ساخت وس  در زمین
ــتوانه های  ــرای "اس ــعه( را ب ــزه توس ــعه )جای ــزه توس ــن جای بهتری
ســبز عمــودی" کــه در مرکــز نمایشــگاه و کنوانســیون بین المللــی 
Aichi Sky Expo در کنفرانــس ســاالنه انجمــن بین المللــی فــوالد 

ــه  ــل اینک ــرد. به دلی ــت ک ــد دریاف ــب ش ــگ )ISSF( نص ــد زن ض
ــتقرار  ــی اس ــره فرودگاه ــگاه در جزی ــیون و نمایش ــز کنوانس مرک
فــرودگاه بین المللــی Chubu  واقــع شــده اســت، فــوالد ضــد 
ــر فشــار  ــات مقاومــت در براب ــرآورده کــردن الزام ــرای ب ــگ ب زن
ــر هــوا  ــر آســیب نمــک و مقاومــت در براب ــاد، مقاومــت در براب ب
ــن و  ــودی ایم ــبز عم ــتوانه های س ــت. اس ــرار گرف ــتفاده ق مورداس
ــی  ــوه طراح ــا جل ــودی ب ــوندگی عم ــه سبزش ــتند و ب ــن هس مطمئ
نگهــداری  هزینه هــای  حــال  عیــن  در  و  یافته انــد  باالدســت 

ــد. ــش می دهن ــز کاه ــاخت را نی ــس از س ــات پ تاسیس
منظــر  از  تالش هــا  نیــز  عمــران  مهندســی  زمینــه  در 
ــترکی  ــروژه مش ــتیل در پ ــون اس ــود. نیپ ــان ب ــت محیطی نمای زیس
بتــن   ،Pozzolith Solutions و    Obayashi شــرکت های  بــا 
در  ساخت وســاز  بــرای  بهبودیافتــه  قابلیــت  بــا  ژئوپلیمــری 
ــل  ــوار حائ ــرات دی ــرای تعمی ــاده ب ــن م ــعه داد و از ای ــل توس مح
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ــه  ــا دمــای بــاال در ناحیــه کارخان )ســازه بتــن مســلح( در محیــط ب
کاشــیمای شــرکت نیپــون اســتیل اســتفاده کــرد. مــواد اولیــه 
ــادی )خاکســتر  ــد از خاکســتر ب ــن ژئوپلیمــری عبارت ان ــی بت اصل
ــا  ــه ب ــد. در مقایس ــوره بلن ــرباره ک ــز س ــودر ری ــنگ( و پ زغال س
ــری دارد و  ــی باالت ــت حرارت ــری مقاوم ــن ژئوپلیم ــاده، بت ــن س بت
ــرا  ــد، زی ــی می باش ــت محیطی عال ــرد زیس ــن دارای عملک همچنی
تولیــد CO2 در فرآینــد تولیــد آن کمتــر از یــک چهــارم محصــول 
معمولــی اســت. از طرفــی به دلیــل ویســکوزیته بــاال و ســخت 
ــتفاده  ــا اس ــک ی ــای باری ــن آن در فضاه ــریع آن، ریخت ــدن س ش
ــود.  ــکل ب ــزرگ مش ــع ب ــطح مقط ــا س ــازه هایی ب ــرات س در تعمی
در ایــن توســعه، بــا اســتفاده از افزودنــی خاصــی کــه توســط

Pozzolith  توســعه یافتــه اســت، می تــوان هــم جریان پذیــری 

مناســب بــرای اســتفاده در کارهــای ســاختمانی و هــم اســتحکام را 
هنــگام عمــل آ وری در دمــای اتــاق بــرآورده کــرد. شــرکت کوبــه 
ــک  ــترک ی ــور مش ــن به ط ــرکت Pozzolith  همچنی ــتیل و ش اس
محصــول آزمایشــی ژئوپلیمــری توســعه دادنــد کــه کاهــش انتشــار 
ــی  ــالت معمول ــن و م ــا بت ــه ب ــد را در مقایس ــد تولی CO2 در فرآین

باالتــری  اســتحکام  و  جریان پذیــری  دارای  می ســازد،  میســر 
ــی  ــف متنوع ــرای طی ــوده و ب ــی ب ــوالت معمول ــه محص ــبت ب نس
از کاربردهــا مناســب اســت. عــالوه بــر ایــن، کوبــه اســتیل نیــز در 
حــال کاهــش هزینــه بــا اســتفاده موثــر از محلــول قلیایــی پــس از 
اســتفاده در فرآینــد تولیــد، بــرای ســرباره ریــز کــوره بلنــد و غیــره 
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــر اولی ــتیل یــک ژئوپلیم میباشــد. شــرکت JFE اس
بــاال در مقابــل آســیب یــخ زدن عــالوه بــر جریان پذیــری در 
ــروژه  ــس از عمــل آ وری را در پ طــی ساخت وســاز و اســتحکام پ

ــا دانشــگاه توهوکــو و دانشــگاه نیهــون توســعه داد. مشــترکی ب
ــا مقاومــت  ــا پوشــش Zn ب ــون اســتیل یــک ورق فــوالدی ب نیپ
ــر  ــاد در براب ــت زی ــرد مقاوم ــا عملک ــی ب ــر خوردگ ــاد در براب زی
معمولــی  فــوالدی  ورق هــای  بــه  نســبت  باالتــر  خوردگــی 
پوشش شــده بــا Zn بــا مقاومــت زیــاد در برابــر خوردگــی و پــس-

 پوشــش کــه عمومــاً در زمینــه مهندســی عمــران و زیرســاخت های 
اجتماعــی اســتفاده می شــوند، توســعه داد. در آزمایشــی کــه 
توســط ایــن شــرکت انجــام شــد، مقاومــت بــه خوردگــی قطعــات 
ــا  ــا Zn ب ــوالدی پوشش شــده ب ــا ورق هــای ف مســطح در مقایســه ب
مقاومــت زیــاد در برابــر خوردگــی و ورق هــای فــوالدی گالوانیــزه 
ــرای  ــازار ب ــاز ب ــت. نی ــود یاف ــی بهب ــور قابل توجه ــرم )GI( به ط گ
ــه حــذف  ــه ب ــاز بی وقف ــه نی ــر خوردگــی ب ــاد در براب ــت زی مقاوم
فرآینــد و صرفه جویــی در نیــروی کار در پروژه هــای بــرای بهبــود 
تــاب آوری ملــی ژاپــن، اقدامــات مقابلــه با پیر شــدن زیرســاخته ای 
ــود.  ــدود نمی ش ــن کار مح ــت در س ــش جمعی ــی و کاه اجتماع

ــه  ــه ب ــر، ک ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــوط ب ــای مرب ــان تقاض در می
ــتفاده از  ــت، اس ــان اس ــر جه ــش در سراس ــال افزای ــرعت در ح س
ــده در  ــای نصب ش ــی در پروژه ه ــر خوردگ ــاال در براب ــت ب مقاوم
ــه در آن  ــف ک ــای مختل ــخت و کاربرده ــژه س ــای به وی محیط ه
مــواد در مناطــق ســاحلی و مناطــق بــا شــرایط دمــا و رطوبــت بــاال 

ــتند. ــار هس ــورد انتظ ــز م ــود نی ــتفاده می ش اس

6. محیط زیست و انرژی
دولــت  تالش هــای  و  بین المللــی  مذاکــرات   .6.1

ــی ــرات اقلیم ــورد تغیی ــن در م ژاپ

ــظ  ــرای حف ــرژی )IEA(، ب ــی ان ــس بین الملل ــل آژان ــق تحلی طب
دمــای جهانــی بــه کمتــر از ℃2، دســتیابی بــه انتشــار خالــص صفــر 
GHG تــا ســال 2070 ضــروری اســت. در ســطح کشــورها، ســوئد 

اولیــن کشــوری شــد کــه هــدف انتشــار خالــص صفــر را در ژوئــن 
ــا )EU( هــدف  ــه اروپ 2017 اعــالم کــرد. در ســال 2019، اتحادی
انتشــار خالــص صفــر در منطقــه EU تــا ســال 2050، و ژاپــن، چین، 
کــره و ســایر کشــورهای آســیایی پیاپــی اهــداف انتشــار خالــص 
صفــر را در نیمــه دوم ســال 2020 اعــالم کردنــد. گرچــه آمریــکا 
ــد،  ــارج ش ــس خ ــان پاری ــر 2020 از پیم ــمی در نوامب ــور رس به ط
ــه 2021 کار  ــه در ژانوی ــدی، ک ــور بع ــس جمه ــدن، رئی ــو بای ج
ــا هــدف کاهــش  ــی ب ــان اجرای ــک فرم خــود را شــروع نمــود، ی
انتشــار GHG را امضــا کــرد. آمریــکا همچنیــن بــه پیمــان پاریــس 
بازگشــت و هــدف دســتیابی بــه انتشــار خالــص صفــر GHG در کل 

اقتصــاد تــا ســال 2050 را اعــالم کــرده اســت.
ــا، بیست وششــمین نشســت کنفرانــس  به دلیــل همه گیــری کرون
ــورد  ــد در م ــل متح ــازمان مل ــوب س ــیون چارچ ــای کنوانس اعض
تغییــرات آب وهوایــی )COP26( از اواخــر اکتبــر تــا نوامبــر 2021 
در گالســکو )بریتانیــا( برگــزار شــد. پیمــان آب وهوائــی گالســکو 
اعــالم کــرد کــه تالش هــا بــرای محــدود کــردن افزایــش متوســط   

دمــای جهانــی بــه ℃1,5 نســبت بــه ســطح قبــل از انقــالب 
صنعتــی ادامــه خواهــد یافــت. نتایــج دیگــر شــامل توافــق در مــورد 
ــاس  ــر اس ــازار ب ــای ب ــرای مکانیزم ه ــرای اج ــتورالعمل هایی ب دس

مــاده 6 پیمــان پاریــس و تکمیــل مقــررات پیمــان پاریــس بــود.
ــه  ــرای مقابل ــی را ب ــت طرح ــه 2016، دول ــاه م ــن، در م در ژاپ
ــر اســاس  ــی ب ــا گرمایــش جهان ــزی ب به صــورت جامــع و برنامه ری
ــن  ــی، به همی ــش جهان ــا گرمای ــه ب ــات مقابل ــج اقدام ــون تروی قان
منظــور برپــا کــرد. ایــن طــرح هــدف میان مــدت کاهــش 26 
ــی  ــال مال ــا س ــه ب ــی 2030 در مقایس ــال مال ــا س ــدی GHG ت درص
ــال  ــا س ــدی GHG ت ــش 80 درص ــدت کاه ــدف بلندم 2013 و ه
2050 را تعییــن کــرد. در مــاه جــون 2019، نخســت وزیری ژاپــن 
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"اســتراتژی بلندمــدت تحــت پیمــان پاریــس بــرای یک اســتراتژی 
رشــد" را تصویــب کــرد، کــه هــدف آن دســتیابی بــه یــک 
ــه  ــن در نیم ــت ممک ــن فرص ــده" در اولی ــه کربن زدایی ش "جامع
دوم ایــن قــرن اســت و بــر تــالش بــرای کاهــش انتشــار GHG تــا 

ــد. ــد می کن ــال 2050 تاکی ــا س ــد ت 80 درص
در اکتبــر 2020، نخســت وزیر وقــت ســوگا اعــالم کــرد کــه "تا 
ســال 2050 هــدف ژاپــن کاهــش انتشــار GHG بــه صفــر خالــص، 
ــده  ــن و کربن زدایی ش ــدون کرب ــه ای ب ــه جامع ــتیابی ب ــی دس یعن
ــون فــوق در  ــه اصــالح قان ــود". در مــارس 2021، کابین خواهــد ب
ــی را تصویــب  ــا گرمایــش جهان ــه ب ــج اقدامــات مقابل مــورد تروی
ــن  ــل، نخســت وزیر ســوگا اعــالم کــرد کــه ژاپ کــرد، و در آوری
هــدف کاهــش GHG خــود را بــرای ســال مالــی 2030 در مقایســه 
ــه 46 درصــد افزایــش خواهــد داد. عــالوه  ــا ســال مالــی 2013 ب ب
بــر تعییــن ایــن هــدف بلندپروازانــه کاهــش 46 درصــدی تــا 
ــرای ســال 2050 همســو  ــا هــدف ژاپــن ب ســال مالــی 2030 کــه ب
ــن  ــه ژاپ ــت ک ــار داش ــن اظه ــت وزیر ژاپ ــن نخس ــت، همچنی اس
ــش از  ــش بی ــش کاه ــا چال ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــای خ ــه تالش ه ب
ــات  ــرح اقدام ــر، ط ــاه اکتب ــد داد. در م ــه خواه ــدی ادام 50 درص
ــار در 5 ســال گذشــته  ــا گرمایــش جهانــی بــرای اولیــن ب مقابلــه ب
ــت  ــدت تح ــتراتژی بلندم ــت و "اس ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ م
پیمــان پاریــس بــرای اســتراتژی رشــد" نیــز بازنگــری شــد. 
اســتراتژی بلندمــدت چشــم انداز بلندمدتــی را بــرای "مــدل آینــده 
ایده آل"ارائــه می دهــد کــه هــدف آن دســتیابی بــه "خنثــی-

کربنــی 2050" بــا ایــن مفهوم اساســی اســت کــه اقدامــات مقابله با 
گرمایــش جهانــی محدودیتــی بــرای رشــد اقتصــادی نیســت، بلکــه 
اجــرای فعاالنــه جهانــی اقدامــات گرمایشــی منتــج بــه اصالحاتــی 
در ســاختار صنعتــی و جامعــه اقتصــادی خواهــد شــد کــه بــه 
رشــد قابل توجهــی منتهــی خواهــد شــد. چنانکــه چشــم انداز 
ــای  ــا در بخش ه ــه و برنامه ه ــات مقابل ــت اقدام ــش و جه ــر بخ ه
ــر  ــری ه ــدت "پیگی ــرژی، اســتراتژی بلندم مربوطــه، در بخــش ان
بــرای  انرژی هــای تجدیدپذیــر  از  گزینــه" از جملــه اســتفاده 
ــرق  ــد ب ــار CO2 از تولی ــش انتش ــن، کاه ــرژی ژاپ ــی ان ــع اصل منب
حرارتــی، ترویــج CCU ،CCS و بازیافــت کربــن، و تحقــق جامعــه 
هیدروژنــی، باتری هــا، انــرژی هســته ای، صرفه جویــی در انــرژی، 
ــی را  ــرژی" و کربن زدای ــال ان ــج "انتق ــور تروی ــه منظ ــره، ب و غی
پیشــنهاد می کنــد. در بخــش صنعتــی، جهت هــای پیشــنهادی 
شــامل اســتفاده از هیــدروژن بــدون CO2، بــرای مثــال، در چالــش 
و  کربن زدایی شــده"،  "تولیــد  بــرای  کربــن"،  صفــر  "فــوالد 
ــی و  ــنتز مصنوع ــط CCU، فتوس ــه توس ــواد اولی ــر م ــن تغیی همچنی
ســایر اســتفاده از بیومــس اســت. اســتراتژی بلندمــدت همچنیــن از 

تســریع رشــد ســبز بــا نــوآوری ناپیوســته، بجــای گســترش خطــی 
ــرای  ــن ب ــه ژاپ ــدد جامع ــی مج ــوم، و طراح ــای مرس تکنولوژی ه
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــاب آور ب ــدار و ت ــادی پای ــه اقتص ــک جامع ی

می کنــد. حمایــت  کربن زدایی شــده  جامعــه 

6.2. تالش های صنعت فوالد ژاپن

ــن  ــت آه ــه صنع ــدام داوطلبان ــه اق ــه "برنام ــال ادام JISF در ح

وفــوالد" کــه در ابتــدا در طــول اولیــن دوره تعهــد پروتــکل کیوتو 
اجــرا شــد می باشــد و تعهــد بــه جامعــه کم کربــن را ترویــج 
ــی  ــی 2020. در پیش بین ــال مال ــدف س ــا ه ــاز اول ب ــد - ف می کن
ــن  ــی( ژاپ ــطح مل ــده در س ــر گرفته ش ــهم درنظ ــم INDC )س تنظی
بــرای ســال مالــی JISF ،2030 فــاز دوم تعهــد بــه جامعــه کم کربــن 
را در نوامبــر 2014 تعییــن کــرد، همچنیــن ســال مالــی 2030 
ــرد.  ــالش ک ــاز دوم ت ــه ف ــتیابی ب ــرای دس ــرار داد و ب ــدف ق را ه
ــار رکــن اســت  ــه چه ــای داوطلبان ــن فعالیت ه ــم اساســی ای مفاهی
ــای زیســت محیطی"،  ــط زیســت" "فرآینده کــه شــامل ســه محی
ــت محیطی"  ــای زیس ــت محیطی" و "راه حل ه ــوالت زیس "محص
ــی  ــال مال ــت. در س ــه" اس ــوژی نوآوران ــعه تکنول ــراه "توس به هم
CO2 ،2020 انتشــاریافته شــرکت های مشــارکت کننده در تعهــد 
 BAU اســاس  بــر  تــن  میلیــون  بــه جامعــه کم کربــن 152,33 
ــبت  ــرات در نس ــن تغیی ــر گرفت ــا درنظ ــده )ب ــار تصحیح ش و انتش
ــرای  ترکیــب تولیــد و تثبیــت ضریــب انتشــار تــوان الکتریکــی( ب
ســال مالــی 2020 برابــر بــا 150,55 میلیــون تــن بــود کــه کاهــش 
6,48 میلیــون تنــی نســبت بــه ســال مالــی پایــه 2005 را داشــت ولی 
بــه میــزان قابل توجــه 3،480،000 تــن فراتــر از هــدف دســتیابی 3 
ــوالد در  ــود. مجمــوع انتشــار GHG صنعــت آهن وف ــن ب ــون ت میلی

ــوده اســت. ــا 150 میلیــون تــن ب ــر ب ــی 2019، براب ســال مال
صرفه جویــی  هــدف  بــا  زیســت محیطی  فرآیندهــای 
تولیــد  فرآیندهــای  در   CO2 انتشــار  کاهــش  و  انــرژی  در 
محصــوالت  کــه  حالــی  در  می شــوند،  طراحــی  آهن وفــوالد 
ــاال  ــا عملکــرد ب ــا عرضــه محصــوالت فــوالدی ب زیســت محیطی ب
ــای  ــد و راه حل ه ــک می کنن ــول کم ــرف محص ــه مص ــه مرحل ب
ــا انتقــال و نفــوذ  ــی ب ــه کاهــش در مقیــاس جهان زیســت محیطی ب
عملــی  به طــور  کــه  انــرژی  در  صرفه جویــی  تکنولوژی هــای 
ــه  ــکار گرفت ــه و ب ــن توســعه یافت ــوالد ژاپ توســط صنعــت آهن وف
ــه،  ــوژی نوآوران ــعه تکنول ــرای توس ــد. ب ــک می کنن ــده اند کم ش
ــه  ــد نوآوران ــعه فرآین ــر توس ــاً درگی ــن عمدت ــوالد ژاپ ــت ف صنع
ــد  ــه تولی ــد نوآوران ــعه فرآین ــوالد )COURSE50( و توس ــد ف تولی
آهــن )فــرو-کک( اســت. جــدول1 اهــداف طــرح اقــدام 
خنثی-کربنــی )قبــاًل: تعهــد بــه جامعه کم کربــن( را نشــان می دهد.
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تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال 2021

  JISF یکربن-خنثی. اهداف برنامه اقدام 1جدول

  I مرحله IIمرحله 

 فرآیندهای زیست محیطی BAU*1 در مقابل 2CO تن میلیون 5 *2هدف کاهش 1BAU*در مقابل  2CO تن میلیون 9 هدف کاهش

 محصوالت زیست محیطی )برآورد شده( 2COمیلیون  42کمک به کاهش حدود  )برآورد شده( 2COمیلیون  22کمک به کاهش حدود 

 زیست محیطی هایحلراه )برآورد شده( 2COمیلیون  08کمک به کاهش حدود  )برآورد شده( 2COمیلیون  08کمک به کاهش حدود 

از گاز کوره  2COهیدروژن و جداسازی/بازیابی  باسنگ آهن  توسط احیایدر فرآیند تولید  2COدرصدی انتشار  48کاهش 
، بر اساس 2858با هدف پذیرش گسترده تا حدود سال  2848*4 سال در حدود 1بلند. شروع عملیات تجاری واحد شماره 

 تجهیزات مربوط به کوره بلند. جایگزینیبندی زمان

 نهنوآورافرآیند توسعه 
 فوالدسازی

(COURSE50) 

 توسعه

 تکنولوژی 

یار با عو استفاده گسترده از مواد خام کم آهنتولید جویی در انرژی در فرآیند صرفه تامینبا هدف  تکنولوژیتوسعه نوآورانه  نوآورانه 
  دهد.میه ارائآن  یاتیعملتکنولوژی همراه در کوره بلند را به احیاکردهای تسریع/کاهش دمای واکنش کارتوسعه فروکک، که 

 نهنوآورافرآیند توسعه 
-فروتولید آهن )
 کک(

1 *BAU :مخفف "Business as Usual" 2؛ در این مقادیر هدف، به معنای میزان انتشارCO  2885مربوطه، در مقایسه با سال مالی پایه با فرض تولید فوالد خام در این مراحل 
  است.

های پالستیکی و غیره، های خودیاری، برای زبالهجویی در انرژی و سایر فعالیتاساس صرفهبر 2COمیلیون تنی  4، ضمن ادامه تعهد به کاهش 2COمیلیون تنی  5* از هدف کاهش 2
 شود.می لحاظکاهش واقعی  ه عنوانب 2885در مقایسه با سال مالی پایه ، آوری شده و غیرهضایعات جمعیافته تنها مقداری معادل مقدار افزایش 

 و تامین عقالنیت اقتصادی برای تجهیزات تجاری. 2COسازی شرط ایجاد زیرساخت برای ذخیرهپیش  *4

 

 عــالوه بــر تالش هــای فــاز دوم بیان شــده فــوق، در نوامبــر 
کاهــش  بــرای   JISF بلندمــدت  "چشــم انداز   JISF  ،2018
ــا  ــن" ب ــر کرب ــوالد صف ــق "ف ــرای تحق ــی" ب ــرات آب وهوای تغیی
چشــم اندازی بــه آینــده بلندمــدت پــس از ســال 2030 )و گســترش 
آن تــا ســال 2100( را تعییــن کــرد. بــه شــکلی کــه بــا "اســتراتژی 
بلندمــدت ژاپــن تحــت پیمــان پاریــس به عنــوان اســتراتژی رشــد" 
ســازگار اســت. محاســبات آزمایشــی بــرای انتشــار CO2 در ســال 
2100 بــرای 6 ســناریوی بلندمــدت کاهــش اثــرات اقلیمــی بــرای 
 )BAU( "ــوالد، در گســترهای از "کســب وکار معمــول صنعــت ف
ــه"  ــاده نوآوران ــری "تکنولوژی هــای فوق الع ــا توســعه و بکارگی ت
ــه  ــه"، ک ــوژی نوآوران ــعه تکنول ــورد "توس ــت. در م ــام گرف انج
در آن "تکنولوژی هــای نوآورانــه" ماننــد COURSE50، فــرو-

ــد، کاهــش 10  ــرار می گیرن ــره عمــال مــورد اســتفاده ق کک و غی
درصــدی انتشــار CO2 در مســیر منابــع طبیعــی مــورد انتظــار اســت 
ــطح  ــه س ــتیابی ب ــا، دس ــازی CO2(. ام ــر ذخیره س ــتثنای اث ــه اس )ب
ــا  ــن تالش ه ــا ای ــا ب ــس تنه ــان پاری ــدف پیم ــورد ه ــدت م بلندم
فــوق  "تکنولوژی هــای  می دهــد  نشــان  کــه  نیســت،  ممکــن 
ــود. ــد ب ــروری خواهن ــا، ض ــر از آن تکنولوژی ه ــه" فرات نوآوران

در فوریــه JISF ،2021 "سیاســت اساســی صنعــت فــوالد ژاپــن 
در مــورد خنثی-کربنــی 2050 هدف گذاری شــده توســط دولــت 
ــوالد  ــت ف ــه "صنع ــد ک ــان می کن ــه بی ــرد ک ــالم ک ــن" را اع ژاپ
ــی- ــه خنث ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــه ژاپ ــن از سیاســت بلندپروازان ژاپ

کربنــی تــا ســال 2050 حمایــت می کنــد و بــه شــدت بــه چالــش بــا 
موانــع تحقــق فــوالد بــدون کربــن با هــدف مشــارکت در سیاســت 
دولــت ژاپــن خواهــد پرداخــت". به طــور مشــخص، صنعــت 
فــوالد بــه مشــارکت خــود از طریــق تکنولوژی هــا و محصــوالت 
"محصــوالت  و  زیســت محیطی"  قالــب "راه حل هــای  در 
زیســت محیطی" و ابتــکارات خــود بــرای کاهــش انتشــار CO2 در 
ــت محیطی"  ــای زیس ــط "فرآینده ــوالد توس ــد ف ــای تولی فرآینده
و "توســعه تکنولــوژی نوآورانــه" ادامــه خواهــد داد. امــا از آنجــا 
کــه تحقــق "فــوالد صفــر کربــن" چالــش بســیار دشــواری اســت، 
ایــن صنعــت همچنیــن "بــا اســتفاده از هــر ابــزار ممکــن، مســیرهای 
متعــددی"، از جملــه تالش هــای جــاری فعلــی بــرای کاهــش 
چشــمگیر انتشــار CO2 از کــوره بلنــد بــا اســتفاده از COURSE50 و 
فــرو-کک در ترکیــب بــا CCUS )گرفتن، اســتفاده و ذخیره ســازی 
دی اکســید کربــن(، چالــش توســعه "تکنولوژی هــای فوق العــاده 

 JISF جدول1. اهداف برنامه اقدام خنثی-کربنی
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ــره،  ــی و غی ــای هیدروژن ــا احی ــن ب ــد آه ــد تولی ــه" مانن نوآوران
اســتفاده گســترده از آهــن قراضــه، بازیابــی اتــالف گرمــای 
ــس  ــتفاده از بیوم ــط و اس ــا متوس ــم ت ــای ک ــا دم ــده ب ــتفاده نش اس
ــاز  ــورد نی ــروری م ــی ض ــرایط خارج ــرد. ش ــد ک را کاوش خواه
ــم  ــدار و حج ــع پای ــامل مناب ــداف ش ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب
ــا  ــی ب ــوان الکتریک ــن و ت ــر کرب ــار صف ــا انتش ــدروژن ب ــاد هی زی
ــت.  ــی اس ــادی منطق ــر اقتص ــن و CCUS از نظ ــر کرب ــار صف انتش
عــالوه بــر ایــن، صنعــت از دولــت درخواســت می کنــد کــه یــک 
اســتراتژی ملــی بــرای کربن زدایــی، طراحــی و توســعه یــک 
ــد. ــاد کن ــی ایج ــت مال ــادی و حمای ــرح نه ــج و ط ــتم تروی سیس

 )METI( ــر 2021، وزارت اقتصــاد، تجــارت و صنعــت در اکتب
ــش  ــول"در بخ ــی تح ــن مال ــرای "تامی ــوژی ب ــه راه تکنول "نقش
بــرای  را  تکنولــوژی(  راه  نقشــه  پــس  ایــن  )از  آهن وفــوالد 
راه  نقشــه  ایــن  کــرد.  تدویــن  فــوالد  صنعــت  کربن زدایــی 
پایه هــای  اســاس  بــر  کــه  را  "تکنولوژی هایــی"  تکنولــوژی 
بخــش  در   2050 ســال  خنثی-کربنــی  تحقــق  بــرای  علمــی، 
ــه می کنــد. در میــان  آهن وفــوالد ضــروری تصــور می شــوند، ارائ
ــل  ــن قاب ــای کم کرب ــر تکنولوژی ه ــالوه ب ــا، ع ــن تکنولوژی ه ای
ــرژی و بازدهــی  ــد تکنولوژی هــای صرفه جویــی در ان اعتمــاد مانن
بــاال کــه در شــرایط فعلــی قابــل اســتفاده هســتند، تکنولوژی هــای 
نوآورانــه آینــده نیــز همــراه بــا پیشــینه و محــور زمانــی بــا توجــه بــه 

ــی  ــن و ســناریوهای بین الملل ــت در ژاپ سیاســت های مختلــف دول
ــان  ــا را نش ــن تکنولوژی ه ــه راه ای ــکل1 نقش ــوند. ش ــه می ش ارائ

می دهــد. 
نیپــون  شــرکت های   ،2020-2021 مالــی  ســال  طــی  در 
پــروژه  یــک   JRCM و  اســتیل  کوبــه  اســتیل،   JFE اســتیل، 
مطالعــات امکان ســنجی NEDO بهنــام "توســعه فــوالد بــدون 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه در آن موضوعات ــن")NEDO3( ک ــار کرب انتش
ــا  ــا ب ــط احی ــن  توس ــد آه ــای تولی ــی تکنولوژی ه ــرد عمل و کارب
هیــدروژن شناســایی و نقشــه راه تحقیق وتوســعه بــرای تحقــق 
ــام  ــد، انج ــده بودن ــخص ش ــر" مش ــن صف ــار کرب ــا انتش ــوالد ب "ف
دادنــد. چهــار شــریک کاری فــوق به طــور مشــترک توســعه یــک 
ــد  ــتفاده در کــوره بلن ــرای اس ــدروژن را ب ــا هی ــا ب ــوژی احی تکنول
ــدروژن را کــه  ــا هی ــای مســتقیم ب ــوژی احی و توســعه یــک تکنول
ــا اســتفاده از هیــدروژن احیــا  در آن ســنگ آهــن کم عیــار تنهــا ب
ــن  ــروژه تامی ــنهادی  NEDO"پ ــی پیش ــروژه عموم ــود، در پ می ش
ــد  ــدروژن در فرآیندهــای تولی ــوآوری سبز/اســتفاده از هی ــی ن مال
آهن وفــوالد" پیشــنهاد کردنــد، و در دســامبر 2021 انتخــاب شــد. 
ــا  ــی 2021 ت ــال مال ــاله از س ــک دوره 10 س ــرای ی ــروژه ب ــن پ ای
2030 زمان بنــدی شــده و دارای بودجــه کل آن 193,5 میلیــارد 
ــان  ــدول2 نش ــعه در ج ــوارد تحقیق وتوس ــود. م ــد ب ــن خواه ی

ــت. ــده اس داده ش

شکل1. نقشه راه تکنولوژی برای کربن زدایی صنعت آهن و فوالد

3� New Energy and Industrial Technology Development Organization
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تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال 2021

 ."فوالدوفرآیندهای آهنهای استفاده از هیدروژن در پروژه"توسعه و. اقالم تحقیق2جدول 

سازمان  هدف توسعهومورد تحقیق
 مجری

 توسعه
 یااحتکنولوژی 
توسط 

هیدروژن با 
استفاده از 
 کوره بلند

 احیا توسطتوسعه تکنولوژی 
هیدروژن و غیره با استفاده از 

در  دسترسقابلهیدروژن 
 فوالد کارخانه

فوالد را وآهن تولیداز فرآیند  2COهایی که انتشار تکنولوژیاجرای ، 0202تا سال 
هیدروژن در کوره بلند با استفاده از هیدروژن با درصد با تکنولوژی احیای  02حداقل 

و غیره، 2OC (CCS ) های جداسازی و بازیابیفوالد، تکنولوژی موجود در کارخانه
  دهند.میکاهش 

استیل،  نیپون
JFE استیل، 

استیل،  کوبه
JRCM 

توسعه تکنولوژی کربن کم و 
غیره با استفاده از هیدروژن با منبع 

موجود در گاز  2COو  بیرونی
 کوره بلند

را حداقل  COانتشار کاهش که  های نمایشی تکنولوژیآزمایشانجام ، 0202تا سال 
حقق مدر یک کوره بلند آزمایشی در مقیاس متوسط  آهنتولید درصد از فرآیند  02
 .کنندمی

استیل،  نیپون
JFE استیل، 

استیل،  کوبه
JRCM 

 توسعه
تکنولوژی 

احیای مستقیم 
هیدروژن با 

برای احیای 
سنگ آهن 

عیار تنها با کم
استفاده از 
 هیدروژن

 اب تکنولوژی احیای مستقیم توسعه
 هیدروژن

ط عیار توسکمتکنولوژی که با احیای مستقیم سنگ آهن ارائه یک ، 0202تا سال 
در  2COدرصد کاهش  02حداقل به هیدروژن، در مقایسه با فرآیند کوره بلند فعلی، 

 یابد.میدست یک کوره احیای مستقیم در مقیاس متوسط 

استیل،  نیپون
JFE استیل ،

JRCM 

توسعه تکنولوژی حذف ناخالصی 
های الکتریکی با برای کوره

 ممستقی احیایاستفاده از فوالد 
 شده

ها )اجزای موثر بر که غلظت ناخالصی تکنولوژیارائه یک ، 0202تا سال 
سطح فرآیند کوره بلند در یک کوره آزمایشی در مقیاس  محصوالت( را تا هم

یرونی های بتواند در پانلعیار تولید شود که میپرکند تا فوالد بزرگ کنترل می
کپارچه احیای مستقیم خودرو استفاده شود و محصوالت مشابه در یک فرآیند ی

 شوند.تولید می عیارکوره الکتریکی با استفاده از سنگ آهن کم-هیدروژن

استیل، ن نیپو
JFE استیل، 

استیل،  کوبه
JRCM 

 

تولیدکننــدگان فــوالد مخصــوص، شــرکت فــوالد دایــدو، 
و  ســانیو  فــوالد مخصــوص  Aichi، شــرکت  فــوالد  شــرکت 
ــد  ــوس الکتریکــی تولی ــق کــوره ق ــوالد را از طری ســایرین کــه ف
ــه تولیــد یکپارچــه فــوالد کــه از مســیر کــوره  می کننــد، نســبت ب
بلنــد اســتفاده می کننــد، انتشــار CO2 کمتــری دارنــد، امــا از آنجــا 
ــا 90  ــرق و گاز شــهری 80 ت ــد ب کــه انتشــار CO2 حاصــل از تولی
ــن شــرکت ها  ــد، ای ــا را تشــکیل می ده ــد از کل انتشــار آنه درص
انــرژی  و  بــر کربن زدایــی ســوخت  را عمدتــاً  تــالش خــود 

الکتریکــی متمرکــز کرده انــد.

2.6.3. تالش های منفرد شرکت ها

ــورد  ــن در م ــوالد ژاپ ــت ف ــی صنع ــت اساس ــاس "سیاس ــر اس ب
خنثی-کربنــی 2050 هدف گذاری شــده توســط دولــت ژاپــن" 
ژاپــن  یکپارچــه  فوالدســاز  ســه   ،2021 ســال  طــی  در   ،JISF

خنثی-کربنــی  تحقــق  هــدف  بــا  را  مربوطــه  چشــم اندازهای 
ــن موضــوع  ــر ســه شــرکت ای ــد و ه ــا ســال 2050 اعــالم کردن ت

را اولویــت بــاالی مدیریــت قــرار دادنــد. نیپــون اســتیل یــک 
دادن  نشــان  بــرای  را  زیســت محیطی"  تجــاری  "عالمــت 
بــا  "فــوالد  مــورد  در  شــرکت  فعالیت هــای  اولویت گــذاری 
اقدامــات  فعــال  به طــور  و  کــرد  صفر"ایجــاد  کربــن  انتشــار 
مدیریــت زیســت محیطی خــود و به ویــژه تالش هــای خــود در 
ارتبــاط بــا فــوالد بــدون انتشــار کربــن در ژاپــن و خــارج از آن را 
ــانی  ــت محیطی اطالع رس ــاری زیس ــان تج ــن نش ــتفاده از ای ــا اس ب
می کنــد. JFE اســتیل ســاختار مدیریــت داخلــی خــود بــرای 
ترویــج خنثی-کربنــی را بــا ایجــاد قســمت های تخصصــی جدیــد 
ارتقــا داد. ایــن اقدامــات شــامل ایجــاد "قســمت توســعه بازیافــت 
کربن"بــرای ترویــج توســعه تکنولوژی هــای اصلــی بــرای کــوره 
بلنــد بازیافــت کربــن و ســنتز متانــول CCU، و "بخــش مــواد اولیــه 
ســبز"برای توســعه مــواد اولیــه مناســب بــرای روش احیای مســتقیم 
و تامیــن منابــع آهــن خارجــی کمک کننــده بــه کاهــش CO2 بــود. 
ــی" را  ــرفت خنثی-کربن ــه پیش ــک "کمیت ــن ی ــتیل همچنی JFE اس

ــرد  ــاد ک ــرکت ایج ــت ش ــه مدیری ــارت کمیت ــت نظ ــتقیماً تح مس

جدول 2. اقالم تحقیق و توسعه "استفاده از هیدروژن در پروژه های فرآیندهای آهن و فوالد".
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ــریع و  ــرای س ــت و اج ــری یکدس ــث و تصمیم گی ــکان بح ــا ام ت
ــا  ــط ب ــای مرتب ــازمان ها و پروژه ه ــی س ــات اصل ــد موضوع کارآم
ــازی،  ــد فوالدس ــای جدی ــعه فرآینده ــل توس ــی از قبی خنثی-کربن
ــن اهــداف میان مــدت و بلندمــدت،  ــه ســبز و تعیی ــه مــواد اولی تهی
ــی  ــه خنثی-کربن ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــتر تالش ه ــریع بیش ــرای تس ب

ــردد. ــم گ فراه
کوبــه اســتیل یــک تکنولــوژی تولیــد آهــن بــا احیــای مســتقیم 
آهــن را بــا اســتفاده از گاز طبیعــی در کســب وکار مهندســی و یک 
ــوالد  ــد را در کســب وکار آهن وف ــات کــوره بلن ــوژی عملی تکنول
ــد  ــی می توان ــوژی تلفیق ــن تکنول ــه ای ــان داد ک ــرد و نش ــق ک تلفی
بلنــد  CO2 را در فرآینــد کــوره  انتشــار  به میــزان قابل توجهــی 
ــدت حــدوداً  ــش راســتی آزمایی در م ــک آزمای ــد. ی کاهــش ده
ــزرگ  ــاس ب ــد در مقی ــا یــک کــوره بلن ــر 2020 ب 1 ماهــه در اکتب
)4844 متــر مکعــب( در کارخانــهKakogawa  شــرکت انجــام 
ــادی آهــن بریکــت  شــد. در آزمایــش راســتی آزمایی، مقــدار زی
ــا اســتفاده از  ــای مســتقیم ب ــد احی شــده گــرم )HBI( کــه از فرآین
گاز طبیعــی بدســت آمده بــود در کــوره بلنــد شــارژ شــد و تأییــد 
گردیــد کــه نســبت عامــل احیاکننــده، کــه میــزان انتشــار CO2 از 
ــدار از 518  ــور پای ــد به ط ــد می توان ــن می کن ــد را تعیی ــوره بلن ک
ــن  ــر ت ــه 415 کیلوگــرم ب ــن چــدن خــام مــذاب ب ــر ت کیلوگــرم ب
 CO2 ــار ــش انتش ــادل کاه ــد )مع ــش یاب ــذاب کاه ــام م ــدن خ چ
ــن  ــتیل همچنی ــه اس ــی(. کوب ــد معمول ــد از فرآین ــاً 20 درص تقریب
بــه کمتریــن نســبت کک در جهــان )239 کیلوگــرم بــر تــن چــدن 
خــام مــذاب( دســت یافــت و چشــم انداز راه حلــی را ایجــاد کــرد 
کــه می توانــد CO2 را بــا هزینــه اضافــی کــم بــا یــک اقــدام کاهــش 
ــد. ــل ده ــد، تقلی ــتفاده می کن ــود اس ــوژی موج ــه از تکنول CO2 ک

یــک  کــه  میدرکــس،  شــرکت  از  متشــکل  کنسرســیومی 
 Paul Wurth ــت و ــتیل اس ــه اس ــه کوب ــق ب ــاًل متعل ــرکت کام ش
S.A، صادرکننــده مجــوز، ســفارش یــک کارخانــه تولیــد HBI بــا 

 Mikhailovsky HBI اســتفاده از گاز طبیعی را از شــرکت روســی
Mikhai� ــط ــی توس ــه به تازگ ــن کارخان ــرد. ای ــت ک LLC  دریاف

lovsky در Zheleznogorsk در منطقــه Kursk روســیه ســاخته 

ــان  ــد HBI در جه ــت تولی ــن ظرفی ــد و دارای بزرگتری ــد ش خواه
بــا تولیــد 2,08 میلیــون تــن در ســال خواهــد بــود. از ویژگی هــای 
ــای  ــرژی و باره ــرف ان ــش مص ــه کاه ــوان ب ــه می ت ــن کارخان ای
زیســت محیطی اشــاره کــرد و طراحــی همچنیــن انتقــال کامــل بــه 
هیــدروژن به عنــوان عامــل احیاکننــده در آینــده را نیــز پیش بینــی 
ــی در نیمــه اول ســال 2024  ــات اجرای ــرار اســت عملی ــد. ق می کن
بــا  آغــاز شــود. همیــن کنسرســیوم همچنیــن کارخانــه ای را 
ــه در  ــرد ک ــداث ک ــال اح ــن در س ــون ت ــد 2,5 میلی ــت تولی ظرفی

ســال 2016 بــرای مجتمــع فــوالد بــالرا شــرکت فــوالد الجزایــری 
قطــری در الجزایــر ســفارش داده شــده بــود و شــارژ مســتقیم آهــن 
اســفنجی )DRI( بــه کوره هــای قــوس الکتریکــی آن شــرکت 
آغــاز شــده اســت. بــا اســتفاده از DRI تولیدشــده توســط کارخانــه 
ــا ذوب DRI در کوره هــای  ــه فــوالد قصــد دارد ب ــد، کارخان جدی
قــوس الکتریکــی و به دنبــال آن ریخته گــری و نــورد پیوســته، 
حــدود 2 میلیــون تــن میلگــرد و ســیم مفتول فــوالدی تولیــد کنــد. 
از ویژگی هــای ایــن تجهیــزات، داشــتن عملکــرد و بهــره وری 
 DRI فرآینــد عالــی در صرفه جویــی انــرژی اســت، زیــرا کارخانــه
ــال  ــده اند و انتق ــل ش ــم متص ــی به ه ــوس الکتریک ــای ق و کوره ه
 DRI بــه کــوره ذوب در همــان دمــای تخلیه شــده از کارخانــه DRI

امکان پذیــر می باشــد. شــرکت میدرکــس بــا ســهم جهانــی حــدود 
ــرای کل آهــن اســفنجی( رهبــر  80 درصــد )حــدود 60 درصــد ب
جهانــی در فرآیندهــای تولیــد آهــن ســازگار بــا محیــط زیســت بــا 
اســتفاده از گاز طبیعــی اســت و بیــش از 90 کارخانــه از ایــن نــوع 
ــه تحقــق یــک  در سراســر جهــان در حــال فعالیــت هســتند کــه ب
ــد. ــک می کنن ــان کم ــی در کل جه ــا خنثی-کربن ــبز ب ــه س جامع

 Nippon Kaiji Kyokai( اســتیل،   JFE اســتیل،  نیپــون 
ــن  ــت کرب ــروه )WG( بازیاف ــای "کارگ ــایر اعض ClassNK( و س

کشــتی" گــروه مطالعاتــی جــذب و اســتفاده مجــدد از کربــن 
)CCR( ژاپــن تأییــد کردنــد کــه متــان تولیدشــده از بازیافــت 

کربــن توســط تکنولــوژی متاناســیون به عنــوان ســوخت کشــتی بــا 
آالیندگــی صفــر قابــل تصدیــق اســت. در کارخانه هــای ســاحلی 
تولیــد فــوالد، کــه عمــال تمــام واردات مــواد خــام و حمــل 
ــه بازارهــای ژاپــن و خــارج از آن توســط  محصــوالت فــوالدی ب
 CO2 ــا جداســازی و گرفتــن کشــتی ها انجــام می شــود، می تــوان ب
ــده  ــان سنتزش ــتفاده از مت ــوالد و اس ــای ف ــده از کارخانه ه تخلیه ش
از ایــن CO2 بــرای ســوخت کشــتی، به کاهــش انتشــار CO2 در کل 

ــرد.  ــک ک ــوالد کم ــن آهن وف ــره تامی زنجی
در "برنامــه مطالعــات امکان ســنجی NEDO/چالــش منطقــه 
ــون اســتیل، دانشــگاه اوزاکا ســیتی  ناشــناخته 2050"، شــرکت نیپ
ــان  ــبز" جه ــزوری "س ــد کاتالی ــن فرآین ــو اولی ــگاه توهوک و دانش
از  آلیفاتیــک  پلیکربنــات  دیول هــای  مســتقیم  ســنتز  بــرای  را 
CO2 فشــار اتمســفر و دیول هــا بــدون اســتفاده از مــاده آب زدا 

ــش CO2 فشــار  ــت واکن ــرای فراهــم آوردن قابلی ــد. ب توســعه دادن
ــوان  ــع به عن ــایر مناب ــد و س ــای بلن ــده از کوره ه ــفر تخلیه ش اتمس
مــاده خــوراک، ایــن گــروه یــک سیســتم کاتالیــزور جامــد 
ــتفاده  ــدون اس ــا از CO2 را ب ــنتز پلیمره ــکان س ــه ام ــعه داد ک توس
از مــاده آب زدا، کــه بایــد بازیابــی و اســتفاده مجــدد شــود فراهــم 
ــت  ــاده آب زدا الزم نیس ــه م ــد ک ــروه دریافتن ــن گ ــازد. ای می س



پاییــز1401 / شماره 88

33

تولید و تکنولوژی آهن و فوالد ژاپن در سال 2021

اگــر CO2 در فشــار اتمســفر دمیــده شــود و محتــوای آب توســط 
تبخیــر بــا اســتفاده از تفــاوت در نقــاط جــوش محصــول شــیمیایی 
 )CeO2( یــا دیــول و آب حــذف شــود، و کاتالیــزور اکســید ســریم
باالتریــن فعالیــت )اکتیویتــه( را در بیــن اکســیدهای فلــزی مــورد 

ــه دارد. مطالع
از  اســتفاده  مطالعاتــی  "گــروه  در  همچنیــن  اســتیل  نیپــون 
ــره تامیــن  هیــدروژن در Chubu" به منظــور مطالعــه ســاخت زنجی
بــرای دســتیابی بــه تامیــن پایــدار و مقــرون به صرفــه مقادیــر زیادی 
ــن صفــر و اجــرا و  ــا انتشــار کرب ــوالد ب ــرای تحقــق ف ــدروژن ب هی
نگهــداری زیرســاخت های الزم بــرای ایــن منظــور مشــارکت 
کــرد. در فعالیت هــای تــا امــروز، ایــن گــروه محاســبات آزمایشــی 
ــی در  ــف صنعت ــای مختل ــدروژن در بخش ه ــوه هی ــای بالق تقاض
منطقــه Chubu را انجــام داده اســت، زنجیــره تامیــن را از دریافــت 
هیــدروژن از منابــع خــارج از ژاپــن تــا مصرف کننــدگان در ژاپــن 
و هزینه هــای تغییــر بــه هیــدروژن را تصدیــق کــرده اســت. اخیــراً، 
نتایــج ایــن مطالعــه بــا "نتایــج مطالعــه در مــورد اســتفاده بالقــوه در 
مقیــاس بــزرگ از هیــدروژن تــا ســال 2030 در منطقــه Chubu و 
ابتــکارات آینــده" مطابقــت دارد. در آینــده توصیه هــای سیاســتی 
بــا همــکاری بــا ســایر صنایــع از طریــق ایــن گــروه ارائــه خواهــد 

شــد.
ــکارات  ــورد ابت ــی )MOU( در م ــت تفاهم ــتیل یادداش JFE اس

 BHP دســتیابی بــه انتشــار کــم کربــن در فرآینــد تولیــد فــوالد بــا
امضــا کــرد. ایــن دو شــرکت تحقیقــات مشــترکی را بــا اســتفاده از 
زغال ســنگ اســترالیا، از جملــه تحقیــق در مــورد تکنولوژی هــای 
ــن  ــد آه ــد و تولی ــوره بلن ــد ک ــرای فرآین ــام ب ــواد خ ــرآوری م ف
تکنولوژی هــای  توســعه  ترویــج  بــرای  مســتقیم،  احیــای  بــا 
ــق  ــد داد. از طری ــام خواهن ــار CO2 انج ــش انتش ــرای کاه ــر ب موث
ــوژی  ــد تکنول ــد دارن ــرکت ها قص ــترک، ش ــات مش ــن تحقیق ای
 CO2 نوآوران هــای ایجــاد کننــد کــه بــه کاهــش زیــادی در انتشــار
در کل زنجیــره تامیــن صنعــت آهن وفــوالد دســت خواهــد یافــت. 
از طرفــی، از دســامبر ســال JFE ،2018 اســتیل در حــال انجــام 
ــی  ــروگاه حرارت ــک نی ــعه ی ــورد توس ــنجی در م ــه امکان س مطالع
 ، Chugoku Electric Power بــا ســوخت گاز طبیعــی بــا شــرکت
و شــرکت Chiba Power  )ســرمایه گذاری مشــترکJFE  اســتیل 
ــه  ــل اینک ــا به دلی ــت، ام ــوده اس و Chugoku Electric Power( ب
ایــن پــروژه فاقــد امکان ســنجی بــود، مطالعــه متوقــف شــد و

Chiba Power  منحل گردید.

نیپــون اســتیل، همــراه بــا شــرکت Japan CCS، انجمــن پیشــرفت 
مهندســی ژاپن و شــرکت Itochu ، درخواســت مشــترکی را برای 
"تحقیــق، توســعه و نمایــش تکنولــوژی CCUS/نمایــش CCUS در 

مقیــاس بــزرگ در Tomakomai/ آزمایــش نمایشــی حمل ونقــل 
CO2" ارائــه کردنــد، پــروژه ای کــه به صــورت عمومــی از طــرف 

NEDO ارائــه شــده اســت، و قــرارداد بــه آنهــا واگــذار شــد. ایــن 

پــروژه نمایشــی شــامل تحقیق وتوســعه تکنولــوژی حمل ونقــل 
بــرای مســافت طوالنــی، حجــم زیــاد و کم هزینــه CO2 در مقیــاس 
1 میلیــون تــن در ســال از مناطــق تأمین کننــده CO2 بــه مکان هــای 
مصــرف و ذخیره ســازی بــا هــدف ایجــاد تکنولــوژی حمل ونقــل 
ــی و  ــای نمایش ــق آزمایش ه ــع از طری ــرای CO2 مای ــتی ب ــا کش ب
مطالعــات مرتبــط می باشــد. قطعــا، نیپــون اســتیل و Itochu مطالعــه 
را   CCUS بــرای  دریایــی  حمل ونقــل  مــورد  در  امکان ســنجی 
 CO2 ــل ــرای حمل ونق ــاری ب ــای تج ــد داد و مدل ه ــام خواهن انج
ــاد، از جملــه کارخانه هــای  ــا حجــم زی ــع مختلــف انتشــار ب از مناب
فــوالدی، بــرای تحقــق کســب وکار جــذب و حمــل CO2 را 

مطالعــه خواهنــد کــرد. 
شــرکت نیپــون اســتیل، همــراه بــا شــرکت نیپــون اســتیل 
بــرای  JRCM، مشــترکاً درخواســت  انــد متریــال و  کمیــکال 
مطالعــات  NEDO/برنامــه  امکان ســنجی  مطالعــات  "برنامــه 
زیســت محیطی/ تکنولــوژی  و  جدیــد  انــرژی  امکان ســنجی 

ــال  ــه دنب ــن ب ــره تامی ــرای ساخت وســاز زنجی ــوژی ب توســعه تکنول
کربــن آبــی )ذخیــره کربــن در اکوسیســتم های دریایــی(" را 
ــتفاده  ــروژه اس ــن پ ــدف از ای ــدند. ه ــاب ش ــرده و انتخ ــرح ک مط
از کارخانه هــای ســاحلی تولیــد فــوالد بــرای تولیــد بیومــس 
دریایــی )جلبــک دریایــی( خنثــی کربــن، و ســاخت یــک زنجیــره 
ــی"  ــرف محل ــرای مص ــس ب ــی بیوم ــد محل ــد "تولی ــن جدی تامی
بــرای اســتفاده از بیومــس دریایــی در فرآینــد فوالدســازی اســت. 
ــع  ــک منب ــوان ی ــی را به عن ــس دریای ــتفاده از بیوم ــروژه اس ــن پ ای
ــد  ــتفاده در فرآین ــرای اس ــی( ب ــواد کربن ــنگ و م ــن )زغال س کرب
تولیــد فــوالد مــورد مطالعــه قــرار خواهــد داد. بــرای تولیــد بیومس 
دریایــی، ایــن گــروه پــرورش فعــال جلبــک دریایــی را بــا اســتفاده 
ــی  ــک دریای ــتر جلب ــکیل بس ــده در تش ــای کشت ش از تکنیک ه
ــای  ــده در کارخانه ه ــوالد تولیدش ــرباره آهن وف ــتفاده از س ــا اس ب
فــوالد بررســی خواهــد کــرد. از آنجــا کــه ایــن مطالعــه بیومــس 
ــار از  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــن خنث ــاده کرب ــک م ــوان ی ــی به عن دریای
نــوع خــود در سراســر جهــان اســت، هــدف از ایــن پــروژه ایجــاد 
ــی  ــای اصل ــعه تکنولوژی ه ــا توس ــش ب ــه نمای ــا مرحل ــیری ت مس
فوق الذکــر و انجــام یــک مطالعــه امکان ســنجی از جملــه اقتصــاد 

ــت.  ــش CO2 اس ــر کاه کل و اث
ــعه  ــده NEDO "توس ــروژه ســفارش داده ش ــرای پ ــتیل ب JFE اس

حرارتــی  انــرژی  تولیــد  و  کربــن  بازیافــت  تکنولوژی هــای 
اســتفاده  و  کاهــش  بــرای  تکنولوژی هــا  آینده/توســعه  نســل 
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ــی 2024(  ــال مال ــا س ــی 2021 ت ــال مال ــروژه: س از CO2")دوره پ
درخواســت داد و دو مــورد زیــر بــه تصویــب رســید:

ــتفاده از  ــا اس ــول ب ــنتز متان ــرای س ــه ب ــتم بهین ــعه سیس 1( در "توس
CO2" )بــا همــکاری موسســه تحقیقــات تکنولــوژی نوآورانــه 

بــرای  تکنولــوژی  توســعه  هــدف   ،)"RITE"( زمیــن  بــرای 
جداســازی کم هزینــه CO2 توســط روش و تکنولــوژی جــذب 
ــت  ــایی H2O اس ــور غش ــک راکت ــرای ی ــار )PSA( ب ــان فش نوس
ــه  ــتم کل بهین ــاخت سیس ــول از CO2 و س ــد متان ــنتز کارآم ــه س ک
ــه آب و بازیافــت آب تولیدشــده در  ــزات پیش تصفی شــامل تجهی
واکنــش ســنتز متانــول را امکان پذیــر می ســازد. از آنجــا کــه گاز 
کــوره بلنــد در کارخانــه فــوالد دارای ویژگی هــای متمایــز داشــتن 
ــات  ــوان ترکیب ــاالی CO2 و حــاوی CO و H2 بهعن غلظــت نســبتاً ب
ــا  ــه و ب ــول کم هزین ــه ســنتز متان ــه اســت، هــدف، دســتیابی ب ثانوی

ــت. ــا اس ــن ویژگی ه ــتفاده از ای ــر اس ــا حداکث ــاال ب ــی ب بازده
از   CO2 تثبیــت  نوآورانــه  تکنولــوژی  "تحقیق وتوســعه  در   )2
طریــق کربناتــه کــردن ســریع و مقادیــر زیــاد ســرباره فــوالد 
)بــا همــکاری دانشــگاه Ehime(، شــرکت JFE اســتیل یــک 
تکنولــوژی نوآورانــه بــرای تثبیــت و کربناتــه کــردن مقادیــر 
ــان کوتاهــی در جــزء ســازنده اکســید  ــادی CO2 در مــدت زم زی
ــی  ــول جانب ــورت محص ــه به ص ــازی ک ــرباره فوالدس ــیم س کلس
تولیــد فــوالد تشــکیل می شــود، بــا دمیــدن CO2 منتشرشــده از 
ــا  ــازی ب ــرباره فوالدس ــه س ــنگ ب ــده زغال س ــع مصرف کنن صنای
ــرژی  ــن حــال، بازدهــی ان ــد داد. در عی ــاال توســعه خواه ــای ب دم
بــا بازیابــی گرمــای گاز پــس از تثبیــت CO2 بهبــود خواهــد یافــت 
ــر  ــه حداکث و میــزان تثبیــت CO2 و کاهــش CO2 در کل فرآینــد ب
میرســد. ســپس ســرباره فوالدســازی کربناتــه به عنــوان مــواد 
ــک  ــه ی ــت، ک ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــازی راه م زیرس

ــت. ــاد اس ــای زی ــا تقاض ــرد ب کارب
در همــان پــروژه NEDO، شــرکت کوبــه اســتیل و شــرکت 
ــت  ــد تثبی ــعه فرآین ــرای "توس ــترکاً ب ــن مش ــو اکو-سولوش کوبلک
ــد و  ــت دادن ــازی" درخواس ــرباره فوالدس ــتفاده از س ــا اس CO2 ب

ــاً 100 درصــد ســرباره آهن وفــوالد به طــور  انتخــاب شــدند. تقریب
مؤثــر در محصــوالت مهندســی عمــران و مصالــح ســاختمانی 
ــوان  ــوالت به عن ــن محص ــادی از ای ــداد زی ــود و تع ــتفاده می ش اس
کارهــای  پروژه هــای  بــرای  تعیین شــده"  تدارکاتــی  "اقــالم 
ــون  ــمی: "قان ــام رس ــن )ن ــبز ژاپ ــد س ــون خری ــت قان ــی تح عموم
ترویــج خریــد کاالهــا و خدمــات دوســت دار محیــط زیســت 
توســط دولــت و ســایر نهادهــا"(، به عنــوان محصوالتــی کــه 
بارهــای زیســت محیطی را کاهــش می دهنــد، تعییــن شــده اند. 
از آنجــا کــه کلســیم و ســایر اجــزای قلیایــی ســرباره آهن وفــوالد 

ــز  ــوالد نی ــرباره آهن وف ــد، س ــش می دهن ــا CO2 واکن ــی ب به راحت
ــود  ــه را به خ ــت CO2 توج ــرای تثبی ــد ب ــاده مفی ــک م ــوان ی به عن
تکنولوژی هــای  اقتصــاد  بهبــود  امــا،  اســت.  کــرده  جلــب 
ــتفاده  ــای ارزش اس ــا ارتق ــوالد ب ــرباره آهن وف ــت CO2 در س تثبی
 CO2 تثبیــت  از  پــس  شــیمیایی  محصــول  کــه  کربنــات،  از 
می باشــد، مهــم اســت. از آنجــا کــه ســرباره آهن وفــوالد حــاوی 
ناخالصی هایــی غیــر از اجــزای قلیایــی نیــز می باشــد، افزایــش 
خلــوص کربنــات چالشــی بــرای ارتقــای ارزش مصــرف آن 
اســت. در میــان انــواع مختلــف ســرباره آهن وفــوالد، ســرباره 
ــت. از  ــی اس ــزای قلیای ــی از اج ــوای باالی ــازی دارای محت فوالدس
ــک  ــعه ی ــج توس ــال تروی ــتیل در ح ــه اس ــرکت کوب ــن رو، ش ای
ــا  ــازی، ب ــرباره فوالدس ــر س ــز ب ــا تمرک ــت CO2 ب ــوژی تثبی تکنول
هــدف کمــک بیشــتر بــه کاهــش بارهــای زیســت محیطی اســت.

ــا هــدف دســتیابی  شــرکت JFE اســتیل و دانشــگاه هیروشــیما ب
ــک  ــه ی ــه جامع ــک ب ــدار )SDG( و کم ــعه پای ــداف توس ــه اه ب
"دوره تحقیقاتــی مشــترک )فــاز 2(" در دانشــگاه هیروشــیما 
ابتــدا  در  هیروشــیما  دانشــگاه  و  اســتیل   JFE کردنــد.  ایجــاد 
توافق نامــه جامعــی را در ســال 2011 امضــا کردنــد و به طــور 
ــرباره  ــتفاده از س ــورد اس ــعه در م ــغول تحقیق وتوس ــترک مش مش
آهن وفــوالد، کــه محصــوالت جانبــی فرآینــد تولیــد فــوالد 
ــود محیط هــای دریایــی شــدند.  ــرای بهب ــوان مــواد ب هســتند، به عن
ــال  ــاز 1(" در س ــترک )ف ــی مش ــن، "دوره تحقیقات ــر ای ــالوه ب ع
2018 راه انــدازی شــد و دامنــه تحقیقــات به تازگــی تــا دربرگیــری 
ــه اســت.  ــز گســترش یافت ــن نی ــرای اســتفاده در زمی ــه کــود ب زمین
JFE اســتیل و دانشــگاه هیروشــیما توســعه و تأییــد اثربخشــی 

ــد.  ــج داده ان ــه را تروی ــر دو زمین ــوالد در ه ــرباره آهن وف ــواد س م
از طریــق ایــن تالش هــا، هــدف ایــن دو ســازمان تســریع کاربــرد 
عملــی تکنولوژی هــای اســتفاده مؤثــر بــرای ســرباره آهن وفــوالد، 
ــه اجــرای  ــل بازیافــت هســتند، به منظــور دســتیابی ب ــع قاب کــه مناب

ــت. ــر اس ــی زودت اجتماع
نیپــون اســتیل، به عنــوان یــک شــرکت نماینــده، آزمایش هایــی 
را در مــورد اســتفاده از شــمع های لولــه فــوالدی و بهســازی زمیــن 
ــش نمایشــی  ــک آزمای ــف در ی ــاده ضعی ــن فوق الع ــورد زمی در م
بــا حمایــت انجمــن نمایشــگاه جهانــی ژاپــن 2025 )اکســپو 2025 
ــد داد.  ــام خواه ــت اوزاکا انج ــی و صنع ــاق بازرگان اوزاکا( و ات
ــل  ــک عام ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن تکنیک ــازی زمی بهس
ــا  ــا تنظیــم ترکیــب ب بهســاز آهــک )کلســیا( انجــام میشــود کــه ب
ــدازه ذرات  ــم ان ــه و تنظی ــوان مــواد اولی ــوالد به عن ســرباره آهن وف
ــه  ــرم تهی ــی ن ــوط الیروب ــاک مخل ــتحکام خ ــود اس ــور بهب به منظ
ــه  ــازی ک ــرباره فوالدس ــر از س ــتفاده موث ــدف اس ــا ه ــود. ب می ش
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حــاوی اجــزای قلیایــی اســت، از آن به عنــوان مادهــای بــرای 
ــز اســتفاده خواهــد شــد. ــی نی بازســازی محیــط زیســت دریای

ــه  ــه تولیــد در یــک کارخان شــرکت JFE Chemical  شــروع ب
تولیدکننــده مــواد الکتــرود منفــی بــرای باتری هــای لیتیومــی 
یــک   ،Wuhai Baojie New Energy Materials شــرکت 
JFE Chemi� ــرکت ــی ش ــن مال ــا تامی ــترک ب مش ــرمایه گذاری  س

 ،Baowu Carbon Materials & Technology و شــرکت  cal

یــک زیرمجموعــه شــرکت China Baowu Steel Group کــرد. 
ــی )EV( در  ــای برق ــازار خودروه ــن ب ــه بزرگتری ــون ب ــن اکن چی
ــکال  ــایر اش ــا و س ــش EV ه ــت، و افزای ــده اس ــل ش ــان تبدی جه
خودروهــای الکتریکــی )xEV( در آینــده نیــز مــورد انتظــار اســت. 
ــتفاده در  ــرای اس ــی ب ــرود منف ــواد الکت ــای م ــه تقاض ــخ ب در پاس
ــا و  ــوالت xEV ه ــر محص ــز ب ــا تمرک ــوم، ب ــون لیتی ــای ی باتری ه
باتری هــای ذخیــره ثابــت در چیــن، ایــن شــرکت فــروش مقیــاس 
کامــل مــواد الکتــرود منفــی )ظرفیــت تولیــد: 10000 تــن در ســال( 
از نیمــه دوم ســال 2022 را هــدف قــرار داده اســت. از طریــق ایــن 
آوردن  بدســت  بــا   JFE Chemical مشــترک،  ســرمایه گذاری 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرود منف ــواد الکت ــرای م ــد ب ــد جدی ــه تولی ــک پای ی
کک ســوزنی بــرای باتری هــای یــون لیتیــوم، بــه تحقــق جامعــه ای 

ــرد.  ــد ک ــک خواه ــم کم ــت محیطی ک ــرات زیس ــا اث ــدار ب پای
Eco�" 2022 برچســب زیســت محیطی  نیپــون اســتیل در فوریــه
SuM�( تاییدشــده توســط ســازمان ارتقــای مدیریت پایــدار "Leaf

PO(، بــا شــروع از دســامبر 2019 بــرای مقاطــع نــوردی H�شــکل 

ــا ابعــاد  ــرای مجمــوع 21 محصــول، از جملــه مقاطــع ب و اکنــون ب
ــدون  ــوالد ب ــدود، ف ــکل، ورق قلع ان ــت H �ش ــزرگ ثاب ــی ب بیرون
ــوزه  ــه ای ح ــای لول ــه، کااله ــد الی ــوالدی چن ــای ف ــع، ورق ه قل
ــه، اشــکال و صفحــات  نفــت و گاز )OCTG(، لوله هــای خــط لول
ســبک H-شــکل جوشــکاری شــده بــرای اســتفاده در ســازه 
ســاختمانی، به دنبــال آن محصــوالت میله هــا و ســیم مفتول های 
ــه  ــب گواهینام ــوارد، کس ــام م ــرد. در تم ــت ک ــوالدی را دریاف ف
EcoLeaf بــرای ایــن خطــوط محصــول اولیــن بــار در ژاپــن بــود. 

برنامــه EcoLeaf یــک سیســتم صــدور گواهینامــه بین المللــی 
ــا درنظــر گرفتــن  اســت کــه اطالعــات کمــی زیســت محیطی را ب
کل چرخــه عمــر محصــوالت از اســتخراج منابــع تــا تولیــد، توزیــع 
 LCA ــک ــتفاده از تکنی ــا اس ــت ب ــا بازیاف ــع ی ــا دف ــتفاده و ت و اس
)ارزیابــی چرخــه عمــر( افشــا میکنــد. مشــتریان می تواننــد به طــور 
ــی  ــر محصوالت ــه عم ــت محیطی را در چرخ ــای زیس ــی باره عین
ــر اســاس ایــن اطالعــات ارزیابــی کننــد.  کــه اســتفاده می کننــد ب
ــه  ــوالد ک ــوالت آهن وف ــت محیطی محص ــرد زیس ــای عملک افش

ــز  ــم متمای ــت محیطی ک ــای زیس ــاال و باره ــت ب ــت بازیاف ــا قابلی ب
میشــود و بــا "اهــداف توســعه پایــدار )SDG(" نیــز ســازگار اســت، 

ــود. ــج می ش ــال تروی ــور فع به ط
به طــور  اکســپرس  نیپــون  شــرکت  و  اســتیل   JFE شــرکت 
 Logistics Environment Grand ویــژه  جایــزه  مشــترک 
ــن(  ــل ژاپ ــتیک و حمل ونق ــن لجس ــری: انجم ــا اسپانس Award )ب

را دریافــت کردنــد. در حمــل کالف هــای نــوار ورق فــوالدی از 
کارخانــه فوکویامــا در غــرب ژاپــن تــا مرکــز توزیــع توکیــو متعلق 
بــه شــرکت JFE Logistics ، شــرکت JFE  اســتیل از کشــتی های 
ــر  ــی ب ــا پالت ــا ب ــا کالف ه ــه در آنه ــد ک ــتفاده می کن ــی اس خاص
روی کشــتی بارگیــری می شــوند، امــا به دلیــل اینکــه کالف هــای 
بــا عــرض کــم و عــرض زیــاد نمی تواننــد به طــور پایــدار بــر روی 
ــا  ــی ب ــق زمین ــن محصــوالت از طری ــری شــوند، ای ــا بارگی پالت ه
 JFE ،تریلــر در مســافت 734 کیلومتــری حمــل میشــدند. بنابرایــن
یــک روش حمــل را ایجــاد کــرد کــه از مشــکالتی ماننــد ســقوط 
ــاب  ــک ق ــتفاده از ی ــا اس ــفرها ب ــی س ــره در ط ــوالت و غی محص
اختصاصــی کــه امــکان تســمه بندی پایــدار کالف هــا را می دهــد، 
جلوگیــری می کنــد و وســیله حمــل را بــه معابــر آبــی منظــم بیــن 
بنــدر یونــو )تامانــو ســیتی، حــوزه اوکایامــا( و بنــدر مرکــزی چیبــا 
ــافت کل حمــل  )چیبــا، حــوزه چیبــا( تغییــر داد، در نتیجــه مس
ــا- ــش داد )فوکویام ــر کاه ــا 87 کیلومت ــه تنه ــی را ب ــیر زمین مس

یونــو 63 کیلومتــر + بنــدر مرکــزی چیبــا - مرکــز توزیــع توکیــو 
24 کیلومتــر(. ایــن تــالش نــه تنهــا زمــان واقعــی رانندگــی و 
ــش  ــد کاه ــا 76 درص ــر را ت ــدگان تریل ــار رانن ــار انتظ ــان انتظ زم
ــل موفقیــت در کاهــش انتشــار CO2 در  ــن به دلی داد، بلکــه همچنی
حیــن حمــل بــه میــزان 22 درصــد، بســیار ارزشــمند ارزیابــی شــد.

شــرکت Aichi اســتیل، همــراه بــا شــرکت Aichi  لجســتیکس، 
ــس مشــارکت لجســتیک  ــژه کنفران ــزه وی به طــور مشــترک "جای
"کنفرانــس  "برنامــه عالــی لجســتیک ســبز" در  ســبز" را در 
ــد. در  ــت کردن مشــارکت لجســتیک ســبز در ســال 2021" دریاف
ــب  ــا ضری ــیرهایی ب ــئله مس ــل مس ــه ح ــرکت ب ــورد، دو ش ــن م ای
ــا کمبــود پرســنل و ســایر  ــار کــم پرداختنــد و به منظــور مقابلــه ب ب
چالش هــای پیــش روی کســب وکار کشــتیرانی، ادغــام لجســتیک 
ــود  ــکان بهب ــه، ام ــد. در نتیج ــام دادن ــع انج ــبکه توزی را در کل ش
ــار تــا 20 درصــد و کاهــش بســیار زیــاد تعــداد ســفرها  ضریــب ب
به وجــود آمــد و در نتیجــه کاهــش انتشــار CO2 به میــزان 210 تــن 
در ســال حاصــل شــد. ایــن دســتاورد به عنــوان مــوردی از فعالیــت 
ــای  ــتیک در کانال ه ــام لجس ــا ادغ ــت محیطی ب ــار زیس ــش ب کاه

توزیــع، بســیار ارزشــمند ارزیابــی شــد.
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا

برگزاری سمپوزیوم فوالد 401:

ــوان  ــت عن ــور تح ــوالد کش ــمپوزیوم ف ــن س ــت و چهارمی بیس
" فــوالد ســبز" در تاریخ هــای 10 الــی 12 آبــان 1401 در جزیــره 
ــد. ایــن ســمپوزیوم توســط انجمــن آهــن و  کیــش برگــزار گردی
ــوالد مبارکــه  ــه: ف ــت 10 شــرکت ازجمل ــا حمای ــران و ب ــوالد ای ف
اصفهــان ، فــوالد خوزســتان ، ذوب آهــن اصفهــان ، فــوالد آلیــاژی 
ایــران ، تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران ، ســنگ آهن مرکــزی 
ایــران ، گــروه گســترش ســرمایه گذاری بین المللــی ارزش ، گــروه 
ــوالد  و  ــرح ف ــرا ط ــد ، ف ــن حدی ــی آری ــرمایه گذاری و صنعت س
گــروه صنعتــی ایــران ترانســفو در مرکــز همایش هــای بین المللــی 
ــگاه  ــش ، نمایش ــن همای ــا ای ــان ب ــد. هم زم ــزار گردی ــش برگ کی
بین المللــی ســمپوزیوم فــوالد در مرکــز نمایشــگاه های کیــش 
برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاه از طــرف صاحبــان صنایــع فــوالد و 
صنایــع و معــادن مرتبــط بــا آن مــورد اســتقبال قابل توجهــی قــرار 

گرفــت.
بــرای  را  امــکان  ایــن  ســمپوزیوم ها  ســاالنه   برگــزاری 
ــا آخریــن دســتاوردهای  شــرکت کنندگان فراهــم مــی آورد کــه ب
ــنا  ــوالد آش ــن و ف ــه آه ــی در زمین ــات علم ــوژی و تحقیق تکنول
شــوند . ایــن فضــا مــکان مناســبی جهــت طــرح مشــکالت و 
چالش هــای فــراروی صنعــت فــوالد و تبادل نظــر بیــن کارشناســان 

و مدیــران را فراهــم می کنــد.
مراســم افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم در ســاعت 9 صبــح ســه شــنبه 
10 آبــان برگــزار شــد ، پــس از پخــش ســرود ملــی و تالوتــی از 
ــر یوســف  ــای دکت ــاب آق ــدا  ســخنرانی جن ــد در ابت کالم اهلل مجی
ــای  ــاب آق ــوالد و ســپس جن ــر علمــی ســمپوزیوم ف مظاهــری دبی

پروفســور عبــاس نجفــی زاده رییــس هیــات مدیــره انجمــن آهــن 
ــد . و فــوالد ایــران ســخنرانی نمودن

ــی  ــر علم ــری دبی ــف مظاه ــر یوس ــای دکت آق
ــر  ــه شــرح زی ســمپوزیوم فــوالد 401 گزارشــی ب

ــد : ــه نمودن اراِی

مقالــه   314 دریافــت  ســمپوزیوم  ایــن  فراخــوان  حاصــل 
ــن  ــن آه ــه انجم ــی در دبیرخان ــزارش فنّ ــروری و گ ــی، م پژوهش
ــن و  ــه محققی ــات هم ــا دارد از زحم ــه ج ــود ک ــران ب ــوالد ای و ف
نتایــج تحقیقــات ارزشــمند خــود را  تیم هــای پژوهشــی کــه 
ــم.  ــته باش ــکر را داش ــال تش ــد، کم ــال کردن ــی ارس ــت ارزیاب جه
مقــاالت دریافــت شــده مرتبــط بــا صنعــت فــوالد کشــور و 
در حوزه هــای مختلفــی نظیــر تولیــد آهــن و فــوالد، عملیــات 
ــورژی  ــاد، متال ــی، نســوز و دیرگــداز، ریخته گــری و انجم حرارت
جوشــکاری، خــواص مکانیکــی و شــکل دهی مــواد، مدل ســازی 
ــرژی  ــت، ان ــی، مدیری ــطح و خوردگ ــی س ــازی، مهندس و شبیه س
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ــازار  ــعه ب ــر، توس ــن عم ــب و تخمی ــز تخری ــت، آنالی و محیط زیس
و محصــوالت بودنــد. از میــان تعــداد زیــاد مقــاالت، پــس از 
ــر  ــه و ب ــان فرهیخت ــط متخصص ــق توس ــی های دقی داوری و بررس
اســاس امتیــازات کسب شــده، حــدود 152 مقالــه پذیرفتــه شــدند. 
ــی، 2  ــاالت پژوهش ــوان مق ــورد به عن ــدود 91 م ــداد ح ــن تع از ای
مــورد مقالــه مــروری و 59 مــورد به عنــوان گزارش هــای فنّــی 
موردپذیــرش قــرار گرفتنــد. از میــان مــوارد پذیرفته شــده، 28 مقاله 
ــف انتخــاب شــدند.  ــای مختل ــه حضــوری در حوزه ه جهــت ارائ
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه دلیــل محدودیت هــای موجــود، تنهــا 
106 مــورد جهــت چــاپ در مجموعــه مقــاالت انتخــاب شــدند؛ 
امــا همــه مقــاالت پذیرش شــده در فلــش ممــوری ســمپوزیوم 

ــدند. درج ش

در  زاده  نجفــی  عبــاس  پروفســور  آقــای 
خیــر  ضمــن  خــود  ســخنرانی  ابتــدای 
و  مدعویــن  بــه  خوش  آمدگویــی  و  مقــدم 
ایــن  مالــی  حامیــان  از   ، شــرکت کنندگان 

 : ازجملــه  ســمپوزیوم 

فــوالد مبارکــه اصفهان)آقــای دکتــر محمــد یاســر طیــب نیــا( ، 
ــن ابراهیمــی( ، ذوب آهــن  ــدس امی ــای مهن ــوالد خوزســتان )آق ف
ــران     ــاژی ای ــی( ، فــوالد آلی ــرج رخصت ــای مهنــدس ای اصفهان)آق
)آقــای مهنــدس علیرضــا چایچــی( ، تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
ایران)آقــای مهنــدس خدایــار کریــم نــژاد(، ســنگ آهن مرکــزی 
گســترش  گــروه   ، حمیدیــان(  مجتبــی  مهنــدس  ایران)آقــای 
و  ســرمایه گذاری  گــروه   ، ارزش  بین المللــی  ســرمایه گذاری 
صنعتــی آریــن حدیــد ، فــرا طــرح فــوالد ) آقــای مهنــدس حامــد 
ــزاد  ــر به ــای دکت ــفو) آق ــران ترانس ــی ای ــروه صنعت ــفیع ها( و گ ش
ــد. ایشــان گزارشــی از  ــه عمــل آوردن ظهیــری( تقدیــر و تشــکر ب
عملکــرد انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ارائــه و در آن بــه مهم تریــن 
وظایــف و فعالیت هــای انجمــن شــامل: برگــزاری همایش هــا 
اســتقرار  و  ســاختمان  احــداث  بین المللــی،  نمایشــگاه های  و 
انجمــن در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، انتشــار 4 مجلــه 

علمــی – پژوهشــی، انتشــار مجلــه پیــام فــوالد، انتشــار کتاب هــای 
ــر  ــای برت ــوالد  و نوآوری ه ــتگان ف ــر از برجس ــی، تقدی تخصص
در صنعــت فــوالد ، تشــکیل کارگاه هــای آموزشــی، همــکاری بــا 
واحدهــای تولیــد ذی ربــط و ســازمان ها نهادهــا و ســایر انجمن هــا، 
برگــزاری میزگردهــای تخصصــی در مــورد مشــکالت و مســایل 
فــوالد و انعــکاس آن بــه مقامــات تصمیم گیرنــده اشــاره فرمودنــد. 

پروفســور نجفــی زاده ، کســب رتبــه A  انجمــن آهــن و فــوالد 
ایــران  از ســوی کمیســیون انجمن هــای علمــی ایــران را بــرای 11 
ســال متوالــی در بیــن 422 انجمــن علمــی کشــور را مبیــن توســعه 

و پیشــرفت انجمــن برشــمردند.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن عنــوان کردنــد ، مــرد ســال فــوالد 
401 بــه انتخــاب شــرکت کنندگان ایــن همایــش واگذارشــده کــه 
ــل  ــه عم ــر ب ــان تقدی ــه از ایش ــم اختتامی ــاب در مراس ــس از انتخ پ

خواهــد آمــد.
ــاس  ــر اس ــورها ب ــدی کش ــه رتبه بن ــد ک ــح دادن ــه توضی در ادام
ــه اول و  ــن در رتب ــال 2020 و  2021 چی ــوالد در س ــد ف ــاژ تولی تن
ایــران رتبــه دهــم را کســب کــرده اســت. مصــرف ســالیانه فــوالد 
در ایــران در ســال 2017 ، 20 میلیــون تــن و در ســال 2021 ، 18,2 
میلیــون تــن بــوده اســت . ایشــان فرمودنــد مصــرف ســرانه فــوالد 
ــد ،  ــاب می آی ــور به حس ــک کش ــعه ی ــاخص های توس ــی از ش یک
مصــرف ســرانه فــوالد در ایــران در ســال 2017 ، 247 کیلوگــرم و 
متوســط جهانــی ، 216 کیلوگــرم  همچنین در ســال 2021 در ایران 
ــت. ــوده اس ــرم ب ــی 232 کیلوگ ــط جهان ــرم و متوس 216 کیلوگ
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مقایســه میــزان انتشــار گاز CO2 بــا باالتریــن میــزان آلودگــی در 
ــران در  ــه اول و ای ــن در رتب ســال های 2018 و 2020 ، کشــور چی

رتبــه ششــم دنیــا قرارگرفتــه اســت.
ــوالد  ــران ، ف ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــره انجم ــات مدی ــس هی ریی
ــیلی  ــوخت های فس ــتفاده از س ــدون اس ــوالد ب ــد ف ــبز را  ، تولی س
ــره  ــر در زنجی ــد پذی ــدروژن و انرژی هــای تجدی ــا اســتفاده از هی ب
ــدروژن  ــوع هی ــه 3 ن ــد ک ــالم کردن ــمرد و اع ــوالد برش ــد ف تولی
تعریف شــده اســت هیــدروژن خاکســتری، هیــدروژن آبــی و 
ــدروژن ســبز می باشــد. ــا هی ــدروژن ســبز کــه ســالم ترین آن ه هی

مــا  کــه  فرمودنــد  زاده  نجفــی  عبــاس  پروفســور  آقــای 
وظیفه داریــم میــزان گاز CO2  را کاهــش دهیــم بــرای انجــام 
ــه  ــرد یکــی برنام ــرار گی ــد در دســتور کار ق ــه بای ــکار دو برنام این
کوتاه مــدت و دیگــری برنامــه بلندمــدت و هــر دو بایــد هم زمــان 

ــد. ــت کنن حرک
در انتهــا یــادآور شــدند کــه انرژی هــای پــاک نه تنهــا می توانــد 
محیــط کار را ســالم کنــد و ســالمت جامعــه را فراهــم بکنــد بلکــه 
ــد  ــد خواه ــای جدی ــراوان در فنّاوری ه ــتغال ف ــاد اش ــب ایج موج
ــه را  ــاه جامع ــد و رف ــترش ده ــد گس ــا را می توان ــن فض ــد و ای ش

فراهــم کنــد.

برگزاری پانل تخصصی سمپوزیوم فوالد401:

ــاعت 10:40  ــبز" در س ــوالد س ــا موضوع"ف ــی ب ــل تخصص پان
ســه شــنبه 10 آبــان در مرکــز همایش هــای بین المللــی کیــش 
بــا حضــور آقایــان : پروفســور عبــاس نجفــی زاده، مهنــدس 
امیــن ابراهیمــی، مهنــدس علیرضــا چایچــی، مهنــدس محمــد 
ــه اعــزازی،  ــو، مهنــدس ســیروس موتمــن، مهنــدس عبدال آقاجانل
ــژاد،  ــدس محمــود مصــری ن ــری ، مهن ــر خبی ــی اصغ ــدس عل مهن
مهنــدس محمدحســن جــوالزاده و مهنــدس کرامــت رفیعــی 
تشــکیل شــد  و افــراد فــوق  در خصــوص موضــوع پانــل صحبــت 
ــمپوزیوم ــان س ــای پای ــا در بنده ــن گفتگوه ــه ای ــد و نتیج کردن

 آورده شد.

افتتاح نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فوالد 401:

حضــور  بــا   401 فــوالد  ســمپوزیوم  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــان 401  ــورخ 10 آب ــاعت 17 م ــل در س ــران عام ــات و مدی مقام
افتتــاح شــد . ایــن نمایشــگاه بــه مــدت 3 روز در تاریــخ 10 الــی 12 
ــان در محــل نمایشــگاه بین المللــی جزیــره کیــش در مســاحتی  آب
بــه وســعت 19000 مترمربــع برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه 295 
شــرکت ) 268 شــرکت داخلــی و 27 شــرکت خارجــی( حضــور 
داشــتند و آخریــن دســتاوردهای صنعتــی و پژوهشــی را بــه معرض 
نمایــش گذاشــتند. کشــورهایی ازجملــه آلمان،ایتالیا،هند،ترکیــه،

چین،سوئد،اســپانیا،یونان و روســیه حضــور داشــتند. 

ارائه حضوری مقاالت سمپوزیوم فوالد 401 : 

تخصصــی  مقــاالت  ســخنرانان   401 آبــان   11 تاریــخ  در 
ــاالت در 3  ــن مق ــد ای ــه کردن ــوری ارائ ــورت حض ــود را به ص خ
ــد.  ــه گردی ــی 12 ارائ ــاعت 9 ال ــان از س ــورت هم زم ــالن به ص س
عالقه منــدان زیــادی بــرای بهــره بــردن از ایــن مقــاالت تخصصــی 

ــد.  ــدا کردن ــور پی ــالن ها حض ــن س در ای
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اختتامیه سمپوزیوم فوالد 401:

مراســم اختتامیــه ســمپوزیوم فــوالد در ســاعت 9 صبــح مــورخ 
همایش هــای  مرکــز  خلیج فــارس  ســالن  در   401 آبــان   12
بین المللــی کیــش برگــزار گردیــد. آقــای پروفســور عبــاس نجفــی 
زاده در ســخنرانی خــود از کلیــه شــرکت کنندگان ، کارشناســان، 
ــمپوزیوم  ــی س ــان مال ــخنرانان،مدعوین و حامی ــل، س ــران عام مدی
ــن و  ــن آه ــره انجم ــات مدی ــس هی ــد . ریی ــکر کردن ــوالد تش ف
ــه ســال گذشــته  فــوالد ایــران اشــاره کردنــد کــه امســال نســبت ب
از اســتقبال خوبــی در قســمت همایــش و نمایشــگاه روبــرو بودیــم.

در ادامــه مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان به عنــوان 
ــرد  ــه 5 رویک ــد ک ــد و فرمودن ــگاه آمدن ــه جای ــو ب ــخنران مدع س
ــم.  ــال کردی ــوالد مبارکــه دنب ــی در یــک ســال گذشــته در ف اصل
اولیــن رویکــرد مــا اســتفاده ی حداکثــری در ظرفیت هــای موجــود 
بــود . رویکــرد دوم توســعه ی کمــی و کیفــی و متــوازن می باشــد. 
رویکــرد ســوم توســعه ی ســرمایه های انســانی ، رویکــرد چهــارم 
نــگاه جــدی بــه حــوزه ی نــوآوری و فن آوری هــای جدیــد و 
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــبز ب ــت س ــه صنع ــدن ب ــم تبدیل ش ــرد پنج رویک
مســائل محیــط زیســتی می باشــد. مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان، آخریــن دســتاورد ایــن شــرکت را تولیــد تختــال 

فــوالد زنــگ نــزن نــام بردنــد.

طبــق روال هــر ســاله مراســم تقدیــر از برجســتگان فــوالد 401 
ــوالد  ــن و ف ــن آه ــط انجم ــتگان توس ــن برجس ــد. ای ــل آم ــه عم ب
ــالش  ــات و ت ــس از زحم ــوح و تندی ــدا ل ــا اه ــاب و ب ــران انتخ ای
در ایــن در رونــد توســعه جهــت فــوالد کشــور قدردانــی گردیــد. 
ــدا  ــا اه ــر ب ــوآوران برت ــی ســمپوزیوم و ن ــان مال ــن از حامی همچنی

ــد. ــر گردی ــوح و تندیــس تقدی ل

اســامی برجســتگان فــوالد 401 بــه انتخــاب هیــات مدیــره 
انجمــن عبارتنــد از:

1. دکتــر محمــد یاســر طیــب نیــا به عنــوان مدیــر برگزیــده بخــش 
دولتــی 

2. مهنــدس محمــود محمــدی فشــارکی به عنــوان کارشــناس 
برگزیــده 

3. دکتر حامد میرزاده به عنوان استاد برگزیده 
ســپس بــه انتخــاب شــرکت کنندگان ایــن همایــش، آقــای 

ــا ــب نی ــر طی ــد یاس ــر محم دکت
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان مــرد ســال فــوالد 
401 انتخــاب شــدند کــه بــا اهــدا لــوح و تندیــس از ایشــان تقدیــر 

گردیــد.
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در ادامــه از 2 طــرح برتــر صنعــت فــوالد بــا اهــدا لــوح قدردانــی 
گردید.

ــوره  ــوژی ک ــا تکنول ــن ب ــانتره آه ــازی از کنس ــوره گندله س 1. ک
ــودی- دوار عم

2. مهندســی معکــوس سیســتم کنتــرل احتــراق و ســاخت نرم افــزار 
پایــش مصــرف ســوخت در کوره هــای پیشــگرم شــرکت فــوالد 

اکســین خوزســتان
ــوالد 401  ــمپوزیوم ف ــه س ــه، قطعنام ــم اختتامی ــای مراس در انته
قرائــت گردیــد و بــه تائیــد کلیــه حاضریــن رســید و ســپس جمعــی 
ــت  ــتگان صنع ــوالدی و برجس ــرکت های ف ــل ش ــران عام از مدی
فــوالد ایــن قطعنامــه را امضــا کردنــد. مفــاد ایــن قطعنامــه بــه شــرح 

ــد:  ــر می باش زی

جلسه هیات مدیره انجمن آهن و فوالد ایران: 

ــر  ــخ 401/6/16 در دفت ــن در تاری ــره انجم ــات مدی ــه هی جلس
مدیریــت ســاختمان بــا حضــور اکثریــت حاضریــن تشــکیل 

گردیــد.
ــدا  ــی در ابت ــه قبل ــت صورت جلس ــن قرائ ــه ضم ــن جلس در ای
آقــای پروفســور عبــاس نجفــی زاده گــزارش کاملــی از عملکــرد 
ــد. در ادامــه ایــن  ــه کردن انجمــن از تاریــخ 401/1/1 تاکنــون ارائ
ــن و  ــن آه ــده در انجم ــت های اتخاذش ــاس سیاس ــر اس ــه ب جلس
ــوالد،  ــمپوزیوم ف ــزاری س ــا برگ ــان ب ــاله هم زم ــران هرس ــوالد ای ف
چهــار نفــر به عنــوان برجســتگان ایــن صنعــت توســط رای مخفــی 
ــمپوزیوم  ــه س ــه اختتامی ــاب و در جلس ــره انتخ ــات مدی ــا هی اعض

ــه عمــل خواهــد آمــد. ــر ب فــوالد از آن هــا تقدی
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ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــزاری جلس برگ
ــه:  ــوالد خاورمیان ــن و ف ــهند آه س

جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت پژوهــش و فناوری 
ــور  ــورخ 401/8/18 باحض ــه در م ــوالد خاورمیان ــن و ف ــهند آه س
اکثریــت در آمفــی تئاتــر ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ایــران 
تشــکیل گردیــد. در ایــن جلســه آقــای دکتــر علــی اشــرفی )مدیــر 

عامــل شــرکت( گزارشــی از عملکــرد شــرکت ارائــه کردنــد.

ــی  ــاس نجف ــور عب ــای پروفس ــاب آق ــاب جن انتخ
ــر اســتناد  زاده به عنــوان 2 درصــد دانشــمندان  پ

دنیــا:

بــر اســاس گــزارش موسســه                   ، 9 نفــر از اعضــای هیات 
علمــی دانشــکده مــواد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در فهرســت 2 
درصــد دانشــمندان پــر اســتناد جهــان در ســال 2202 قــرار گرفتنــد 
کــه نــام جنــاب آقــای پروفســور عبــاس نجفــی زاده در ایــن بیــن 

ــود.  ــاهده می ش مش
بــه همیــن مناســبت انتخــاب بــه جــا و شایســته ایشــان در 
ــال 2202  ــا در س ــتناد دنی ــر اس ــمندان پ ــد دانش ــت 2 درص فهرس
کــه مبیــن شایســتگی جنــاب آقــای پروفســور نجفــی زاده در امــر 
توســعه دانــش در ایــن مرزوبــوم اســت را تبریــک عــرض نمــوده 
ــی  ــا تالش هــای مثال زدن ــد اســت ایشــان همچــون گذشــته ب و امی
خــود در خدمــت توســعه علمــی کشــور بــوده و در آینــده شــاهد 

ــیم.  ــان باش ــتری از ایش ــات بیش توفیق

Elsevier
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ــذاب در  ــدن م ــه چ ــش ماه ــد ش ــورد تولی ــت رک ثب
ــان ــن اصفه ذوب آه

بــه همــت تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان رکــورد تولیــد 
ــزار و  ــون و ۴۹۴ ه ــک میلی ــد ی ــا تولی ــذاب ب ــدن م ــش ماهه چ ش
۲۷۰ تــن در ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی بــه ثبــت رســید. باوجــود 
همــه کمبودهــا به ویــژه زغــال داخلــی، بعضــاً کک خارجــی و 
ســنگ آهن درشــت دانه، در شــش ماهه اول ســال جــاری تولیــد 
یــک میلیــون و ۴۹۴ هــزار و ۲۷۰ تــن چــدن مــذاب رقــم خــورد کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کــه یــک میلیــون و ۳۵۵ هــزار و 

ــد.    ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــد، ۱۰ درص ــد ش ــن تولی ۷۶۸ ت

بومی ســازی دوراســیون هــای کک ســازی، مانــع 
ــد ــور ش ــورو ارز از کش ــزار ی ــروج ۳۳۰ ه خ

ــه  ــن ازجمل ــه و درب بازک ــین های تخلی ــای ماش ــیون ه دوراس
ــیمیایی  ــواد ش ــدات کک و م ــت تولی ــاس در مدیری ــات حس قطع
بــه شــمار می رونــد کــه در ســال های گذشــته مقــرر بــود از 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ــواد  ــرف م ــزان مص ــن می ــورد کمتری ــت رک ثب
ــه ــوالد مبارک ــرکت ف ــوز در ش نس

مــواد نســوز همــواره یکــی از اقــالم عمــده مصرفــی در فراینــد 
مــداوم محســوب می گــردد کــه  فوالدســازی و ریخته گــری 
هرگونــه نوســان در مقــدار، کیفیــت و قیمــت آن مســتقیماً بر قیمت 
تمام شــده فــوالد تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا بهبــود مســتمر 
و پیش بینــی و تــدارک به موقــع مــواد نســوز دائمــاً هزینه هــای 

کشــورهای خارجــی تأمیــن شــوند امــا تحریم هــا َســد راه دریافــت 
ــا  ــور و ب ــل کش ــزات در داخ ــن تجهی ــدند. ای ــزات ش ــن تجهی ای
هزینــه ای بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال ســاخته شــدند و لــذا حــدوداً از 
۳۳۰ هــزار یــورو خــروج ارز از کشــور جلوگیــری بــه عمــل آمــد.
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مــواد نســوز را کنتــرل کــرد. تــالش مســتمر کارکنــان فــوالد 
ــرای کاهــش مصــارف  ــون ب ــرداری تاکن ــدای بهره ب مبارکــه از ابت
نســوز بــا ثبــت رکــورد 5٫92 کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در مهرمــاه 
ــر  ــی 6٫15 کیلوگــرم ب ــار نشســت. رکــورد قبل ــه ب ســال جــاری ب
ــوده اســت. ــاه ســال 1397 ب ــه فروردین م ــوط ب ــذاب و مرب ــن م ت

تأمیــن نیــاز صنایــع نیروگاهــی کشــور بــا تولیــد ورق 
کورِتــن اســتیل در فــوالد مبارکــه

زنجیــره  در  چالش هــا  از  یکــی  تحریم هــا  بــه  توجــه  بــا 
پایین دســتی فــوالد وارد نشــدن ورق هــای خــاص بــه کشــور 
ــش  ــد و افزای ــش تولی ــد کاه ــی مانن ــکالت فراوان ــه مش ــود ک ب
ــوان  ــه می ت ــرد. از آن جمل ــل ک ــع تحمی ــن صنای ــه ای ــه را ب هزین
ــد ــا گری ــی ب ــه فوالدهای ــرد ک ــاره ک ــی اش ــع نیروگاه ــه صنای ب

ــت  ــن صنع ــتراتژیک ای ــده و اس ــارف عم ــزو مص CORTEN A ج

برابــر  در  مقاومــت  مذکــور،  گریــد  ویژگی هــای  از  اســت. 
خوردگــی و اســتحکام بــاالی آن اســت. تولیــد ایــن محصــول در 
ــا چنــد چالــش در ماشــین جــوش لیــزری و فراینــد  ــدم ب خــط تان
ــکالت  ــق، مش ــی دقی ــات کارشناس ــا اقدام ــود. ب ــه ب ــورد مواج ن
ــرف  ــم از مص ــن، اع ــه ممک ــن هزین ــا کمتری ــل و ب ــه گام ح گام ب
ــن دســتاورد حاصــل شــد.  ــازده کیفــی مناســب، ای ــا ب ــرژی و ب ان
ــد  ــد گری ــی تولی ــش فن ــه دان ــر رســیدن ب ــوالد مبارکــه عــالوه ب ف
CORTEN A بــه توانایــی تولیــد اقتصــادی و تجــاری ایــن محصــول 

رســیده اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

تأمیــن 64 درصــد نیــاز صنایــع فــوالد کشــور از منطقــه 
زغال ســنگ طبــس در افــق 1404

معــادن  مجتمــع  مدیــر  عســکری  حمیدرضــا  مهنــدس 
فــوالد  ســمپوزیوم  نمایشــگاه  حاشــیه  در  طبــس  زغال ســنگ 
ــم انداز  ــند چش ــاس س ــت: براس ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــش ب کی
توســعه ایــران در افــق 1404 برنامــه تولیــد فــوالد کشــور، رســیدن 
بــه ظرفیــت 55 میلیــون تــن می باشــد کــه بــرای تولیــد ایــن میــزان 
فــوالد، تأمیــن زغال ســنگ خــام بــرای 4٫34 میلیــون تــن از منطقــه 
ــاز  ــد نی ــه 64 درص ــت ک ــده اس ــس برنامه ریزی ش ــنگ طب زغال س
ــه تولیــد 1٫7 میلیــون  ــا اشــاره ب کشــور را پوشــش می دهــد. وی ب
ــنگ  ــانتره زغال س ــن کنس ــزار ت ــام و 770 ه ــنگ خ ــن زغال س ت
در ســال گذشــته در منطقــه طبــس، بیــان کــرد: بــرای ســال 1401، 
ــام و  ــنگ خ ــن زغال س ــون ت ــش از 2 میلی ــزان بی ــه می ــش ب افزای
ــه  ــن کنســانتره برنامه ریزی شــده اســت. ب ــون ت ــک میلی ــش از ی بی
ــن  ــن و بزرگ تری ــس غنی تری ــنگ طب ــه زغال س ــه وی منطق گفت
ــدود 76  ــه ح ــود، بطوریک ــوب می ش ــران محس ــی ای ــه زغال ناحی

ــرار دارد. ــه ق ــن منطق ــور در ای ــنگ کش ــر زغال س ــد ذخای درص

ــام  ــت: انج ــورت گرف ــت 1401 ص ــه نخس در ۵ ماه
ــط  ــافی توس ــاری اکتش ــر حف ــزار مت ــش از ۲۲ ه بی

ــکو ایمپاس

در ۵ ماهــه نخســت ســال جــاری ۲۲ هــزار و ۲۱۸ متــر حفــاری 
ــی ایــران  ــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدن ــط ش ــافی توس اکتش
صــورت گرفــت. در ۵ ماهــه نخســت ســال جــاری، عملیــات 
ــنگ،  ــامل زغال س ــافی ش ــدوده اکتش ــافی در ۷ مح ــاری اکتش حف
ــورت  ــرکت ص ــن ش ــط ای ــره توس ــال و غی ــس، ط ــنگ آهن، م س
گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان محدوده هــای ســنگ آهــن بزمــان 
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باالتریــن میــزان حفــاری را دارا هســتند. بــر اســاس ایــن گــزارش 
باالتریــن میــزان حفــاری در ۵ ماهــه نخســت ســال گذشــته مربــوط 

ــود. ــه منطقــه جانجــا در اســتان سیســتان و بلوچســتان ب ب

شرکت فوالد خوزستان 

شــرکت فــوالد خوزســتان به عنــوان صادرکننــده 
ــد ــاب ش ــور انتخ ــه کش نمون

بیســت و ششــمین مراســم روز ملــی صــادرات بــا موضــوع 
»صــادرات غیــر نفتــی، محــور توســعه« 30 مهرمــاه 1401 بــا 
ــن  ــم رییســی رئیس جمهــور، رضــا فاطمی امی حضــور ســید ابراهی
وزیــر صمــت، محســن رضایــی معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور و 
فعــاالن حــوزه صــادرات در ســالن اجــالس ســران تهــران برگــزار 
ــده  ــرکت صادرکنن ــور 57 ش ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــد. در ای ش
جایــگاه  در  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  شــد،  انجــام  برتــر 
لــوح  قــرار گرفــت.  نمونــه کشــور موردتقدیــر  صادرکننــده 
ــه  ــه از ســوی رئیس جمهــور ب ــر و تندیــس صادرکننــده نمون تقدی
ــی  ــوالد خوزســتان اهــدا شــد. گفتن ــن ابراهیمــی مدیرعامــل ف امی
ــادرات  ــا ص ــال 1400 ب ــتان در س ــوالد خوزس ــرکت ف ــت، ش اس
ــارد و چهارصــد  ــه 21 کشــور، یــک میلی ــوالد ب ــون تُــن ف دو میلی
ــه خــود ــادل 3 درصــد کل ارزآوری کشــور را ب ــون دالر مع میلی

 اختصاص داد.  

شرکت فوالد خراسان  

میلگرد »آج مرکب« فوالد خراسان به بازار آمد

ــتریان و  ــاز مش ــر نی ــا ب ــان« بن ــوالد خراس ــع ف ــرکت »مجتم ش
تقاضــای بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه میلگــرد آج 500 را 
آغــاز کــرد. ایــن محصــول جدیــد، کاربــرد متفاوتــی در صنعــت 
ســاختمان دارد و ایــن دســتاورد حاصــل تــالش همــکاران »نــورد« 
ــا  ــرد ب ــای میلگ ــت. از ویژگی ه ــع اس ــت« مجتم ــرل کیفی و »کنت
آج مرکــب )آج 500( داشــتن خــواص مکانیکــی بــاال )اســتحکام 
ــا  ــد. ب ــب می باش ــول مناس ــاد ط ــا ازدی ــاال( ب ــلیم ب ــی و تس کشش
اســتفاده از ایــن محصــول نهایــی، مصــرف میلگــرد در ســازه های 
ــرات  ــه، دارای تأثی ــش هزین ــر کاه ــالوه ب ــه و ع ــی کاهش یافت بتن

ــت. ــت محیطی اس ــت زیس مثب
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

ــی و  ــرکت های معدن ــی ش ــارکت تحقیقات ♦ مش
فوالدســازان بــزرگ دنیــا بــرای کاهــش گازهای 

گلخانــه ای

بــا  بــزرگ دنیــا در حــال همــکاری  شــرکت های معدنــی 
ــا  ــتند ت ــن هس ــره تأمی ــایرین در زنجی ــاوری و س ــرکت های فن ش
ــش  ــه کاه ــک ب ــن و کم ــای کرب ــش ردپ ــرای کاه ــی ب راه های
انتشــار گازهــای گلخانــه ای در برخــی از صنایــع پرانــرژی بیابنــد.  
ــا اســتیل هنــد  ــا تات ــی اچ پــی همچنیــن ب به عنوان مثــال، شــرکت ب
ــت توده  ــرژی زیس ــه از ان ــه دارد ک ــن زمین ــارکتی در ای ــم مش ه

ــد. ــتفاده می کن ــرژی اس ــع ان ــک منب )بیومــس( به عنــوان ی

 1- منابع:

Mining.com
Metalexpert
Thyssenkrupp-materials.co.uk
Arirang.co.kr
Platts
Boursenews
Nasdaq.com 
 

♦ وابســتگی جهــان عــرب بــه واردات فــوالد 
تولیــد افزایــش  علی رغــم 

ــوالد  ــد ف ــم تولی ــبی در حج ــد مناس ــرب رش ــان ع ــه جه اگرچ
در ســال 2022 داشــته امــا هنــوز ایــن کشــورها بــه واردات فــوالد 

ــازار امیدوارکننــده ای  وابســته اند. کشــورهای عــرب کــه دهه هــا ب
توانســتند  بودنــد،  فــوالد  عرضه کننــدگان  از  بســیاری  بــرای 
پتانســیل تولیــد فــوالد خــود را گســترش دهنــد و به تدریــج تولیــد 
ــوالد  ــد ف ــاالنه تولی ــد س ــد. رش ــن واردات کنن ــی را جایگزی داخل
خــام جهــان عــرب طــی ســال های 2012 تــا 2021 بــه 5٫5 درصــد 
در مقایســه بــا 1٫9 درصــد در ســطح جهــان رســید. در پنــج ســال 
گذشــته، ایــن افزایــش بســیار شــدید بــود )50 درصــد در مقایســه 
بــا ســال 2017( کــه حجــم تولیــد را بــه 32٫1 میلیــون تــن در ســال 

2021 رســاند.
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♦ نــوآوری جدیــد کــره جنوبــی در تولیــد 
هیــدروژن

ــد  ــد کرده ان ــدی را تولی ــواد جدی ــره ای م ــمندان ک دانش
ــد  ــدروژن تولی ــای ســنتی هی ــر بیشــتر از روش ه کــه ۲۰ براب
می کنــد. ایــن مــاده جدیــد ۲۰ برابــر بیشــتر از پالتیــن 
هیــدروژن تولیــد می کنــد کــه الکتــرود کارآمــد آن بخــش 
ــاده  ــن م ــا گران قیمــت اســت. ای ــری اســت، ام ضــروری بات
حتــی در چگالــی جریــان بــاال می توانــد به طــور پایــدار 
ــا فلــزات از طریــق  عمــل کنــد، زیــرا یــک پیونــد مطمئــن ب
عملیــات ســطح ویــژه ایجــاد می کنــد. ایــن الکتــرود جدیــد 
حتــی در ولتاژهــای پاییــن هیــدروژن تولیــد می کنــد و 
ــاده  ــن م ــد. ای ــظ می کن ــز را حف ــبندگی فل ــداری و چس پای
ــا کاتالیزورهــای  ــزی ب ــی کاتالیزورهــای فل ــکان جایگزین ام

غیرفلــزی را نشــان می دهــد.

ــذاب  ــه ای ج ــدا؛ گزین ــدون ص ــای ب ♦ فوالده
ــازان ــرای خودروس ب

ــا  ــزرگ دنی ــازان ب ــای خودروس ــن دغدغه ه ــی از مهم تری  یک
در زمینــه بهبــود رضایــت مشــتریان، کاهــش لــرزش قطعــات 
ــته  ــن خواس ــت. ای ــی از آن اس ــدای ناش ــودرو و ص ــف خ مختل
ــن  ــی یافت ــوالد در پ ــدگان ف ــده تولیدکنن ــبب ش ــازان س خودروس
ــع  ــوالدی صنای ــوالت ف ــاش محص ــش ارتع ــرای کاه ــی ب راه حل
صــدا بــدون  فوالدهــای  راســتا،  همیــن  در  باشــند.  خــودرو 

 )Steel Noiseless or Steel Quiet(  بــه  عنــوان یــک مــاده 
جدیــد، باهــدف کاهــش هم زمــان صــدا و ارتعــاش از ســوی 
برخــی از تولیدکننــدگان فــوالد تجاری ســازی شــد. شــرکت 
ــازانی  ــر از فوالدس ــی دیگ ــز یک ــازی Thyssenkrupp نی فوالدس
اســت کــه توانســت نــوع جدیــدی از فــوالد را تحــت عنــوان فوالد 
بونــدال )bondal(  به عنــوان فوالدهــای بــدون صــدا روانــه بــازار 
ــوالد/ ــی ف ــن ورق کامپوزیت ــه ای ــد ک ــزارش دادن ــا گ ــد. آن ه کن

ــوع از  پلیمر/فــوالد به راحتــی نیــز بازیافــت می شــود. آن هــا ایــن ن
محصــول خــود را بــرای ســاخت بدنــه داخلــی کشــتی ها، ســاخت 
وســایل نقلیــه ریلــی و همچنیــن در بخشــهای انتقــال قــدرت و بدنــه 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــا ب خودروه

♦ پروژه فوالد سبز تیسن کروپ آلمان

ــش از  ــرده بی ــالم ک ــان اع ــروپ آلم ــن ک ــه تیس کارخان
۲ میلیــارد یــورو در اولیــن خــط احیــای مســتقیم خــود 
ــن  ــا کرب ــوالد ب ــد ف ــرای تولی ــد کــه ب ســرمایه گذاری می کن
کمتــر و در مســیر حرکــت بــه ســمت فــوالد ســبز می باشــد. 
قــرارداد ایــن پــروژه قــرار اســت در پاییــز ۲۰۲۲ منعقــد شــود 
و برنامه ریــزی بــرای شــروع تولیــد آن در ســال ۲۰۲۶ اســت. 
ظرفیــت ایــن خــط تولیــد ۲٫۵ میلیــون تــن در ســال خواهــد 
بــود و از انتشــار ۳٫۵ میلیــون تــن دی اکســید کربــن در ســال 

جلوگیــری خواهــد شــد.

♦ نگاهــی بــه آخریــن تغییــرات صــادرات و 
چیــن فــوالد  واردات 

ــر چیــن ۵.۱۸۴ میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی  در اکتب
صــادر کــرد کــه ۱۵٫۳ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل رشــد داشــت. البتــه ایــن رشــد بیشــتر بــه دلیــل کاهــش 
صــادرات ســال قبــل بــوده اســت. صــادرات اکتبــر نســبت بــه 
ــاه  ــی در ۱۰ م ــت. از طرف ــاال رف ســپتامبر تنهــا ۰٫۷ درصــد ب
گذشــته چیــن ۵۶.۳۵۸ میلیــون تــن فــوالد صــادر کــرده کــه 
۱.۸ درصــد افــت ســاالنه داشــت. مجمــوع صــادرات ســال 
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♦ بحران اتحادیه اروپا برای تأمین ورق گرم

ــود  ــاز خ ــوالد موردنی ــدی ف ــن ج ــا تأمی ــا ب ــع اروپ صنای
ــا فرارســیدن زمســتان بســیاری از  روبــرو هســتند. همچنیــن ب
ــی از گاز  ــدی قابل توجه ــا، درص ــه اروپ ــای اتحادی دولت ه
موجــود را بــه مصــارف خانگــی اختصــاص داده انــد کــه بــه 
ــن گاز  ــکل تأمی ــا مش ــی ب ــازان اروپای ــر فوالدس ــن خاط همی
مواجــه شــده اند. تولیــد فــوالد در ۲۷ کشــور عضــو اتحادیــه 
ــبت  ــدی نس ــش ۱۶٫۷ درص ــا کاه ــپتامبر ب ــاه س ــا در م اروپ
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۱۰٫۷ میلیــون تــن رســیده 
اســت. ســایر کشــورهای اروپایی یعنــی بوســنی و هرزگوین، 
ــروژ، صربســتان، ترکیــه و انگلیــس نیــز کاهــش  مقدونیــه، ن
۱۸٫۶ درصــدی تولیــد داشــتند و میــزان تولیــد فــوالد آن هــا 

بــه ۳٫۴ میلیــون تــن رســیده اســت.

 

♦ JFE تولید فوالد خود را کاهش می دهد

JFE شــرکت فوالدســاز ژاپنــی اســت کــه در زمینــه تولیــد 
فــوالد ضدزنــگ و محصــوالت فــوالدی فعــال اســت. ایــن 
شــرکت کــه به عنــوان دومیــن فوالدســاز بــزرگ ژاپــن 
محســوب می شــود ۳۳ میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد دارد. 
ــان ســال  ــا پای ــد فــوالد خــام خــود را ت JFE قصــد دارد تولی
مالــی جــاری کاهــش دهــد. ایــن تصمیــم بــه خاطــر رکــود 
شــدید در بــازار فــوالد داخــل و خــارج ایــن کشــور، کنــدی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــش آن انجام ش ــا و کاه تقاض
شــرایط بــازار داخلــی ژاپــن به خصــوص مشــکالت موجــود 
ــازار  ــر ب ــم ب ــود حاک ــور و رک ــن کش ــازی ای در خودروس
خارجــی، دور از انتظــار بــوده و بــه همیــن خاطــر بنــا داریــم 

ــه میــزان الزم کاهــش دهیــم.  ــا تولیــد خــود را ب ت

ــرآورد  ــن ب ــون ت ــز حــدود ۵۷.۲۴ میلی ــن نی ــوالد چی ۲۰۲۲ ف
ــد  ــل خواه ــه ســال قب شــده کــه رشــد ۹ درصــدی نســبت ب

داشــت.
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)LRFD(  اســت. فــوالد به طــور گســترده در صنعــت خــودرو، تجــارت ، زیرســاخت جاده هــا، ابــزارآالت و تجهیــزات کوچــک و ســنگین 

اســتفاده می شــود. ایــن کتــاب بــه بررســی مطالعــات اخیــر در زمینــه طراحــی فــوالد و کاربردهــای آن می پــردازد. ایــن کتــاب جنبه هــای 
ــالش  ــاب ت ــن کت ــود. ای ــد ب ــم خواه ــیار مه ــده بس ــه در آین ــن زمین ــرفت ای ــرای پیش ــه ب ــد ک ــکار می کن ــوالد را آش ــی ف ــه طراح نوآوران

می کنــد بــه کســانی کــه قصــد دارنــد در ایــن زمینــه مطالعاتــی بپردازنــد کمــک کنــد.
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.10times.com17�19, Jan 2023Dallas, USAScrap & Steel North America 
20231

www.steeltimesint.com1�2, Feb 2023SingaporeSingapore International Iron 
Ore Conference2

www.conferenceindex.org15�16, Feb 2023Dubai, United Arab 
Emirates

International Conference on 
Ferrous Metallurgy, Iron and 

Steel ICFMIS
3

www.indiasteelexpo.in20�22, Feb 2023Mumbai, IndiaIndia Steel4

www.waset.org6�7 Mar 2023Bangkok, Thailand17th International Conference 
on Iron and Steel Technology5

www.expobeds.com4�5 Apr 2023Essen, Germany
Green Steel World Expo & Con�

ference 2023
6
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیمکانزمانعنوانردیف

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت۱
 ۲۹ دی 
۱۴۰۱  

www.icmmm.irآنالین

 سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران۲
 ۵-۶ بهمن

۱۴۰۱ 
 تهران

www.irancomp.ut.ac.

ir

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی۳
 ۱۹-۲۰ بهمن

۱۴۰۱
www.ictem.irبابلسر

 دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی۴
مواد، متالورژی و معدن

 ۲۶ بهمن
۱۴۰۱

اهواز
www. 6meconf.scu.

ac.ir

۵
اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای 

در علوم مهندسی
 ۱۱ اسفند

۱۴۰۱
مشهد

www.khorasanconf.

com/ENGINEERING

نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل۶
 ۲۵ اسفند

۱۴۰۱
www.gmanconf.irشیراز
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

 کمیتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بیشــتر نیازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپایــي دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمینه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد 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



پاییــز1401 / شماره 88

55

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

1روزهمهندس جوالزادهکلید چدن96
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
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
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مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

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

2/800/000 آذر ماه 1400 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 400

4/500/000 آبان ماه 1401 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 401

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
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مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

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

600/000
 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
2/300/000 1400 مهندس اسداهلل فرشاد تکنولوژی فوالدسازی
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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 ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فیزیکــي فــوالد     12- مــواد و فرآیندهــاي جدی

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

 آدرس دبیرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقیـقاتي اصفهان، خیابان 12، 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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