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ماهنامـه فـوالد که عمـری به درازای سـال های پـر فراز و نشـیب ذوب آهـن اصفهـان دارد نشـریه اي علمی و 
تخصصـي اسـت که با سـابقه قریـب به پنجاه سـال در زمینه علمـی، اجتماعـی و فرهنگی با همراهـی کارکنان 
شـرکت و اسـاتید و دانشـجویان مبـادرت بـه انتشـار مقاالت مرتبـط با صنعـت به ویـژه صنعت فـوالد نموده 

. ست ا
ایـن مجله بـه عنوان اولین نشـریه تخصصـی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی در حـوزه صنایع 
فـوالدی و معدنی اسـت کـه در سـال های آغازین خود و در راسـتای سیاسـت های شـرکت منبع بسـیار خوبی 

بـرای عاقمنـدان به صنعت فوالد محسـوب می شـد.

هم اکنون با توجه به تغییرات مداوم در رسانه و حفظ 
و  دانش  انتقال  در  پیشگام  عنوان  به  نشریه  این  جایگاه 
معادن  و  فوالد  حوزه  با  مرتبط  موارد  تحلیلگر  و  تجربه 
وابسته ضرورت دارد رویکرد آن نیز متناسب با مقتضیات 
با  به  تمام مسایل مرتبط  نماید و الزم است  تغییر  زمان 
زنجیره  جمله،  مدیریت،  از  جهان  و  ایران  فوالد  صنعت 
بورس،  و  بازار  انساني،  منابع  سازماني،  فرهنگ  تأمین، 
نخبگان،  محیط زیست،   تکنولوژي،  پژوهش،  آموزش، 
پیشگامان صنعت فوالد،  رویدادها و مواردي از این دست 

بپردازد .
در این بین تأکید مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان مبنی بر دست یافتن نشریه به عنوان مرجع 
معتبر فنی، تخصصی، تحلیلی و علمی با حوزه مخاطبان 
معادن  فوالد،  فعاالن صنعت  و  کنندگان  تولید  )مدیران، 

و صنایع وابسته( دست اندرکاران نشریه نشریه را بر آن 
داشت حرکت جدیدی را آغاز کنند تا مجله فوالد بتواند 
صدای رسانه ای همه فعاالن این حوزه باشد و تحلیل های 
آماری، کاربردی و تخصصی در تمام امور مرتبط با زنجیره 
با  تا  دارد  آمادگی وجود  این  نماید. همچنین  ارائه  فوالد 
علمی  مقاالت  مناسب جهت چاپ  بستری  آوردن  فراهم 
گام  فوالد  صنعت  عرصه  پژوهشگران  و  دانش آموختگان 

مؤثری در ارتقای سطح کیفی نشریه برداشته شود.
ارزشمند  و  بی وقفه  تالش های  از  است  الزم  اینجا  در 
همکار گرامی جناب آقای بهرام جعفرپور که طی سه دهه 
حضور خود در ذوب آهن اصفهان مسئولیت اجرایی این 
نشریه را بر عهده داشت سپاسگزاری و حضور جناب آقای 
حمید عادل زاده را در جمع همکاران نشریه فوالد گرامی 

دارم.

یادداشت مدیر مسئول
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سرپرست وزارت صمت، دستورات 
الزم برای ممنوعیت سریع و کامل 
صادرات سنگ آهن و ممنوعیت 
ثبت سفارش برای واردات ریل 
را اعام کرد و گفت: تامین کامل 
سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن و 
رفع موانع جهش تولید این شرکت، 
ممنوعیت صادرات سنگ آهن و 
ممنوعیت واردات محصوالتی که 
صنایع فوالدی کشور قادر به تولید 
آن هستند به ویژه ریل، سه اقدام 
فوری است.

ممنوعیتصادراتسنگآهن،
گامروبهجلوبرایجهشتولید

مدرس  حسین  فوالد  ماهنامه  گزارش  به 
نشست  در  صمت،  وزارت  سرپرست  خیابانی 
در  تولید  جهش  موانع  رفع  شیوه های  بررسی 
ذوب آهن اصفهان گفت: شیوه تولید ذوب آهن 
اصفهان با سایر فوالدسازان کشور متفاوت است 
و این باعث شده که نه تنها از یارانه انرژی بی 
بهره باشد، بلکه از معادن زغال سنگ نیز حمایت 
می کند و لذا باید از این صنعت با روش های 
برداشتن محدودیت صادرات،  از جمله  مختلف 

حمایت کرد. 
واحد  ترین  آماده  اصفهان  آهن  ذوب 

صنعتی کشور برای جهش تولید
وی از فعالیت های ذوب آهن اصفهان در حوزه 
صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فضای سبز 
که 80 برابر استاندارد است تقدیر کرد و افزود: 
صنعتی  واحد  آماده ترین  اصفهان  آهن  ذوب 
که  سالی  در  و  است  تولید  برای جهش  کشور 

جهش  عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
تولید نام گذاری شده است، هرگز نباید تولید این 
مجتمع عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش 
باشد. انتظار این است که تولید این شرکت از 3 

میلیون و 600 هزار تن نیز فراتر برود.
به  صمت  وزارت  مسئوالن  خیابانی،  مدرس 
ویژه وجیه ا... جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران را مسئول دستیابی ذوب 
آهن اصفهان به جهش تولید دانست و گفت: حل 
مشکالت این شرکت برای دستیابی به تولید 3 
میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی 
پیگیری شود و هیچ توجیهی برای عدم تامین 
سنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست.

سرپرست وزارت صمت، دستورات الزم برای 
ممنوعیت سریع و کامل صادرات سنگ آهن و 
همچنین ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات 
تامین کامل سنگ  را اعالم نمود و گفت:  ریل 

موانع جهش  رفع  و  آهن  ذوب  نیاز  مورد  آهن 
سنگ  صادرات  ممنوعیت  شرکت،  این  تولید 
آهن و ممنوعیت واردات محصوالتی که صنایع 
فوالدی کشور قادر به تولید آن هستند به ویژه 
ریل، سه اقدام فوری است که در این نشست، 

تصمیمات الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.

فوالد مبارکه یک میلیون تن گندله را 
با ذوب آهن اصفهان تهاتر می کند

فوالد  که  این  به  اشاره  با  خیابانی  مدرس 
مبارکه اصفهان، یک میلیون تن گندله به ذوب 
آهن اصفهان تحویل می دهد و با محصوالت این 
شرکت تهاتر می شود، افزود: معادن کشور باید 
سنگ آهن ذوب آهن را تامین کنند و صنایع 
معدنی باید به اکتشاف توجه ویژه داشته باشند 
با  اولیه  مواد  تامین  تا شرکت های فوالدی در 

مشکل مواجه نشوند.
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سال  در  افزود:  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
حال  در  کشور  سنگ  زغال  معادن  گذشته، 
از  اصفهان  آهن  ذوب  اما  بودند  ورشکستگی 
آن ها حمایت الزم را نمود و مانع ورشکستگی 

این معادن شد.
و  معادن  امور  معاون  اسماعیلی،  داریوش 
صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست 
از ذوب آهن اصفهان به جهت کمک به دولت 
ها  قیمت  کنترل  و  بازار  تنظیم  منظور  به 
قدردانی نمود و گفت: تنها راه کنترل قیمت، 
افزایش تولید است و ذوب آهن اصفهان در این 

زمینه به خوبی عمل کرده است.
وی افزود: نقشه راه معدن کشور تهیه شده 
آهن  ذوب  به  راه  نقشه  این  از  بندی  و  است 
اصفهان اختصاص دارد که بر این اساس سنگ 
این  و  تامین شده  این شرکت  نیاز  مورد  آهن 

مشکل ریشه ای حل می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 

خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
نشست  این  در  نیز  وزیر  معاون  و  )ایمیدرو( 
 700 و  میلیون  یک  تامین  مصوبه  باید  گفت: 
اصالح  آهن  ذوب  برای  آهن  سنگ  تن  هزار 
بر  آهن  سنگ  به  آهن  ذوب  نیاز  کل  و  شده 
اساس این مصوبه از معادن چاه گز، سنگ آهن 
مرکزی و سنگان تا 5 سال آینده تامین گردد.

تولید  این که روش  به  توجه  با   : افزود  وی 
تامین  لذا  است،  متفاوت  اصفهان  آهن  ذوب 
برداشتن  و  شرکت  این  برای  آهن  سنگ 
این  محصوالت  صادرات  برای  محدودیت 

شرکت، منصفانه است.

به همراه  اصفهان  استان  به  در سفر یک روزه 
آهن  ذوب  در  حضور  ضمن  خود  معاونین 
بازسازی  روند  ریل،  تولید  خط  از  اصفهان، 
کوره شماره یک و پروژه تزریق پودر زغال به 
کوره بلند بازدید نمود و در نشستی با حضور 

مسئولین این وزارتخانه و مسئولین ذوب آهن، 
شیوه های رفع موانع دستیابی این شرکت به 
جهش تولید را مورد بررسی قرار داد. سرپرست 
از  از حضور در ذوب آهن  وزارت صمت پیش 

فوالد مبارکه بازدید کرد.

تأمینکاملسنگآهنموردنیازذوبآهن

ذوبآهن،معادنزغالسنگکشوررا
ازورشکستگینجاتداد
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مدیرعامـل هلدینـگ صدر تأمیـن از برنامـه افزایش سـرمایه ۳۰ درصدی، اجـرای ۱۰ طرح سـرمایه گذاری طی 
سـال جـاری و عرضـه اولیه شـرکت زیرمجموعه تـا یک ماه آینـده در بـورس خبر داد.

غامرضـا سـلیمانی با اشـاره بـه اینکـه هلدینـگ صدرتامین وابسـته به سـرمایه گذاری شسـتا اسـت گفت: 
یک شـرکت بورسـی هسـتیم که اردیبهشـت سـال گذشـته سـهام را در بورس عرضه کـرده ایـم. مجموعاً ۲۲ 
شـرکت مدیریتـی و غیرمدیریتـی در این هلدینـگ قرار دارند که در ۱۲شـرکت قالب سـهام بـرای صدر تأمین 
اسـت. ایـن مجموعـه در برخی شـرکت ها مانند فـوالد مبارکـه، لوله سـازی اهواز و ماهشـهر و... هم سـهام را 

دارد. اختیار  در 

"تاصیکو"برنامهافزایشسرمایهوعرضهاولیه
زیرمجموعههارادربورسدارد

سه  مجموعه  این  برای  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  کردیم،  تعریف  مهم  استراتژی 
ها  شرکت  بودن  ده  سوده  استراتژی  اولین 
ارزش  ایجاد  اصلی  هدف   این  بر  است.عالوه 
که  است  سهامداران  برای  ثروت  و  افزوده 
تأمین  در  که  هستند.کسانی  بازنشستگان 
یا  و  کرده  پرداخت  بیمه  حق  اجتماعی 
کسانی که در بازار سرمایه سهام را خریداری 
کرده اند باید به سود برسند البته سفته بازی 

را حذف می کنیم.
دومین  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
است.  معدنی جدید  مواد  به  ورود  استراتژی 
مواردی مانند هوش مصنوعی، فناوری جدید 
و خودروهای خودران و... به نوعی مواردی که 
به  نیازمند  می شود  هدایت  ماشین ها  توسط 
یک سری مواد معدنی هستند که کشورهای 
در  رفته اند.  آنها  تولید  سمت  به  پیشرفته 

وجود  باالیی  بسیار  های  ظرفیت  نیز  ایران 
دارد که باید از آنها استفاده کنیم.

پارس  شرکت  در  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
معدنی  مواد  زیرسازی  دنبال  به  تأمین 
می  این  بر  عالوه  کرد:  عنوان  هستیم، 
در  کنیم.تا  هوشمند  را  هلدینگ  خواهیم 
تبدیل  پذیر  رقابت  هلدینگ  یک  به  نهایت 
این  بر  عالوه  تأمین  صدر  هلدینگ  شود. 
هم  سرمایه  افزایش  دنبال  به  استراتژی ها 
است بر همین اساس نزدیک به 600 میلیارد 
خواهیم  سرمایه  افزایش  جاری  سال  تومان 
داشت. در مجمع ساالنه نیز 90درصد سود را 
توزیع خواهیم کرد که سهامدار حداکثر سود 
10طرح  حدود  جاری  سال  کند.  دریافت  را 
در  که  داریم  اقدام  دست  در  سرمایه گذاری 
تومان  میلیارد   1000 حدود  طرح ها  این 

سرمایه گذاری انجام می شود.

وی در خصوص شرکت های زیر مجموعه 
شرکت ها  این  از  یکی  گفت:  هلدینگ  این 
زغال سنگ طبس است که از صندوق فوالد 
به تاصیکو واگذار شد و از سرمایه 5 میلیون 
است  رسیده  تومان  میلیارد   50 به  تومانی 
البته در تالشیم سرمایه آن را به 150میلیارد 
تومان برسانیم. این شرکت تا یک ماه آینده 

در بورس عرضه خواهد شد.
در  تأمین  مدیرعامل سرمایه گذاری صدر 
تأمین  صدر  هلدینگ  سهام  ارزش  خصوص 
نیز توضیح داد: ارزش مالکیت یا ارزش بازار 
یا سرمایه اولیه40 هزار میلیارد تومان است. 
قیمت  کردیم  عرضه  سهام  که  زمانی  البته 
به  در حال حاضر  که  بود  تومان  سهم 220 
2500 تومان رسیده است. عالوه بر این سود 
میلیارد   580 حدود  سال97  در  هلدینگ 
تومان بود که امروز به 2.5 برابر رسیده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
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سلیمانی با تأکید بر اینکه با وجود شرایط 
بیماری کرونا حدود 11درصد فروش نسبت 
به برنامه بیشتر بوده در خصوص چالش های 
پیش رو افزود: در آغاز فعالیت دیده شد که 
سمت  به  بیشتر  و  نداشته  معدن  شرکت ها 
با  اکنون  اما  بودند.  کرده  حرکت  فرآوری 
داخلی  کاماًل  صورت  به  هنگفت  هزینه های 
که  آهنی  ذوب  در حال حاضر  دارند.  معدن 
داده،  انجام  را  آهن  سنگ  اکتشافات  اکثر 
از  را  نیاز  مورد  آهن  سنگ  شده  مجبور 
سیاست  دولت  البته  کند.  خریداری  واسطه 
هایی را برای تعرفه سنگ آهن انجام داد اما 
باز هم به جای فروش به تولیدکننده داخلی 
در  این  شود.  می  صادارتی  بازارهای  راهی 
حالی است که اگر مجموعه ذوب آهن معدن 

داشت گرفتار این موضوعات نبود.
وی با بیان اینکه سال گذشته دولت 1.7 

تعریف  آهن  ذوب  برای  سهمیه  تن  میلیون 
کرد، ادامه داد: درخواست داریم یک محدوده 
خوب و ظرفیت دار برای اکتشاف به نام ذوب 
مواد  تأمین  گرفتار  آینده  در  تا  بدهند  آهن 
اولیه برای تولید نباشند. اکثر سنگ آهنی ها 
کارخانه دارند به دنبال این هستیم که اکثر 

شرکت ها معدن داشته باشند.
اقدامات  از  یکی  کرد:  عنوان  سلیمانی 

برای سال جاری بومی سازی قطعات و مواد 
وارداتی  این مسیر 30 قطعه  در  البته  است. 
که نیازمند ارز وارداتی بودند را بومی سازی 
می کنیم. عالوه بر این در بخش فناوری هم 
به  دهیم  انجام  مؤثری  اقدامات  می خواهیم 
اتاق فکری  افرادی تربیت کرده و  نحوی که 

را در این جهت راه اندازی کرده ایم.

در حــال حاضــر ذوب آهنــی کــه اکثــر اکتشــافات ســنگ آهــن را انجــام داده، 
ــه  ــد. البت ــداری کن ــطه خری ــاز را از واس ــورد نی ــن م ــنگ آه ــده س ــور ش مجب
دولــت سیاســت هایــی را بــرای تعرفــه ســنگ آهــن انجــام داد امــا بــاز هــم بــه 
ــی مــی شــود.  ــی راهــی بازارهــای صادارت ــده داخل ــه تولیدکنن ــروش ب جــای ف
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر مجموعــه ذوب آهــن معــدن داشــت گرفتــار ایــن 

موضوعــات نبــود.
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شـرکت ذوب آهـن اصفهان به عنـوان نماد فوالد کشـور بنابر شـواهد موجـود، آماده ترین واحد صنعتی کشـور 
بـرای جهـش تولید شـناخته می شـود. ایـن درحالی اسـت که تامیـن مـواد اولیه یکـی از معضـات اصلی این 

مجتمـع عظیم تولید فـوالد به شـمار می رود. 
در روزهـای پایانـی خرداد ماه سـال جاری، سرپرسـت وزارت صنعت، معـدن و تجارت در بازدیـد از این مجموعه 
عظیـم صنعتـی بـا تاکید بر حـل مشـکات ذوب آهن اصفهـان برای دسـتیابی به تولیـد بیـش از ۳ میلیون تن 

فـوالد عنـوان کـرد: هیچ توجیهی بـرای عدم تامین سـنگ آهن مـورد نیاز این شـرکت پذیرفته نیسـت. 
در همیـن رابطـه ماهنامـه فـوالد در گفـت وگویـی با امیـر صباغ مسـئول پـروژه عملیاتی سـازی دسـتورات 
رییس جمهـوری در وزارت صمـت بـه تشـریح راهکارهـای تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز ذوب آهـن اصفهان 

اسـت؛ پرداخته 

معادنسنگآهنجدیداکتشافیبهمالکیت
ذوبآهناصفهاندرمیآید

◄ به نظر شما چه راهکارهایی برای حل 
مشکل تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان 

وجود دارد؟ 
برای حل این مشکل دو راهکار کوتاه مدت 
بلندمدت  راهکار  در  دارد.  وجود  مدت  بلند  و 
و  توسعه  سازمان  کمک  به  اصفهان  ذوب آهن 
نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پهنه اکتشافی دریافت 
همین  در  اکتشاف  شود.  فرآیند  وارد  و  کند 
اکتشاف  که  جدیدی  سنگ آهن  معادن  راستا 
 شود، تحت مالکیت ذوب آهن اصفهان درخواهد 
آمد. در این صورت ذوب آهن اصفهان می تواند 
برای مصرف خود در  این معادن  از سنگ آهن 

بلندمدت برنامه ریزی کند.
تامین  کانال  از چهار  راهکار کوتاه مدت  در 
مواد اولیه امکان پذیر است. اولین راه، استفاده 

از ظرفیت معادن کوچک و متوسط است که این 
معادن در حال حاضر با ذوب آهن قرارداد دارند 
و در حال تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن 
نیز  صادراتی  انگیزش  معادن  این  اما  هستند. 
می توان  صادرات  کردن  ممنوع  با  لذا  دارند. 
به  کرد  کمک  کشور  داخل  زنجیره  اتصال  به 

معادن  و  برطرف  ذوب آهن  مشکل  که  طوری 
باشند.  داشته  بلندمدت  بازارهای  هم  کوچک 
قیمتی  اصالح  یک  باید  راه  این  در  البته 
منصفانه تری  شرایط  با  تا  گیرد  صورت  هم 
از معادن کوچک  را  نیاز خود  سنگ آهن مورد 
آینده  ماه های  در  که  کند  خصوصی خریداری 

در گفت وگو با ماهنامه فوالد مطرح شد؛
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رشد عملکرد را در پی خواهد داشت. 
معدن  از سوی  اولیه  مواد  تامین  دوم  کانال 
چاه گز و سنگان است. مدیرعامل شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران مسئول این موضوع 
تا  یک  بین  ساالنه  معدن،  دو  این  از  تا  شدند 
برای شرکت ذوب آهن  تن خوراک  میلیون  دو 
تامین کنند. پیگیری ها برای عملیاتی شدن این 
موضوع در حال انجام است و می تواند ظرفیت 

خوبی برای ذوب آهن ایجاد کند.
 سومین راه در کوتاه مدت، تامین سنگ آهن 
این  است.  مرکزی  سنگ آهن  بافق  معدن  از 
اجتماعی  تامین  سازمان  کنترل  تحت  معدن 
سرمایه گذار اصلی ذوب آهن اصفهان است، لذا 
این  از  ذوب آهن  اولیه  مواد  از  بیشتری  بخش 

ناحیه باید تامین شود.
کانال آخر تامین گندله برای ذوب آهن است. 
بر همین اساس سهمیه گندله برای ذوب آهن 
موازات  به  بتواند  تا  یابد  افزایش  بایستی 
دانه بندی، تولید ذوب آهن را تقویت کند. قیمت 

که  زمانی  اما  است  دانه بندی  از  باالتر  گندله 
کمبود مواد اولیه وجود دارد، ذوب آهن می تواند 
از این راهکار نیز استفاده کند تا مواد اولیه خود 

را تامین کند. 
یک  با  کشور  در  سازی  گندله  واحدهای 
اصالح کوچک می توانند ساالنه تا یک میلیون 
قرار  اصفهان  ذوب آهن  اختیار  در  گندله  تن 
بر  کنند.  را جبران  آهن  ذوب  و کسری  دهند 
گندله سازی  واحد  پیش  اساس، چندی  همین 
در منطقه سنگان افتتاح شد که باعث تقویت 

تولید گندله خواهد شد تا بخشی از رشد تولید 
در اختیار ذوب آهن قرار گیرد.

تازگی  به  گندله سازی  واحد  یک  همچنین 
طرفی  از  است.  شده  اندازی  راه  خوزستان  در 
فوالد  در  تنی  میلیون  پنج  واحد  اندازی  راه  با 
به  گندله  و هم  مبارکه، هم خوراک کنسانتره 
این حساب  با  پیدا خواهد کرد.  افزایش  زودی 
از حدود یک  و کنسانتره  رشد عملکرد گندله 
ماه دیگر شروع می شود و قطعاً تاثیر آن را در 

کشور خواهیم دید.

ــا یــک اصــاح کوچــک می تواننــد  واحدهــای گندلــه ســازی در کشــور ب
ســاالنه تــا یــک میلیــون تــن گندلــه در اختیــار ذوب آهــن اصفهــان قــرار 
دهنــد و کســری ذوب آهــن را جبــران کننــد. بــر همیــن اســاس، چنــدی 
ــث  ــه باع ــد ک ــاح ش ــنگان افتت ــه س ــازی در منطق ــد گندله س ــش واح پی
تقویــت تولیــد گندلــه خواهــد شــد تــا بخشــی از رشــد تولیــد در اختیــار 

ذوب آهــن قــرار گیــرد.
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سید رسول خلیفه سلطانی دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
بر این باور است که اگرچه ذخایر 
کنونی سنگ آهن برای پانزده سال 
آینده صنایع فوالدی در ایران در 
صورت مدیریت صحیح کفایت 
می کند، اما برای افق های دورتر نیاز 
است تدابیر اساسی در امر اکتشاف 
و استخراج سنگ آهن اندیشیده 
شود. موضوع اکتشاف در پهنه های 
جدید از جمله مواردی است که 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
آن را راهکاری برای تامین سنگ 
آهن مورد نیاز صنایع فوالدی در 
آینده عنوان می کند. در ادامه 
شرح گفت وگوی ماهنامه فوالد را 
با سید رسول خلیفه سلطانی دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
می خوانیم:

بهدنبالاکتشاف
درپهنههایجدیدباشیم

نیازبهکارشناسیمجددبررویصادرات
سنگآهنداریم

◄ با توجه به اینکه در داخل کشور ذخایر 
سنگ آهن محدود است، چه برنامه ای برای 
شرکت های  نیاز  مورد  سنگ آهن  تامین 

فوالدی می توان در نظر گرفت؟ 
درستی  به  اگر  آهن  سنگ  موجود  ذخایر 
به  نیاز فوالد کشور  تامین  برای  مدیریت شود، 
کافی  آینده  سال   15 برای  حداقل  اولیه  مواد 
است اما برای بعد از آن باید تدابیر اساسی برای 
اکتشاف و استخراج سنگ آهن اندیشیده شود 
چرا که از یک سو در این حلقه که ابتدای زنجیره 
از سایر بخش ها هستیم و  فوالد است، عقب تر 

فرآیند  استخراج یک  و  اکتشاف  از سوی دیگر 
درون  هماهنگی های  نیازمند  که  است  زمان بر 

بخشی و برون بخشی متعدد است.  
بنابراین در برنامه توسعه زنجیره فوالد کشور 
باید اکتشاف و استحصال بیش از سایر بخش ها 
پررنگ باشد به طوری که هدف گذاری این باشد 
کشور  فوالد  صنعت  نیاز  مورد  آهن  سنگ  که 
برای دهه بعد، از محل پهنه هایی تامین شود که 

از این پس اکتشاف می شوند.
از  شده  تعیین  برنامه های  اساس  بر   ◄

بایستی  اصفهان،  ذوب آهن  شرکت  سوی 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با ماهنامه فوالد عنوان کرد؛
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تولید این شرکت از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن فراتر رود. آیا با توجه به شرایط موجود 

این میزان تولید قابل تحقق است؟
قابل تحقق است، اما مشکل اصلی ذوب آهن 
اصفهان برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت 
خود به تامین سنگ آهن مورد نیاز برمی گردد. 
البته مسائل فنی دیگری هم در این امر دخیل 
است اما وزن تامین سنگ آهن به مراتب زیادتر 
تاکنون  گذشته  سال  از  خوشبختانه  است. 
وعده های مهمی در تامین سنگ آهن مورد نیاز 
این شرکت داده شده که به ویژه اگر قول دولت 
برای تامین یک میلیون و هفتصد هزار تن سنگ 
آهن عملیاتی شود، تا حدود زیادی مشکل تامین 
خواهد  برطرف  اصفهان  آهن  ذوب  آهن  سنگ 

شد.
اولیه  مواد  تامین  راهکارهای  از  یکی   ◄

گرفتن  اختیار  در  اصفهان،  آهن  ذوب 
چه  تا  است،  شده  عنوان  معادن  مالکیت 

اندازه این راهکار را عملیاتی می دانید؟
راهکار خیلی سختی  فعلی  شاید در شرایط 
باشد اما در واقع بهترین راهکار است. به عبارت 
دیگر مشکل تامین سنگ ذوب آهن و به طور 
کلی همه شرکت های فوالدی از جایی آغاز شد 
که معادن بزرگ سنگ آهن و کارخانجات بزرگ 
که  چرا  شدند  واگذار  جداگانه  طور  به  فوالدی 
نگاه یکپارچه در این واگذاری ها حاکم نبود. این 
موضوع در خصوص ذوب آهن اصفهان بیشتر از 
بقیه مشکل زا شده چرا که اوالً سنگ آهن مورد 
نیاز این شرکت با بقیه کارخانجات تفاوت دارد 
و ثانیاً هیچ معدنی به این شرکت واگذار نشده 

است. 
معادن  واگذاری  می رسد  نظر  به  بنابراین 
خاص به این شرکت یک راهکار ریشه ای برای 
حل مشکالت تامین سنگ آهن آن است که باید 
سال ها قبل عملیاتی می شده و این تاخیر باید در 

کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.
◄ در پی سفر سرپرست وزیر صمت به 

عظیم  مجموعه  این  از  بازدید  و  اصفهان 
و  سنگ آهن  هرگونه  صادرات  صنعتی، 
منع  آیا  شد.  اعام  ممنوع  ریل  واردات 

صادرات تاکنون موفق بوده است؟ 
بر  بلکه  نشده  ممنوع  آهن  سنگ  صادرات 

در  البته  است.  عوارض وضع شده  آن  صادرات 
کارشناسی  کار  هم  عوارض  این  وضع  فرآیند 
کافی صورت نگرفته و لذا اکنون شاهدیم که از 
یک سو ذوب آهن اصفهان از بازدارندگی عوارض 
وضع شده راضی نیست و از سوی دیگر بخش 
معتقد  آهن  در صادرات سنگ  فعال  خصوصی 
بقیه  از  آهن ها  برخی سنگ  باید حساب  است 
جدا شود.  لذا الزم است کار کارشناسی مجددی 
بر روی صادرات سنگ آهن و لزوم و نحوه وضع 
عوارض صادراتی بر آن انجام شود تا تاثیرگذاری 

این اقدام افزایش یابد.
نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  مساله   ◄

ذوب آهن از سوی معادن دولتی )سنگ آهن 
مرکزی که سهامدار اصلی آن وزارت رفاه 

اصلی  سهامدار  حال  عین  در  که  بوده 
ذوب آهن محسوب می شود( از اسفند سال 
گذشته تاکنون متوقف مانده است، از چه 

راهی قابل حل است؟
این سطح  در  بنگاه ها  واگذاری  کلی  طور  به 
یکی از امور پیچیده و زمان بر است چرا که موانع 
واگذاری  مسیر  در  زیادی  ناخواسته  و  خواسته 
پدید می آید اما به نظر می رسد با تعامل موثری 
که مجموعه مدیریت ذوب آهن اصفهان با وزارت 
رفاه دارد و همچنین با نگاه مثبتی که سرپرست 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به تامین 
سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان اعالم کرده است، 
شاهد سرعت گرفتن حل مساله تامین سنگ آهن 

مورد نیاز ذوب آهن اصفهان خواهیم  بود. 

خوشــبختانه از ســال گذشــته تاکنــون وعده هــای مهمــی در تامیــن ســنگ آهــن 
مــورد نیــاز ایــن شــرکت داده شــده کــه بــه ویــژه اگــر قــول دولــت بــرای تامیــن 
ــدود  ــا ح ــود، ت ــی ش ــن عملیات ــنگ آه ــن س ــزار ت ــد ه ــون و هفتص ــک میلی ی
زیــادی مشــکل تامیــن ســنگ آهــن ذوب آهــن اصفهــان برطــرف خواهــد شــد.
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حمـل و نقـل ریلی بـه عنوان یکـی ایمن تریـن روش های حمـل و نقل بـرون و درون شـهری، نقـش موثری در 
جابه جایی هـای کاالیـی و انسـانی دارد، در شـرایطی کـه برای توسـعه فعالیت هـای بخش معدن نیاز به توسـعه 
نـاوگان ریلی به شـدت احسـاس می شـود، توسـعه خطوط بین شـهری و درون شـهری هـم به عنـوان یکی از 

مولفه هـای اصلی توسـعه موضوعی اسـت کـه انتظار می رود از سـوی مسـئوالن مـورد توجه قـرار گیرد.

سیاستذوبآهن،عرضهمحصوالتدر
بورسبرایایجادشفافیتاست

بورس کاال بازاری است سازمان یافته که در 
با روش هایی  به طور منظم کاالهای معین  آن 
از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می گیرد. 
نرخ،  کشف  کاال   بورس  در  معامله  مزایای  از 
رقابت و شفافیت در معامالت است. کشف نرخ 
بر اساس عرضه و تقاضا و بر اساس رقابت بین 
بورس  در  خریدار  و  عرضه کننده  زیادی  تعداد 
و  خریداران  تعداد  همچنین  می گیرد.  صورت 
فروشندگان و نرخ های پیشنهادی و مورد معامله 
دید  معرض  در  شفاف  صورت  به  بازار  این  در 

همگان قرار دارد.
چندی پیش خبرهایی مبنی بر پذیرش ریل 
تولیدی ذوب آهن اصفهان در بورس کاال منتشر 
یک  ورود  که  ایجاد شد  سواالتی  آن  پی  در  و 
که  محدود  متقاضیان  با  انحصاری  محصول 
رقابتی برای آن وجود نخواهد داشت و  کشف 
چگونه  بود،  نخواهد  رقابت  براساس  آن  نرخ 

می تواند در بورس کاال مورد معامله قرار گیرد؟ 
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص عنوان کرد: پس از پذیرش ریل ملی 
در بورس کاال این محصول استراتژیک در بورس 
عرضه و خریداران می توانند انواع ریل مورد نیاز 
خود را از طریق بورس تامین کنند. قیمت چهار 
قوانین  مطابق  آهن  ذوب  تولیدی  ریل  کالس 
همچنین  بود.  خواهد  رقابتی  بورس  مقررات  و 
بندری  هزینه های  ارز،  نرخ  جهانی،  قیمت های 
بر قیمت پایه این محصول تاثیرگذار است، اما 
نکته ای که همواره ذوب آهن به آن توجه داشته 
اینکه قیمت ریل تولید داخل از نرخ واردات آن 

کمتر باشد. 
بورس کاال  بنابراین گزارش پذیرش ریل در 
به منظور ایجاد بستری شفاف در قیمت گذاری 
بوده و هدف ذوب آهن این است تا با پاسخ دادن 
به تمام تقاضا های خرد، مانع از خروج ارز در این 

موضوع شود.
کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه و فوالد در 
نظرات  کاال  بورس  در  ریل  عرضه  عرضه  مورد 

متفاوتی دارند.
عملیاتی سازی  پروژه  مسئول  صباغ  امیر 
صمت  وزارت  در  رییس جمهوری  دستورات 
معتقد است که عرضه ریل در بورس کار آسانی 
نخواهد بود و بورس کاال باید مطمئن شود که 
دارد.  وجود  محصول  این  برای  کافی  مشتری 
و  وسیع  طیف  میلگرد  مانند  ریل  مشتریان 
پیوسته ای ندارند به همین دلیل این کار بسیار 

پیچیده ای خواهد بود. 
یک  عنوان  به  ریل  دارد  اذعان  صباغ  امیر 
محصول فوالدی در بورس های جهانی شانگهای، 
لندن و آمریکا به دلیل محدودیت مشتری عرضه 
نمی شود و اگر این اتفاق در ایران صورت بگیرد، 

یک اقدام جدید است.

گزارش ماهنامه فوالد از عرضه ریل تولیدی ذوب آهن در بورس کاال؛
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نهادهای  کانون  دبیر  اسالمی  سعید 
سرمایه گذاری در این باره به ماهنامه فوالد پاسخ 
داد: یکی از اهداف اصلی بورس ایجاد رقابت است. 
عرضه ریل تولیدی ذوب آهن در بورس با توجه 
به اینکه تولیدکننده و مصرف کننده  محدودی 
دارد  مغایرت  بورس)رقابت(  هدف  این  با  دارد، 
اما در حال حاضر هم کاالهایی در بورس کاال 
نیز  آن ها  تولیدکنندگان  که  می شوند  عرضه 
محدود است. اسالمی هدف دوم بورس کاال را 
ایجاد شفافیت در معامالت دانسته و معتقد است 
ورود ریل به بورس باعث ایجاد شفافیت می شود. 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری معتقد 
گذاری  قیمت  در  آینده  در  دولت  که  است 
در  محدودیت هایی  که  ریل  مانند  کاالهایی 
تعداد خریدار و فروشنده دارند، دخالت می کند 
و فرآیند معامالت آنها را با چالش های اساسی 
همیشه  بورس  متاسفانه  کرد.  خواهد  مواجه 
وزرات  با  کاالها  نوع  این  مورد  در  چالش هایی 

صنعت، معدن و تجارت دارد که خریدار و نرخ 
خرید را تعیین می کند و  مشکالت بسیاری برای 
بازار ایجاد می کند. در ادامه نباید فراموش کرد 
که عرضه این  نوع کاالها در بورس، به این خاطر 
است که می تواند شرایط صادرات برای شرکت ها 

ایجاد کند.
رضا محتشمی پور معاون عملیات و نظارت 
ذوب  پتانسیل  به  اشاره  با  ایران  کاالی  بورس 
آهن برای عرضه ریل تولیدی در بورس کاال بیان 
کرد: سیاست ذوب آهن این است که به منظور 
مواردی  در  حتی  را  خود  کاالهای  شفافیت، 
کاال  بورس  وارد  باشد  محدود  آن  متقاضی  که 
از  اینکه چندی پیش هم یکی دیگر  کند کما 
محصوالت خود تحت عنوان کالف را در بورس 
نیز  کاال عرضه کرد. عرضه ریل در بورس کاال 
باعث ایجاد شفافیت می شود و برای شرکت های 
دولتی یا شبه دولتی یک مزیت محسوب می شود 
از پاسخگویی  را  این شرکت ها  تا حد زیادی  و 

معاف می کند. 
وی درخصوص نوع معامله ریل در بورس کاال 
گفت: قطعا معامالت به صورت مچینگ نخواهد 
بود چرا که این روش معامالتی به دلیل ابهامات 
سیاست  است  وارد  آن  به  که  بسیاری  حقوقی 
بورس  سیاست  لذا  نیست.  و  نبوده  کاال  بورس 
عرضه های  به  مچینگ  تبدیل  سمت  به  رفتن 
در  که  جدیدی  کاالی  هیچ  و  است  اقتصادی 
برنامه عرضه بورس قرار گیرد به صورت مچینگ 
ریل  معامله  نوع  همچنین  شد.  نخواهد  عرضه 
آهن  انتخاب شرکت ذوب  بنابر  کاال  بورس  در 

اصفهان خواهد بود.
اگرچه  می رسد  نظر  به  شرایطی  چنین  در 
عرضه انواع کاال در بورس به شفافیت معامالت 
هم برای متقاضی و هم عرضه کننده می افزاید 
اما در رابطه با کاالهایی که مشتریان محدودی 

دارند وضعیتی متفاوت تر وجود دارد.
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مجمـع عمومـي عادي سـالیانه ذوب آهـن اصفهان با حضـور سـهامداران، نماینـدگان صاحبان سـهام، اعضاي 
هیـات مدیـره و  نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهران، به ریاسـت دکتر سـعید عبـودی رئیس هیات 

مدیره شـرکت صـدر تامین پنـج شـنبه  ۱9 تیرماه برگزار شـد .

مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
مربوط  مدیره  هیأت  گزارش  ارائه  در  اصفهان 
این  آتي  هاي  برنامه  و   98 سال  عملکرد  به 
و  بلند  کوره  دو  با  تولید  رکورد  گفت:   شرکت 
ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ساالنه تولید کک 
ازجمله دستاوردهای سال قبل است.وی با اشاره 
کک،  مصرف  کمترین  رکورد   به  دستیابی  به 
تمام  قیمت  بخش  مهمترین  کک  کرد:  اظهار 
شده شرکت در بحث انرژی است و در حالیکه 
اما  می کنند،  استفاده  گاز  از  فوالدسازان  دیگر 
ذوب آهن به دلیل روش تولید کوره بلند ناچار 

به استفاده از کک است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تاکید بر اینکه 
به دلیل کمبود کمی و کیفی در زغال سنگ در 
کشور و همچنین کمبود کک در کشور ناچار به 
واردات هستیم که مجموع آنها 50 درصد قیمت 
تمام شده شرکت ذوب آهن را در برمی گیرد، 
افزود: در این حوزه عدد 512 کیلو به ازای هر 
تن چدن را در سال 98 به 510 کیلو رساندیم 
و امیدواریم در سال 99 این روند کاهشی ادامه 

یابد.
 PCI پروژه  آزمایشی  روند  به  اشاره  با  وی 

ذوب  اقتصادی  های  پروژه  از  یکی  عنوان  به 
برداری رسمی  بهره  بود  قرار  آهن، اظهار کرد: 
از این پروژه در فروردین امسال با حضور رئیس 
انجام شود که به دلیل شرایط موجود  جمهور 
این اتفاق رخ نداد، اما امروز شرکت از این پروژه 

استفاده آزمایشی می کند.
مهم  فاکتورهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است،  فوالد  سرانه  تولید  فوالد  صنعت 
کرد: میزان تولید ذوب آهن در سال 97به ازای 
هر نفر، 161 تن بود که این عدد در سال 98 به 
174 تن رسید و پیش بینی می شود در سال 

تحققجهشتولیددرذوبآهناصفهان
باراهاندازیکورهبلندشمارهیک

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد :
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جاری با جهش تولید و با راه اندازی کوره شماره 
یک به عدد 199 تن به ازای هر نفر برسیم که 
و  تولید  افزایش  از جمله  اقدام  دو  این حاصل 
دیگری خروجی شرکت است و در عمل جهش 

تولید در این شرکت محقق می شود. 
به  اشاره  با  آهن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
ثبت رکورد صادرات شرکت ذوب آهن در سال 
گذشته با یک میلیون و 155 هزار تن محصول، 
درصد   50 معادل  صادرات  میزان  این  گفت: 

محصوالت اصلی شرکت است.
در  را  شرکت  سودآوری  تثبیت  افزود:  وی 
سال گذشته شاهد بودیم و امسال 880 میلیارد 
تومان را هدف گذاری کردیم. بدین ترتیب زیان 
انباشته شرکت را به صفر خواهیم رساند و سال 

آینده به طور قطع سود تقسیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در سال 98 نسبت به سال 
مواد  های  هزینه  97 شاهد رشد 57 درصدی 
اولیه بودیم، ادامه داد: رشد هزینه ها در حالی 
بود که رشد فروش شرکت 28 درصد رقم خورد 
و این یکی از دالیل نرسیدن به سود عملیاتی 

مناسب ذوب آهن همانند سال 97 بود.
مدیرعامل   ذوب آهن با اشاره به دالیل رشد 
 57 رشد  کرد:  اظهار  آهن،  ذوب  های  هزینه 
درصدی قیمت زغال و همچنین نرخ افزایشی 
تورم و ... موجب رشد هزینه های تولید در ذوب 

آهن شده است.

وی با بیان اینکه ذوب آهن در بحث فروش 
خود  محصوالت  فروش  در  هایی  محدودیت  با 
این  در  کرد:  تاکید  مواجه شد،  کاال  بورس  در 
شرایط به سود قابل پیش بینی دست نیافتیم 
میلیارد  رفته 800  از دست  سود  از  ما  برآورد 

تومان بوده است.
یزدی زاده در ادامه به چالش های پیش روی 
مشکل  بزرگترین  گفت:  و  کرد  اشاره  شرکت 
ذوب آهن کمبود مواد آهن دار در کشور است، 
خام  روند  صمت  وزارت  جدید  رویکرد  با  اما 
تدابیر صورت  با  و  است  کاهش  به  رو  فروشی 
نظر  ابتدا  صادرات  از  پیش  است  قرار  گرفته 

تولیدکنندگان داخلی جلب شود.
وی با اشاره به ترجیح معادن به تبدیل سنگ 
آهن به کنسانتره و گندله  که  یک چالش برای 
ذوب آهن محسوب می شود، گفت: ما امروز با 
کمبود سنگ آهن درشت دانه در کشور مواجه 
هستیم، از سوی دیگر برخی صنایع باال دستی 
همچون گل گهر و چادرملو به تولید فوالد روی 
آورده اند و در این شرایط آنها تامین مواد اولیه 

خود را در اولویت قرار داده اند. 
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن همانند دیگر 
فوالدسازان از یارانه انرژی برخودار نیست، اظهار 
کرد: مطابق آخرین برآورد ذوب آهن به ازای هر 
کیلو تولید محصول 1050 تومان از یارانه انرژی 

بی بهره است.

با چالش  مقابله  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
آهن  ذوب  شرکت  کرد:  اظهار  موجود،  های 
سنگ  و  سنگ  زغال  معادن  خرید  دنبال  به 
نیز صورت گرفته است،  اقداماتی  و  آهن است 
همچنین تمدید مجوز هیات وزیران در عرضه 
آهن،  سنگ  تن  هزار   750 و  میلیون  یک 
آهن  ذوب  اولیه  مواد  کامل  تامین  برنامه  ارائه 
مهمترین  از  صمت  وزارت  به  آن  پیشنهاد  و 

برنامه های این شرکت است.
وی با اشاره به راه اندازی کوره بلند شماره 
یک ذوب آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهای 
بسیار در آستانه راه اندازی کوره بلند شماره یک 
هستیم اما مهمترین بحث آن تامین پایدار مواد 
اولیه آن است که با برنامه ریزی وزارت صمت به 

زودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.
در پایان این مجمع، شرکت سرمایه گذاری 
شرکت  بازرگان،  پویش  شرکت  تامین،  صدر 
توسعه  شرکت  ایران،  نسوز  های  فراورده 
به  تامین  صبا  شرکت  و  تامین  پارس  معادن 
به  جدید  دوره  در  مدیره  هیات  اعضای  عنوان 
مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین موسسه 
حسابرس  عنوان  به  ممیز  هشیار  حسابرسی 
مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه 
حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.
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با  متنوع  محصوالت  تولید  برای  صنایع 
این  ریشه  هستند  مواجه  اولیه  مواد  کمبود 

مشکل از دیدگاه شما کجاست؟ 
اولیه اش  مواد  تأمین  برای  آلومینیوم   صنعت 
به بوکسیت، مس نیاز به اجرای طرح های توسعه 
امری  یک  این  دارد.  نیاز  آهن  سنگ  به  فوالد  و 
طبیعی است که باید از قبل اندیشه و سیاست هایی 
امروزی  مشکالت  تا  می شد  اجرا  و  برنامه ریزی 
را شاهد نباشیم. چالش های امروزی ناشی از این 
است که اکتشافات ما طی سال های قبل بازدهی 
مناسبی نداشت و این هم از جانب بخش دولتی 
است.  بیان  قابل  خصوصی  بخش  جانب  از  هم 
برآیند اکتشاف در کشور متاسفانه مناسب نیست 
زیرا این بخش سیاست گذاری ثابت نداشته و هم 
اکنون نیز نیازمند همگرایی در اتخاذ سیاست ها و 
افزایش بازدهی است، این موضوع به عمر چهار ساله 
یک دولت محدود نمی شود، باید استراتژی بخش 
معدن در حوزه اکتشاف، استخراج، بهره برداری و 
فرآوری مورد بازبینی قرار گیرد و مسئولیت هرکدام 
از این مراحل برای سیاست گذار، مسئول اجرا و ناظر 

مشخص شود. 
اعتقاد ما بر این است که اکتشافات انجام شده، 
در طول همدیگر و تکمیل کننده نبودند یعنی دوباره 
کاری، صرف هزینه در مراحل اولیه و نه تکمیلی را 

شاهد بودیم. در واقع مرتباً دور و تسلسل اکتشافی 
داشتیم و تا به حال مراحل اکتشاف را با یک روش 
آزمون و خطا پیش رفتیم. این موضوع در چرخه 
اکتشاف سبب شده صنایع مختلف از جمله فوالد با 

مشکل جدی تامین مواد اولیه مواجه شوند.   
راهکار حل این مشکل چیست؟ 

با توجه به اسناد باال دستی وظیفه سیاست گذاری 
و نظارت بر اکتشافات کشور به صورت قانونی به 
کشور  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
سپرده شده اما ابزار و قدرت آن نیز باید در اختیار 
این سازمان قرار گیرد. ما هیچ موقع نمی توانیم این 
ادعا را داشته باشیم که اجرا صرفاً باید توسط این 
سازمان صورت گیرد زیرا ملزومات بسیاری نیاز دارد. 
اما زمانی که سیاست گذاری برنامه های اکتشافی در 
صرف  دوباره کاری،  از  جلوگیری  دلیل  به  کشور 
هزینه های مجدد و افزایش بازدهی اکتشافی، باید 
به صورت متمرکز در دولت انجام شود تا در نهایت 
بازدهی اکتشافات ارتقاء یافته و در طول همدیگر 
اجرا شوند. بهتر است امور مربوط به سیاستگذاری و 
نظارت بر روند اکتشاف بخش دولتی و خصوصی در 

این سازمان انجام گیرد. 
معدن  بخش  دغدغه های  از  دیگر  یکی 
کشور و بحثی که در حال حاضرصنایع معدنی 
کشور مبتا به آن هستند، طوالنی شدن زمان 

تبدیل کانسار به معدن است این موضوع چه 
تاثیری بر تهیه مواد اولیه صنایع داشته است؟

تا  معدنی  مواد  اکتشاف  شکل گیری  ابتدای  از 
زمانی که به بهره برداری برسند متوسط بین 10 
استانداردهای جهانی  اساس  بر  زمان  تا 15 سال 
تبدیل  زمان  متوسط  ما  ولی در کشور  است  نیاز 
کانسار به معدن باالی 25 سال است. یک سری 
نیز  سال   80 تا   60 به  حتی  معادن  و  کانسارها 
می رسند ولی هنوز به بهره برداری نرسیدند و این 
و  دوباره کاری  که  است  مطلب  این  نشان دهنده 
می گیرد.  صورت  اقتصادی  غیر  هزینه های  صرف 
آنها  اطالعات  از  و  پیشگامان  از  بخش هایی  در 
استفاده نکردیم، بنابراین مشکالت فعلی در کشور 
به وجود آمده و صنایع معدنی را درگیر کرده است. 
اولویت اصلی سازمان را در سال جاری با توجه به 
دغدغه های صنایع، تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها 
قرار دادیم. در مرحله اول پویش سنگ آهن را آغاز 
اکتشاف  و  آمایشی  طرح های  طریق  از  و  کردیم 
سنگ آهن در کشور، متناسب با نیاز صنایعی که 
به ما مراجعه می کنند، اعالم آمادگی می شود تا در 
قالب تفاهم نامه ها و همکاری های دوجانبه اقدامات 

اساسی در این خصوص انجام گیرد. 
تفاهم نامه ای که با ذوب آهن اصفهان منعقد 

شده، چه ویژگی هایی دارد؟ 

کشـور ایـران بـه عنوان یکـی از خاسـتگاه های منابع غنـی معدنـی در ابعاد مختلف همـواره مطرح بوده اسـت 
امـا هم اکنـون صنایع از کمبـود این منابع خـدادادی رنـج می برند. این معضل بـزرگ در ذوب آهـن اصفهان به 
عنـوان شناسـنامه صنعت کشـور توانایی تولید بـا ظرفیت کامـل را از این کارخانه سـلب نموده اسـت. از دکتر 
علیرضـا شـهیدی معـاون وزیر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی 
کشـور علـت این معضل بـزرگ و چالش هـای ایجاد شـده در پی آن را جویا شـدیم. مشـروح این گفتگـو را در 

ادامه مـی خوانید: 

سیاستگذاریواحددرتکمیلچرخه
اکتشافضروریوحیاتیاست

دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات  معدنی کشور تشریح کرد :   
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ویژگی آن این است که پروژه های مرتبط با سنگ 
بررسی  به صورت متمرکز  و  آهن شناسایی شده 
می شوند. برای ذوب آهن اصفهان یک محدوده را به 
وسعت 23 هزار کیلومتر مربع به مدیران مجموعه 
پیشنهاد کردیم که بررسی شود. ما این محدوده 
با  امیدبخش می دانیم و جای کار زیادی دارد.  را 
در  که  کانه زایی  و  زمین شناسی  شواهد  به  توجه 
این محدوده وجود دارد باید اکتشاف با نگاه ویژه 
به ذخائر سنگ آهن شکل بگیرد. بر اساس برنامه ای 
که در نظر گرفته شده پیش بینی می شود در یک 
برنامه فشرده، بین 12 تا 18 ماه که البته امکان 
ظرف  بتوانیم  دارد  وجود  نیز  زمان  فشرده سازی 
برسیم.  نتیجه  به  کمتر  حتی  یا  سال  یک  مدت 
اگر این همکاری موثر واقع شد در فازهای بعدی 
بحث آمایش سنگ آهن را برای ذوب آهن اصفهان 
داریم. پیش بینی می شود خروجی قرارداد همکاری 
ما با شرکت ذوب آهن اصفهان به دو فاز بینجامد: 
فاز اول؛ قرار بر این است که در این محدوده 23 
هزار کیلومتر مربعی مناطقی که برای برداشت های 
ژئوفیزیک هوایی دارای اولویت هستند، به شرکت 
دوم؛تکمیل  قسمت  در  کنیم.  معرفی  ذوب آهن 

چرخه اکتشاف مورد توجه قرار می گیرد. 
در صنایع این نیازسنجی به سنگ آهن از 
چه طریقی سنجیده می شود و چه فرآیندی 

را طی می کند؟ 
تولید  سال جهش  که  سال 99  ابتدای  از  ما   
است با تکیه بر فعالیت های قبلی که در سازمان 
در خصوص  متخصصانمان  توان  و  گرفته  صورت 
اکتشاف مواد معدنی، نقشه راه تدوین کردیم و به 
صورت خروجی های مختلفی طی سال های گذشته 
انتشار دادیم. بر این اساس شناسایی مواد معدنی 
و خاستگاه آنها مورد بررسی قرار می گیرد. با این 
کار هدف اصلی سازمان که بحث کاهش ریسک و  
ورود بخش خصوصی به اکتشاف است را پیگیری 
کردیم. وقتی قرار است نیازسنجی اتفاق بیفتد باید 
آنها و همچنین  به روز کردن  قبلی،  به مطالعات 
سفارش صنعتی که مواد اولیه را  نیاز دارد برگردیم. 
شرکت های معدنی بیشتر به سمت تکمیل 
می توان  نحوی  به  رفتند  خودشان  زنجیره 
و  شدند  خارج  خودشان  تخصص  از  گفت 
درکنار معادن، شرکت های فوالدی را تأسیس 

کردند دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

به  کشورمان  در  و  مدیریت  علم  در  که  بحثی 
»آمایش  بحث  می شود،  پیگیری  کالن  صورت 
بهتر  کجا  در  کسی  چه  یعنی  است.  سرزمین« 
و  بودن  بهتر  این  و  دهد؟  انجام  کاری  چه  است 
نسخه پیچیدن به ملزوماتی نیاز دارد یعنی محیط 
جغرافیایی مناسبی داشته باشد، دسترسی به منابع 
آبی، زیرساخت حمل ونقل و... وجود داشته باشد و 
در حالت کلی نیاز کشور به آن صنایع باید به طور 
کامل سنجیده و مشخص شود و سپس به فازهای 

دیگر ورود کنیم. 
آیا در حوزه پویش سنگ آهن مورد دیگری وجود 

دارد که بخواهید اشاره بفرمایید؟
سازمان  اول  اولویت  آهن  سنگ  پویش   
سال  در  کشور  اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی 
ما  که  است  صورت  بدین  و  است  تولید  جهش 
تکمیل چرخه اکتشاف را دنبال می کنیم و در نهایت 
پیشنهاداتی در دو حوزه اکتشافات عمقی و تفصیلی 
و  می دهیم  درخواست کننده  اقتصادی  بنگاه  به 
سپس سایر فرایندها پیگیری می شود. باید تکمیل 
چرخه اکتشاف عمقی و »سیاست گذاری یکسان 
از  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  را  در کشور«  اکتشاف 

منابع معدنی به صورت بهینه در صنایع استفاده 
بزرگ  ذخیره های  که  می شود  پیش بینی  کنیم. 
رسیدن  راه  تنها  و  دارد  وجود  کشور  در  معدنی 
به آن، اکتشافات سیستماتیک و عمقی در قالب 
سیاست گذاری واحد است. برای افزایش بازدهی و 
جلوگیری از دوباره کاری و تکمیل چرخه اکتشاف 

همه باید در طول حرکت کنند و نه در عرض.  
شرکت ذوب آهن اصفهان به حق، نقش  بسیار 
معدنی  تحول صنایع  و  توسعه کشور  در  پررنگی 
داشته  که همه به آن واقف هستند. به سهم خودم 
از زحمات تک تک مدیران و متخصصین این شرکت 
مادر صنعتی تشکر و قدردانی می کنم و این ابراز 
امیدواری را از طرف خودم  و سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور دارم که با توجه به شروع 
فصل همکاری جدید با این شرکت انشاا... بتوانیم 
در آینده نزدیک تحوالت خوبی را رقم بزنیم و در 
حوزه کشف ذخایر جدید معدنی و تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز این شرکت نقش آفرین باشیم و روزی را  
ببینیم که این کارخانه عظیم از تمام ظرفیت های 
خودش بتواند به صورت بهینه استفاده کند و شاهد 

شکوفایی فعالیت هایش باشیم. 



شماره 260     خرداد و تیر 99 18

فوالد  صنعت  منافع  و  مزایا  مهم ترین 
اقتصاد  رونق  صادراتی،  بازارهای  ایجاد 
خطوط  و  تکنولوژی  فروش  کشور، 
مهندسی،  و  فنی  های  پشتیبانی  تولید، 
اشتغالزایی و ... است اما با وجود این مزایا 
هنوز هم حمایت کافی از این صنعت که به 
ویژه محصول نهایی آن ارزآوری فراوانی به 
دنبال دارد، نمی شود. تحلیل شما در این 

زمینه چیست؟ 
 پتانسیل های صنعت فوالد در زمینه سرمایه 
گذاری، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و ایجاد 
فرصت های شغلی بسیار باال است. صنعت فوالد 
یک صنعت مادر است که نقش تعیین کننده ای 

یک  اقتصادی  رشد  ایجاد  و  یافتگی  توسعه  در 
کشورهای صنعتی و حتی  دارد. معموالً  کشور 
در حال توسعه با توجه به سیاست گذاری های 
استراتژیک خود در آن سرمایه گذاری می کنند. 
زمانی که صحبت از صنعت مادری مانند فوالد 
می شود، می توان گفت سهم بیشتری در زنجیره 
تولید را به خود اختصاص می دهد زیرا ارتباط 
پایین  و  باالدستی  های  بخش  با  صنعت  این 
دستی بسیار باالست و به همین جهت پتانسیل 

و اشتغال زایی فراوانی را نیز ایجاد می کند. 
در  چهارم،  نسل  صنعتی  انقاب  تحول 

گرو توسعه صنعت فوالد است.
جهان،  کشورهای  سایر  مانند  ایران  صنایع 

اقتصاد منهای نفت و ارز آوری برای 
کشور به ویژه در شرایط تحریمی 
فعلی تنها از ریل صادرات محصول 
نهایی و دارای ارزش افزوده باال 
گذر می کند اما همچنان در مبادی 
خروجی کشور صادرات ثروت ملی 
) انواع مواد اولیه قابل استفاده در 
کشور( را شاهد هستیم که صنایع 
فوالدی را با نگرانی جدی مواجه 
ساخته است. 
   در این راستا  با دکتر سید کمیل 
طیبی فارغ التحصیل از دانشگاه 
ولونگونگ استرالیا،عضو هیئت 
علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
و استاد تمام اقتصاد بین الملل 
این دانشگاه،مدیر همکاری های 
علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، 
رییس سابق انجمن بین المللی 
 ،)APEF( اقتصاد آسیا پاسیفیک
سردبیر مجله اقتصاد بین الملل، 
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل 
کشور مستقر در دانشگاه اصفهان 
و عضو انجمن مطالعات اقتصادی 
کره جنوبی به گفتگو نشستیم که 
مشروح آن  را در ادامه می خوانید : 

خامفروشیبهمنزلهازدستدادن
بازارهایصادراتمحصولنهاییاست

عضو انجمن مطالعات اقتصادی کره جنوبی تشریح کرد :
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مشکالت محیط زیستی دارند که البته کنترل 
مواجهه  در  تعیین-کننده  نقش  آن  مدیریت  و 
مراحل  به  اگر  دارد.  مشکالت  نوع  این  با 
کره  یا  آلمان  مانند  کشورهایی  توسعه یافتگی 
جنوبی توجه داشته باشیم، فوالد همواره نقش 
کرده  بازی  آنها  اقتصادی  توسعه  در  را  اساسی 
شرکت  جنوبی،  کره  در  مثال  عنوان  به  است. 
منابع  و  مواد  تمام  تأمین کننده  پوسکو  فوالد 
واسطه ای و سرمایه ای  کمپانی های دیگر مانند 
و  سازی  خودرو  صنایع  جی،  ال  سامسونگ، 
صنایع کشتیرانی است. تحول صنعتی که امروز 
انقالب صنعتی نسل چهارم شناخته  به عنوان 
می شود در گرو توسعه صنعت فوالد، دیجیتالی 
از فناوری های نوین است.  شدن آن و استفاده 
در کشور ما هم به همین دلیل توجه ویژه ای به 
صنعت فوالد نسبت به بخش های دیگر وجود 
داشته است، و البته در ارتباط با شرکت هایی 
مانند ذوب آهن، فوالد مبارکه و غیره که در این 
صنعت فعالیت دارند، دالیل مختلف اقتصادی و 
یا توجیهات فنی وحتی موقعیت های سیاسی 
آنها اهمیت پیدا کرده  برای نگرش متفاوت به 
است. ولی باید گفت که بخش عمده ای از این 
موضوع  به ساختار اقتصادی کشور برمی گردد 
که حمایت از این نوع صنایع به صورت مطلوب 

مورد توجه قرار نمی گیرد. 

به این مسئله نیز باید اشاره کرد که ساختار 
اقتصاد دولتی، معموال ظرفیت های محدودی را 
در رقابت پذیری و مشارکت در بازار داخلی و یا 
را  این موضوع چابکی الزم  و  دارد  المللی  بین 
به عنوان یک عنصر اساسی مدیریتی و رقابتی 
در شرکت های اقتصادی دولتی و شبه  دولتی از 
بین می برد. به اعتقاد من یکی از دالیل عمده 
عدم حمایت از صنعت فوالد به ماهیت و ساختار 
اقتصادی کشور بستگی دارد که نیازمند بازنگری 
انگیزه  تقویت شود،  اگر بخش خصوصی  است. 
سرمایه گذاری، تولید و گسترش را در بازار را 
فراهم کرده و می تواند اثرات مثبتی بر بنگاه های 

تولیدی مثل آهن و فوالد ایجاد کند. 
متنوع  محصوالت  صادرات  مقابل  در 
کشور  دیگر  سوی  از  اصفهان  آهن  ذوب 

شاهد خام فروشی هستیم
دادن  دست  از  منزله  به  فروشی  خام 

بازارهای صادراتی محصوالت نهایی است 
معادن  مدیریت  که  اصفهان  آهن   ذوب 
کشور را بر عهده داشت هم اکنون به دلیل 
نداشتن مواد اولیه با ۶۰ درصد از ظرفیت 
تولید می کند اما باز هم صادرات مواد اولیه 
در کشور جاذبه دارد. دیدگاه شما در این 

خصوص چیست؟ 
 صادرات، محل ارزآوری و تأمین کننده منابع 

ارزی هر کشوری محسوب می شود. کشورهایی 
که تولید کننده انرژی و یا نفت خیز هستند و یا 
آنهایی که معادن دارند و یا می توانند مواد اولیه 
را تولید و صادر کنند و بخش کشاورزی خوب و 
دارای محصوالت قابل صادرات هستند همه اینها 
می تواند سبدی از صادرات را برای کشورها به 
وجود آورد. کشوری مانند ایران که دارای صنایع 
بسیاری  تولید  تنوع  یا  و  است  فوالد  زیربنایی 
اولیه  مواد  به  نیاز   طبیعتاً  دارد،  وجود  آن  در 
تولیدی  ظرفیت  تا  دارد  سرمایه ای  کاالهای  و 
الزم را برای گسترش بازار صادراتی ایجاد کند. 
اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه  اینکه  به  توجه  با 
با 60  آهن  نداشتن سنگ  دلیل  به  روزها  این 
درصد ظرفیت تولیدی فعالیت می کند، کارخانه 
ای که محصوالت متنوع آن ماهیت صادراتی در 
افزوده  بازارهای منطقه دارد و می تواند  ارزش 
باالیی را رقم بزند،  باز هم در سوی دیگر کشور 
شاهد خام فروشی هستیم. این موضوع ممکن 
ارزی  نیازهای  پاسخگوی  مدت  کوتاه  در  است 
صادرات  محدودیت  مدت،  بلند  در  اما  باشد 
محصوالت نهایی را در پی دارد و بار هزینه ای 
وخسارت فراوانی را به عنوان یک آسیب جدی 
و جبران ناپذیر بر این شرکت ها وارد می سازد. 
صادرات  یا  و  خارج  به  فروشی  خام  بنابراین 
مدت  کوتاه  امر  یک  خام  مواد  و  خام  کاالهای 



شماره 260     خرداد و تیر 99 20

اما در  بر دارد  را در  است و منافع کوتاه مدت 
بلند مدت به هیچ وجه قابل قبول نیست و عامل 
توسعه بخش صادرات و به طور کلی بخش های 
ارتقاء  اقتصادی کشور نیست که ظرفیت ها را 
ببخشد. اما با در اختیار قرار گرفتن نهاده ها و 
فراهم  مناسب  تراز  و  پذیری  رقابت  تکنولوژی، 
می شود و لذا این موضوع فی نفسه می تواند 
حجم زیادی از منابع داخلی را در اختیار صنایع  
نهایی  در صادرات محصول  را  آنها  و  قرار دهد 
اختیار  در  کافی  منابع  اگر  باشد.   رسان  یاری 
صنعت فوالد قرار داده شود ، با توجه به  ارتباطی 
دارد،  دستی  باال  و  دستی  پایین  صنایع  با  که 
تأمین کننده مواد واسطه  ای و منابع برای گروه 
مصالح  خودروسازی،  مانند  دیگر  صنایع  و  ها 
ساختمانی، حمل و نقل ریلی  است که امکان 

صدور آنها به عنوان کاالی نهایی وجود دارد. 
بنابراین تأمین منابع اولیه و برگشت به همان 
بزرگی  شرکت  توسط  معادن  مدیریتی  شیوه 
تأمین  در  می  تواند  اصفهان  آهن  ذوب  مانند 
منابع و تبدیل آن از طریق محصوالت به سایر 
صنایع وابسته ظرفیت عظیمی از کاالهای نهایی 
قابل صدور را ایجاد کند که دارای ارزش افزوده 
بسیار باالیی است. این مهم به تعیین بازارهای 
هدف صادراتی نیز کمک شایان توجهی می کند. 
کیفی  اینکه محصول  بدون  و  خالی  اگر دست 
و قابل رقابتی وجود داشته باشد، صرفاً به خام 
از  منزله  به  موضوع  این  شود  پرداخته  فروشی 
دست دادن بازارهای صادراتی محصوالت نهایی 

است. 
صدور مواد خام حاکی از جزیره ای بودن 

فعالیت های تجاری است
بر  عوارض  وضع  اینکه  به  توجه  با   
صادرات مواد خام ، کارایی چندانی نداشته 
است چه سیاست هایی می تواند مانع خام 

فروشی شود؟  
تلویحا اشاره شد خام فروشی  همان طور که 
تجارت  عرصه  در  خام  مواد  صادرات  بویژه  و 
بین الملل یک رویه "باری به هر جهت" است که 
نتیجه آن چیزی جز بر باد رفتن منابع و وخیم تر 
نیست.  کشور  یک  برای  مبادله  رابطه  شدن 
صادرات مواد خام هرگز نمی تواند گویای توسعه 
صادرات باشد و منجر به رشد اقتصادی شود . 
زمانی زمینه برای صادرات محصوالت با فناوری 
می شود  فراهم  زیاد  افزوده  ارزش  دارای  و  باال 
که مواد خام داخلی و محصوالت معدنی مثل 
مزیت  دارای  تولید صنایع  آهن در خط  سنگ 
خام حاکی  مواد  داده شود. صدور  قرار  تجاری 
از جزیره ای بودن فعالیت های تجاری است که 
به  تنها  اولیه  کاالهای  نوع  این  صادرکنندگان 
دنبال کسب سود از منشاء نوسان های بازار ارز 
در داخل کشور هستند. در واقع، عرصه تجارت 
خارجی ما به هیج وجه رقابتی نیست و در مقابل 
بر آن حاکم  انحصار به صورت ساختاری  سایه 
است. اینجاست که خام فروشی رونق می بابد و 
در مقابل کاالهای مصرفی که تاثیری در انتقال 

تکنولوژی ندارد، وارد می شود.

وفور دستورالعمل ها و بخشنامه ها گمرکی که 
تنها به صورت سنتی و در قالب عوارض و وضع 
تعرفه و مالیات و غیره باشد، چاره ساز نیست و 
زمانی که میزان این دستورالعمل ها زیاد تر شود 
، نشان دهنده این است که کنترل بیشتری روی  
رقابت  تضعیف  لذا  و  گیرد  می  صورت  تجارت 
کلید می خورد و زمینه را برای قاچاق کاال فرام 
می-آورد. در شرایطی که کیفیت کاال و محصول 
و  می کند  پیدا  تجاری  قابلیت  یابد،  می  ارتقاء 
جنبه های رقابتی و مزیت نسبی آن نیز به لحاظ 
ارتقاء کیفیت می یابد، عامل  مهم و سدکننده ای 
می شود.   خام  مواد  صدور  از  جلوگیری  برای 
بنابراین اصالح بخش تجارت به نفع محصوالت 
نهایی صنایعی مانند فوالد  به سیاست گذاری 
درست در خصوص افزایش ظرفیت تولید و نحوه 
سرمایه گذاری در محصوالت نهایی و آزادسازی 
و  نوین  فناوری  با  و خدمات  کاالها  در  تجاری 

دارای ارزش افزوده برمی گردد. 
صنعت  است  شده  سبب  عواملی  چه 
غنی  ذخایر  داشتن  بر  عاوه  ایران  فوالد 
و...  متخصص  انسانی  نیروی  معادن،  مانند 
داشته  فاصله  جهانی  تولید  با  همچنان 

باشد؟ 
 برخورداری از معادن، منابع طبیعی و منابع 
برای  را  الزم  زمینه  و  انگیزه  می تواند  انسانی 
مشارکت در اقتصاد جهانی فراهم کند که این 
درست  نیست.  کافی  اما  است  الزم  شرط  یک 
است که ما بر اساس یکی از نظریه های تجارت 
بین المللی یعنی نظریه هکشر اوهلین، فراوانی 
منابع را به عنوان پتانسیل مهم در ایجاد مزیت 
ایجاد  و  تجارت  برای  خدمات  و  کاالها  نسبی 
اساس  بر  اما  دانیم  می  صادرات  گسترش  و 
از  استفاده  اوهلین، شدت  نظریه هکشر  همین 
یک  باید  یعنی  دارد.  اهمیت  بسیار  منابع  این 
بین  نیروی کار،  نسبت مطلوبی بین سرمایه و 
سرمایه و مواد خام و بین نیروی کار و مواد خام 
ایجاد کارایی در تولید و  در فرایند تولید برای 
حداکثر کردن منافع آن بوجود آید تا محصول 
رقابتی شود و قابلیت تجارت پیدا کند. در نتیجه 
صرف برخورداری از منابع انسانی و منابع طبیعی 
نمی تواند مزیت نسبی ایجاد کند. فاصله امروز ما 
با اقتصاد جهانی در این حقیقت نهفته است که 
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صنایع ما رقابت-پذیر نیست، از تکنولوژی روز 
دنیا و سرریزهای آن استفاده نمی کند و به دلیل 
شرایط رکود تورمی مزمن شده انگیزه ای برای 

سرمایه گذاری ندارد. 
تقاضایی  انگیزه های  بتوان  چگونه  اینکه 
را  خارجی  متقاضیان  یا  خارج  کشورهای 
نسبت به کاالها و خدمات و به طور کلی تولید 
داخلی افزایش داد، مستلزم رقابت پذیری تولید، 
اقتصاد  با  تعامل  و  حرفه ای  بازاریابی  تبلیغات، 
جهانی است. در شرایطی که تعامل ما با  اقتصاد 
جهانی کمتر شده و بازارهای بین المللی را نیز 
به  یک  ما  اقتصاد  داده ایم  دست  از  تدریج  به 
یک اقتصاد منزوی و گوشه گیر تبدیل شده که 
بیشترین ضرر متوجه تولیدکنندگان بزرگ مانند 

شرکت فوالد می شود. 
چه فاکتورهایی به رشد اقتصادی پایدار 
در صنعت فوالد  به ویژه در سال »جهش 

تولید« کمک می کند؟ 
رشد اقتصادی پایدار، مستلزم سرمایه گذاری 
پایدار  اقتصادی  ظرفیت های  افزایش  و  پایدار 
و  گذاری  سرمایه  در  اگر  که  معنا  بدین  است. 
و  قطعیت  عدم  انسانی،  و  مالی  منابع  تأمین 
شرایطی  در  و  باشد  نداشته  وجود  نااطمینانی 
که به عنوان مثال، نوسانات ارزی به وجود می 
نیز  را در سرمایه گذاری  اطمینانی  نا  آید یک 
به طور  و  اقتصادی  بنگاه های  و  فراهم می کند 
کلی جامعه را برای دسترسی به رشد اقتصادی 
پایدار محروم می کند و یا اینکه فرآیند را بسیار 
از این جهت بسیار  اندازد.  طوالنی و عقب می 
اهمیت دارد که نگرش واقعی و منطقی به ایجاد 
صورت  نوینی  وسرمایه گذاری های  ها  سرمایه 
گیرد.  پس اولین گام اساسی از بین  برداشتن 
فعالیت های  بستر  در  اطمینانی  نا  شرایط 
اقتصادی و حتی اجتماعی از طریق قانون گذاری 

صحیح و سیاستگذاری مطلوب و پویاست.
ممکن  سرمایه گذاری ها  همه  دیگر  سوی  از 
زیرا  نباشد  سودمند  تولید  جهش  برای  است 
در شرایطی ممکن است سرمایه گذاری ها تنها 
حجمی و فاقد هر گونه انتقال تکنولوژی،پیشرفت 
تأمین  نتواند   و  باشد   دانش جدید  و  فناوری 
کننده ظرفیت های جدید تولیدی هر شرکت و 
است  این شرایط  در  مقابل  در  باشد.   هربنگاه 

انتقال و  پایدار که متضمن  که سرمایه گذاری 
سر ریزهای تکنولوژیکی، رقابت پذیری، بازدهی 
ارزش  با  محصول  تولید  طریق  از  باال  مطلوب 
افزوده باال، عدم تخریب محیط زیست و حتی 
بهبود آن و غیره باشد که در نهایت می تواند 
. در  به رونق و جهش تولید بسیار کمک کند 
این شرایط که سایه تحریم ها سنگینی می کند 
برای  بزرگی  تهدید  به  و همه گیری کرونا هم 
اقتصاد تبدیل شده  و چالش بزرگی ایجاد کرده 
تولید  سازمان  در   R&D بخش  تقویت  است، 
اهمیت معناداری پیدا می کند. آموزش و ایجاد 
بهره وری  ارتقاء  برای  انسانی  نیروی  در  مهارت 
سیاست  نظام  توجه  مورد  پیش  از  بیش  باید 

گذاری و تصمیم گیران تولیدی قرار گیرد. 
 منابع ارزی برای سرمایه گذاری از طریق 
خام فروشی ایجاد نمی شود و گسترش پیدا 

نمی کند.
گفته می شود خام فروشی یا عدم خام 
کشور  در  اصلی  عامل  چهار  به  فروشی 
شامل میزان ذخایر نسبی موجود در کشور، 
میزان تولید سالیانه،توانایی صنعتی و سطح 
تکنولوژی و اشتغال کامل نیاز دارد. با توجه 
به شرایط فعلی کشور تحلیل شما از خام 
فروشی به ویژه در زنجیره فوالد چیست؟ 

درست است که وجود این نوع ارکان یا عوامل 
چهارگانه ای که به آنها اشاره شد در فرایند خام 
فروشی یا جلوگیری از آن می تواند مورد توجه 
قرار گیرد، ولی  ممکن است به یک یا دو عامل 

مانند اشتغال و  ارزآوری اولویت داده شود که 
در نهایت فاقد دستاوردهای قابل جمعی باشد. 
برای مثال، تکنولوژی پیشرفته مستلزم سرمایه 
همچنین  و  خارجی  و  داخلی  گذاری های 
تجارت است، و بنابراین اگر قرار است از مسیر 
خام فروشی این اتفاق بیفتد شاید برای مقطعی 
بتواند تأمین کننده منابع ارزی  و بهبود کسری 
تجاری باشد ولی به عنوان یک هدف بلندمدت 
که در آن دسترسی به فناوری نوین و پیشرفته 

مد نظر است، محسوب نمی شود.
انتقال  و  گذاری  سرمایه  برای  ارزی  منابع 
تکنولوژی از طریق خام فروشی ایجاد نمی شود 
و گسترش پیدا نمی کند، زیرا ظرفیت های خام 
 فروشی بسیار محدود است و ارزش افزوده باالیی 
ندارد و تنها راه حل ساده ای است برای اینکه 
کسری  احیانا  و  بدهد  افزایش  را  صادرات  آمار 
تراز تجاری ایجاد شده را به طور موقت تعدیل 
ممکن  تولید  زنجیره  در  صورت  هر  در  نماید. 
بتواند  موقت  به صورت  فروشی  خام  این  است 
بهتر  ولی  باشد  داشته  سهمی  و  باشد  اثرگذار 
است به مرور زمان از زنجیره تولید حذف شود و 
مواد خام و اولیه صرف منابع داخلی شود. انتقال 
تکنولوژی و ورود کاالهای سرمایه ای را باید از 
مسیر صادرات غیر نفتی و دارای  بازار پیشرفته 
و محصوالت نهایی و متنوع مانند فوالد جستجو 
کرد که نتیجه آن ایجاد زنجیره تأمین مستحکم 
در اقتصاد کشور برای ایجاد آمادگی در جهش 

تولید است.
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طی هفته های گذشته اخباری 
منتشر شده است که دقت و تفکر 
در آن، نشانه های خوبی نمی دهد. 
اخباری با عناوین » رانت ۴۰۰۰ 
میلیاردی سنگ آهنی های کرمان 
به فوالدی ها« و »رانت یک میلیارد 
دالری توسط سنگ آهنی ها به 
فوالدی ها« و مواردی از این دست. 
در این صورت باید برآورد کنیم 
خوزستان چقدر نفت با قیمت 
جهانی به مملکت می دهد، ارزش 
جایگزینی آبی که 
سرچشمه اش استان های باالدستی 
است و به پایین دست می رسد و چه 
برآوردهای دیگری که می شود انجام 
داد و به ارقام نجومی رسید. 

جهشتولیدبانگرشهمگرایی
وهمافزاییمحققمیشود

اینجا سرزمینی است به نام ایران، یکپارچه، 
متحد و دارای منافع ملی که دربر گیرنده همه 
بندی  تقسیم  است.  قومیتی  و  قومی  منافع 
جغرافیایی صرفاً محدود کننده حیطه سیاسی 
استان هاست نه محدود کننده و محصور کننده 

منافع . 
چنین  طرح  از  تدبیر  و  عقالنیت  با  کاش 
و  ملی  منافع  توانند  می  که  هایی  گفتمان 
میهنی را به مخاطره وادارد جلوگیری و پرهیز 
شود چرا که تنها با همگرایی ، هم افزایی ، نگاه 
ملی و اتحاد است که می توان جهش تولید را 

محقق ساخت . 

بهتر  عبارت  به  یا  اصفهان  آهن  ذوب 
ذوب آهن ملی ایران ، سرمایه ای است ملی و 
و  ایران  شدن  صنعتی  دشوار  راه  که  زیربنایی 
دوران سخت  در  را  کشور  معادن  قوام  و  دوام 
این   . با شیره جان هموار نمود  و طاقت فرسا 
مجتمع عظیم صنعتی به خود می بالد که دین 
با  و همچنان هم  ادا کرده  به مملکت  را  خود 
در  قامت  راست  و  ،استوار  ها  مهری  بی  همه 
عرصه اقتصاد و مقاومت در مقابل همه تحریم 

ها و .... ایستاده و انشاهلل خواهد ایستاد.
سرمایه  به  نیاز  بدون  اصفهان  ذوب آهن 
گذاری جدید ، امکان تولید 3 میلیون و 600 

محمدجعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان
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هزار تن و به روایتی 4 میلیون تن در زیر سقف 
های موجود را دارد.

این شرکت تنها تولید کننده فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور است که از یارانه های انرژی 

ارزان موجود در کشور بی بهره است.
این مجتمع عظیم صنعتی تنها تولید کننده 
ای است که باید برای تامین انرژی مورد نیاز 
زغال سنگ را به قیمت جهانی از داخل و خارج 

از کشور تامین کند.
که  است  شرکتی  تنها  اصفهان  آهن  ذوب 
بابت انرژی، یارانه هم می دهد و  تنها شرکتی 
است که خیلی از معادن ، موجودیت خود را از 

وجود او دارند .
بابت  ایجاد شده  این هیاهو و هجمه  اما در 
اصفهان،  آهن  و درست ذوب  به حق  خواسته 

همه به دنبال دعوای حیدری و نعمتی هستند 
موضوع  اصل  که  بشنود  خواهد  نمی  کسی  و 

چیست.
خواسته شفاف و روشن ذوب  آهن اصفهان 
بارها و بارها گفته شده و باز هم تکرار می شود، 
حال که ذوب آهن اصفهان از هر سه مزیت مواد 
انرژی  و  ارزان  کار  نیروی  فراوان،  ارزان  اولیه 
می رود  انتظار  است  بهره  بی  خدادادی  ارزان 
در تخصیص و تامین مواد اولیه تعهداتی ایجاد 
حداکثر  از  گیری  بهره  با  شرکت  این  تا  شود 
از  تر  چاالک  و  تر  ،چابک  خود  تولیدی  توان 
گذشته در خدمت اقتصاد این کشور باشد. به 
نظر میرسد خواسته غیر معمول و انتظار زیادی 

نیست.
در پی سفر سرپرست محترم وزارت صمت 

اصفهان،  آهن  ذوب  از  بازدید  و  اصفهان  به 
بسی  جای  که  شد  اندیشیده  ای  ویژه  تدابیر 
عملیاتی  با  اهلل  .انشا  دارد  قدردانی  و  تشکر 
شدن تصمیمات اتخاذ شده و همچنین تصویب 
تمدید مصوبه 1750 هزار تنی ، به زودی شاهد 
تولید  چرخه  به  یک  شماره  بلند  کوره  ورود 

خواهیم بود.
از کلیه همکاران ذوب آهنی و به  پایان  در 
استدعا  خرید  حوزه  در  خودم  همکاران  ویژه 
پیش  ویژه  و  خاص  شرایط  به  توجه  با  دارم 
آمده ، نهایت تالش و کوشش خود را به عمل 
میلیون   3 رکورد  به  دستیابی  آرزوی  تا  آورند 
 ، این آرزو  بدانیم که  یابد.بدانید و  تتی تحقق 
دست یافتنی است با همت و پشتکار مثال زدنی 

ذوب آهن و ذوب آهنی ها.
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در  آمده  به دست  پیشرفت های  به  توجه  با 
مسئله  این  اثبات  و  ساخت وساز  فناوری های 
که هر سازه لزوما بایستی دارای وزن متناسب 
در  مقاومت،  بر  عالوه  بتواند  تا  باشد  خود  با 
پایدار  نیز  زلزله  اثر  بر  وارده  فشارهای  برابر 
اساس  بر  مصالح  وزن  کاهش  ضرورت  باشد؛ 
نظر  به  ضروری  فنی  مقررات  و  استانداردها 
مقاطع  ساختمان سازی  صنعت  در  می رسد. 
را  اساسی  نقش  تیرآهن  جمله  از  فوالدی 
محصوالت  این  است  الزم  و  می نمایند  ایفا 
استانداردهای ملی  با  انطباق کامل  همواره در 
این  از  شوند.  عرضه  و  تولید  بین المللی  یا 

در  و  دقیق  فنی  شرایط  لحاظ  با  می توان  رو 
شده  تدوین  استانداردهای  الزامات  چارچوب 
کنار حفظ خواص  در  تیرآهن،  وزن  کاهش  با 
تیرآهن،  کاربردی  های  ویژگی  و  مکانیکی 

محصوالت سبک تری تولید نمود.
در خصوص شرایط فنی تیرآهن های با وزن 
کمتر، استاندارد ملی به شماره 16348 تیرآهن 
I-( گرم نوردیده نیمه سبک بال نیم پهن موازی

7( ویژگی ها و روش های آزمون توسط سازمان 
است.  گردیده  تدوین  ایران  استاندارد  ملی 
استاندارد  این  در  شده  معرفی  تیرآهن های 
بال  تیرآهن های  به  دارای وزن کمتری نسبت 

تولیدمحصولتیرآهننیمهسبک
بالنیمپهن)I-7(نمره16

از جمله مسائلی که امروزه در 
صنعت ساختمان سازی اهمیت 
بسیاری یافته است؛ سبک سازی 
ساختمان ها در عین حفظ یا 
ارتقای استحکام آن هاست. انجام 
سبک سازی، منجر به صرفه جویی 
مطلوب در هزینه های عملیاتی 
ناشی از ساخت وساز می گردد. 
به همین دلیل سبک سازی سازه 
یکی از فاکتورهای ارزشمند در 
این صنعت به شمار می رود. یکی 
از روش های نوین در سبک سازی 
ساختمان، بهره گیری از مصالح با 
وزن واحد پایین تر است.

مهرداد توالییان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
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نیم پهن موازی )I-2( )موسوم به تیرآهن های 
تا   12 نمره  تیرآهن های  شامل  و  بوده   )IPE

20 می باشد.
توسط حوزه  بررسی های الزم  انجام  از  پس 
معاونت محترم فروش و با توجه به وجود تقاضا 
مقاصد  برای  سبک تر  وزن  با  محصوالت  برای 
فوق  استاندارد  بررسی  به  نسبت  صادراتی، 
باتوجه  گردید.  اقدام  خریدار  به  آن  معرفی  و 
 INSO ملی  استاندارد  الزامات  کفایت  به 
حوزه  خریدار،  نیاز  مورد  اهداف  برای   16348
درخواست  مرحله  اولین  در  فروش  معاونت 

به  را   16 نمره  سبک  نیمه  تیرآهن  تولید 
رویه ها  مطابق  که  نمود؛  ارائه  صادرات  منظور 
جدید  محصول  توسعه  دستورالعمل های  و 
استاندارد  الزامات  نیز  و  آهن  ذوب  در شرکت 
ISO 9001 انجام مراحل کار از جمله تعیین 
اجرای  بندی،  زمان  گراف  تدوین  پروژه،  مدیر 
شبیه  و  هادی  و  کالیبراسیون  طراحی  مراحل 
متعاقب  گرفت.  انجام  تولید  پروسه  سازی 
شمش  و  سازی  آماده  مربوطه  غلتک های  آن 
مورد نیاز با گرید فوالد 275 نیز توسط بخش 

فوالدسازی تولید شد.

پس از حصول آمادگی الزم در کارگاه نورد 
 21/4/99 تاریخ  در  محصول  این  تولید   ،500
آغاز گردید و در طی آن به میزان درخواستی 
 16 نمره  تیرآهن  محموله  اولین  مشتری، 
 275 گرید  متر   12 طول  با    I-7 نیمه سبک 

تولید و تحویل حوزه محترم فروش گردید.
استراتژی های  اساس  بر  این محصول  تولید 
ارزش  با  محصوالت  تولید  بر  مبنی  شرکت 
تولیدی  محصوالت  سبد  تکمیل  باالتر،  افزوده 
و کسب مزیت های رقابتی برای شرکت سهامی 

ذوب آهن انجام گرفته است.
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کمبود سنگ آهن، کیمیای امروز 
صنایع فوالدی ایران زمین، ظرفیت 
صنایع کشور از جمله ذوب آهن 
اصفهان را با گذشت بیش از نیم 
قرن تولید و اشتغالزایی درخشان 
تحت الشعاع قرار داده است. این 
نعمت خدادادی مدتی است به جای 
اینکه روند تبدیل شدن به محصول 
نهایی را در پیش بگیرد به سمت 
صادرات متمایل شده است.
سنگ آهن که نعمت خدادادی است 
از ذوب آهن اصفهان دریغ می شود 
و بنابراین تولید محصوالتی جدیدی 
چون ریل و همچنین اشتغالزایی 
برای جوانان ایرانی توسط این 
کارخانه ابتر می ماند.
به اعتقاد بسیاری از فعاالن 
اقتصادی، برای فعال ماندن سرمایه 
های ملی ایران زمین، مانند ذوب 
آهن اصفهان باید سرمایه خدادادی 
کشور در اختیارشان قرار داده 
شود، از سوی دیگر با توجه به 
اینکه حدود ۵۰ درصد از محصوالت 
نهایی ذوب آهن اصفهان به بیش از 
بیست کشور دنیا صادر می شود این 
دستاورد بزرگ در کنار خام فروشی 
مواد اولیه واقعاً بی انصافی است و 
توجیهی ندارد.
به اعتقاد بهروز برنا، متاسفانه امروز 
افراد غیرمتخصص معدن را یک 
بنگاه زود بازده می بینند و ذوب 
آهنی که معدن نداشته باشد مثل 
این است که دست بر روی گلویش 
گذاشتند. آنچه در ادامه می خوانید 
گفتگویی با مشاور مدیر عامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران ، پیرامون مشکات کمبود 
مواد اولیه صنایع به خصوص ذوب 
آهن اصفهان است.

ذوبآهناصفهان،بانیبیمعدن

 از نقش ذوب آهن اصفهان در اکتشافات 
معدنی کشور بگویید.   

به  آهن در کشور  ایجاد ذوب  در دهه سی، 
عنوان یکی از مجموعه های مدرن مطرح شد. 
برنامه ریزی شده بود تجهیزات این شرکت از 
کارها  از  بسیاری  شود.  خریداری  آلمان  کشور 
نیز انجام شد و در کرج هم محدوده ای در نظر 
گرفته بودند که ذوب آهن آنجا ایجاد شود، یک 
سری مطالعات نیز برای تامین مواد اولیه انجام 
شد، اما به دالیلی این صنعت را به ایران ندادند. 
در دهه چهل با توجه به اینکه ما ذخائر زیادی از 
گاز و انرژی های دیگر داشتیم، ذوب آهن را از 
روسیه وارد کردند. با آمدن ذوب آهن به کشور 
و انتخاب محل آن در استان اصفهان، ضرورت 

آن  اولیه  مواد  تهیه  برای  کشور  در  اکتشاف 
بسیار الزامی بود. تصور من این است که ساخت 
ذوب آهن اصفهان، نقطه عطفی برای اکتشافات 
معادن کشور شد، زیرا به ذوب آهن نیاز داشتیم 
تا سنگ آهن، زغال سنگ و نسوز کشف کنیم، 
چراکه برای تولید محصوالت فوالدی و آجرهای 
کوره ها به نسوز احتیاج بود. به آهک به عنوان 
نیاز داشتیم و همچنین مواد  یک کمک ذوب 
معدنی دیگر. مجموع اینها باعث شد که ایران 

به اکتشاف توجه کند.
شرایط  آن  در  و  مرکزی  ایران  در  ها  روس 
زمین شناسی ما ساکن و شروع به کار کردند 
و هم در زمینه زغال سنگ و هم سنگ آهن، 
اتفاقات خوبی افتاد، زیرا در آن زمان نیروهای 

مهندس بهروز برنا مشاور مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
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انتقال  و  کردند  رشد  ها  روس  کنار  در  خوبی 
تجربه شد. در حال حاضر هم نیروهای ما دانش 
خوبی دارند، ولی نسل هایی که بازنشسته شدند 
آیند و  افتخارات آن موقع به حساب می  جزء 

باید از آنها استفاده شود.
آهن  ذوب  براساس  کشور  صنایع  بنیان 
اینکه  برای  به طور کلی  اصفهان گذاشته شد. 
است:  نیاز  حلقه  چهار  کنند  پیدا  معنا  معادن 
معدنی(  صنایع  و  فرآوری  معدن،  )اکتشاف، 
اگر این چهار حلقه هماهنگ نباشند با مشکل 
کنیم،  اکتشاف  فقط  اگر  شد.  خواهیم  مواجه 
کاری انجام نشده و فقط منجر به کشف شده 
است. اگر حلقه دوم را به کار آوریم یعنی معدن 
کاری کنیم جایی برای بردن نداریم و مجبور به 
خام  فروشی می شویم که آن هم ارزش افزوده 
که  می شود  شروع  زمانی  افزوده  ارزش  ندارد. 

مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شوند. 
با توجه به صحبت هایی که عنوان کردید 
نهایی  به محصول  تبدیل  معدنی  مواد  اگر 
استخراج  فقط  و  است  بااستفاده  نشود، 

انجام گرفته، چرا همچنان به عنوان مثال 
تولیدکننده  تنها  که  اصفهان  آهن  ذوب 
ریل در غرب آسیا است ماده اولیه محصول 
تمام استاندارد داخلی آن )سنگ آهن( از 
بندر شهید رجایی صادر می شود و واردات 
ریل را شاهد هستیم و به واقع تولید ایرانی 

را منتظر سنگ ایرانی گذاشتند.
برای  ما یک سری ضعف هایی در خودمان 
اولین  امیرکبیر  که  زمانی  از  داریم.  راهبری 
قانون معادن را نوشت تا کنون بیش از 10 بار 
قوانین بخش معدن تغییر کرد. به واقع جایگاه 
معادن در کشور درست تعبیه نشده و این یک 
برای  باید  است.  آفرین  چالش  و  بزرگ  ضعف 
گیرد  صورت  اصولی  کار  معدن،  جایگاه  ارتقاء 
حال  در  نباشد.  جزیره ای  ها  سازی  تصمیم  و 
حاضر در قانون معادن هر کسی می تواند ورود 
کند، متأسفانه تخصص در این جا مطرح نیست. 
می کنند  فکر  که  کسانی  برای  کاری  معدن 
بزنند  کنار  را  خاک  و  است  گنج  یک  معدن 
به چیزی می رسند یک مقوله است، اما برای 

متخصصین، معدن کاری یک هنر واقعی و ملی 
است. افراد غیرمتخصص معدن را یک بنگاه زود 
بازده می بینند در صورتی که این چنین نیست 
و یک نسل باید کار کند تا چندین نسل بتوانند 
از آن استفاده ببرند. با این مقدمه فردی که می 
خواهد زودتر به پول برسد، اگر در داخل کشور 
بنابراین سعی  برد،  نمی  از آن سودی  بفروشد 
به پول  می کند آن را به جایی ببرد که سریعاً 
در  را  اولیه  مواد  مسیر صادرات  بنابراین  برسد 
پیش می گیرد. این افراد حتی استخراج معادن 
هم به درستی انجام نمی دهند و صرفاً استخراج 
در قسمت های پرعیار را پیگیر هستند. در حال 
حاضر دپوهای معدنی، خود یک معدن به شمار 
می روند، اگر با یک فناوری نوین به سراغ این 

دپوها برویم بسیاری از پوچی ها در می آید.
خام  آهن  سنگ  خرید  خصوص  در 
آهن  ذوب  آن،  هزینه های  پرداخت  و 
هزینه  وقت  اسرع  در  دارد  سعی  اصفهان 
خواستار  داران  معدن  اما  بپردازد،  را  ها 
این هستند که سنگ آهن به همان قیمت 
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جهانی توسط این شرکت خریداری شود به 
نظر شما در این میان منافع ملی کشور چه 

می شود؟
من نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران بودم. به طور کلی این 
آهن  ذوب  معدنی  مواد  تهیه  دلیل  به  شرکت 
این اسم را یدک می کشد.  بنا شد و  اصفهان 
بنا شد تشکیالت  اصفهان  زمانی که ذوب آهن 
دیگری به نام تهیه و تولید مواد معدنی برپا شد 
که ذوب آهن آن را حمایت کند به همین دلیل 
ما اکنون بیش از 4 میلیارد تن ذخایر  قطعی 
و احتمالی آهن در کشور داریم که 420 معدن 
این  از  را شامل شود. حدود چهار مورد   آهن 
معادن در کالس جهانی مطرح هستند. در آن 
زمان بخش های خصوصی توانمندی نداشتیم 
باید بخش های دولتی ورود پیدا می  ناچاراً  و 
کردند، بنابراین معادن راه اندازی شدند تا ذوب 
در حال حاضر  کنند.  را حمایت  اصفهان  آهن 
تنوع در اکتشاف آهن و مزیت های آن در ایران 
اصفهان،  آهن  ذوب  زیرا  است،  رشد  حال  در 
همچون  دیگری  فوالدی  و  آهن  ذوب  ده ها 
فوالد مبارکه، خراسان، یزد و ... را ایجاد کرد. ما 
باید به ذوب آهن اصفهان به عنوان یک موضع 
صنایع معدنی ایران نگاه و به آن افتخار کنیم. 
هر جایی که صنایع معدنی ایجاد شد موفق تر 
عمل کردیم. در کل می توانم بگویم ذوب آهن 
اصفهان استخراج از معادن را به همگان آموزش 

حال  که  کنیم  کاری  افزایی  هم  با  باید  دارد. 
صنایع و معادن کشور به حال خوب تبدیل شود 

و رونق اقتصادی را شاهد باشیم
باشیم  داشته  توجه  سود  به  صرفًا  اگر 
چگونه  تولید  جهش  و  صنایع  رشد  پس 
محقق می شود؟ در حال حاضر ذوب آهنی 
یک  از  بیش  غیرمستقیم  و  مستقیم  که 
میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند متاسفانه 
از  درصد   ۶۰ با  آهن  سنگ  نبود  دلیل  به 
بلند یک آن  ظرفیت کار می کند و کوره 
نیز غیرفعال است. در آن سو معدن کاران 
به دنبال تکمیل زنجیره خود هستند. این 
ذوب  تنها  نه  گیر  دامن  که  است  مشکلی 
فوالدی  صنایع  سایر  بلکه  اصفهان  آهن 
خصوص  این  در  شما  دیدگاه  است.  شده 

چیست؟
است،  گذاری  سیاست  در  ضعف  ما  مشکل 
استفاده  خبره  افراد  از  کارها  انجام  در  وقتی 
نشود چالش های این چنینی را شاهد هستیم. 
است.  تحریمی  خود  بارز  مصداق  موضوع  این 
نباید  پس  داریم  کشور  در  بسیاری  مشکالت 
خودمان به آنها دامن بزنیم. باید با هم افزایی 
کاری کنیم که حال صنایع و معادن کشور به 
حال خوب تبدیل شود و رونق اقتصادی را شاهد 
باشیم.اگر به این موضوع فکر نکنیم، قطعاً چوب 
آن را خواهیم خورد. یکی از مصادیق آن همین 
صدور مداوم مجوز واحدهای فوالدی جدید و یا 

تکمیل زنجیره ارزش توسط معدن داران است.
سنگ  فعال  معدن  چند  حاضر  حال  در 
از  آهن در کشور وجود دارد و چه میزان 

آن در داخل کشور استفاده می شود؟
معدن   225 تعداد   ،1397 سال  آمار  طبق 
فعال داشتیم، اما در حال حاضر به طور تقریبی 
فعال سنگ آهن در کشور  حدود 230 معدن 
وجود دارد و هم اکنون حدود 85 میلیون تن 
به صورت ساالنه سنگ آهن تولید می شود و از 
این میزان 20 درصد آن بدون ورود به چرخه 

تولید، صادر می شود.  
نهایی  محصول  تولید  که  اشتغالزایی 
تواند داشته  ابتدای زنجیره می  به  نسبت 
در  شما  نظر  است،  تامل  قابل  امری  باشد 

این خصوص چیست؟
هر چه در مسیر زنجیره جلوتر می رویم، خود 
به خود اشتغالزایی مولدتر می شود. به عنوان 
مثال در زنجیره تولید آهن ابتدا معدن را داریم 
ادامه کنسانتره، گندله،  و در  فرآوری  و سپس 
آهن، چدن، ورق فوالدی، تیرآهن، ریل و ... . از 
این مسیر خود به خود اشتغالزایی چشمگیری 
ایجاد می شود تا صنایع پایین دست و باال دست 
فروشی  خام  به  صرفاً  وقتی  اما  بگیرند،  شکل 
درستی صورت  اشتغالزایی  هیچ  پرداخته شود 
نمی گیرد و فقط دالل بازی باعث باال و پایین 
شدن قیمت ها و ایجاد رانت می شود. یکی از 
دالیلی که این همه فارغ التحصیل بیکار داریم 

نیز چنین مباحثی است.
اصفهان  آهن  ذوب  نمی گذارند  وقتی 
مانده  ریشه های  روز  به  روز  و  کند  رشد 
برای این صنعت مادر را قطع می کنند چه 

باید کرد؟
ذوب آهنی که معدن نداشته باشد مثل این 
راه  گذاشتند.  گلویش  روی  بر  دست  که  است 
حل این است که با شرکتی مانند تهیه و تولید 
تعامل  است  همین  رسالتش  که  معدنی  مواد 
معدنی  معاونت  در  باشد.  داشته  نزدیک  بسیار 
به طور مرتب بخشنامه ها در حال تغییر است 
و این تعدد بخشنامه ها باعث ایجاد رانت شده 
است. اگر یک بخشنامه قطعی نوشته شود که 
ملکه ذهن همگان باشد و بر اساس آن برنامه ها 

پیش رود مشکالت حل می شوند.
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شمش
در سال جاري میالدی صنعت فوالد نیز مشابه 
با کلیه صنایع تحت تاثیر ناگهانی ویروس کرونا 
قرار گرفت و در نتیجه از میزان مصرف و بدنبال 
و  رکود  زمینه  که  شد  کاسته  تولید  مقدار  آن 
وضعیت  این  آورد.  فراهم  را  ها  قیمت  کاهش 
با شروع ماه می کم رنگ تر شده و محدودیت 
های ساخت و ساز  و مصرف و تولید، خصوصاً 
در چین کمتر شد.  قیمت بیلت CIS از کف 
340 دالر بر تن FOB افزایشی شد و با کاهش 
عرضه قراضه از نواحی همچون روسیه و بهبود 

تقاضای چین و ترکیه، تولیدکنندگان خوشبین 
مناطق  در  تقاضا  شدند.  ها  قیمت  افزایش  به 
منا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه تحت تاثیر 
محدودیت ها و ماه رمضان راکد بوده است. تجار 
و تولیدکنندگان به امید آینده سعی در خرید 
شمش داشته و بازار مقاطع هنوز بازگشت الزم را 
نداشت. در ابتدای این ماه نشانه های راه اندازی 
بازار چین وجود داشته ولی با برگزاری اولین روز 
کنگره و درز اخبار ناخوشایند اقتصادی مرتبط 
تاثیر عوامل کاهشی بیشتر بود. در پایان ماه می 
قیمت شمش 390 دالر بر تن CFR  چین شده 

بود. با شروع ماه ژوئن و افزایش تقاضای فروش 
چین،  مقاطع  آتی  بازار  بهبود  و  جوالی  برای 
تقاضای شمش دوباره تقویت شده و همچنین 
خریداران بازار شمال آفریقا نیز وارد بازار شدند. 
قیمت شمش تا 10 دالر افزایش داشته و این 
شرقی  جنوب  آسیای  خریداران  ورود  با  روند 
ادامه داشت بطوریکه در میانه ماه معامالت در 
محدوده 385 دالر بر تن FOB صورت گرفت 
ولی در پایان ماه بدلیل پر شدن انبارهای چین، 
ماه  تولید  رکوردهای  و  فصلی  تقاضای  ضعف 
آن  بدنبال  نواحی  سایر  و  چین  تقاضای  می، 
به  امید  با  تامین کنندگان  تضعیف گشته ولی 
کاهش عرضه در جوالی و اتمام عرضه روسیه بر 
قیمت ها اصرار داشتند. در دهه اول ماه جوالی 
صادرات و واردات ترکیه تقریباً در ثبات بوده و 
بر  متمرکز  سیاه  دریای  حوزه  کنندگان  تامین 
بازار چین و شرق آسیا می باشند. با بهبود تقاضا 
و تالش برای تامین انبارهای خالی امید به بهبود 
تقاضا در ماه جوالی می باشد. برای ماه آگوست 
و  بارانی  از فصول  متاثر  پایین آمدن مصرف  با 
ها  قیمت  بر کاهش  بینی  تقاضا، پیش  کاهش 
با  سپتامبر  ماه  و  آگوست  اواخر  در  باشد.  می 
توجه به عواملي همچون: تمایل تولیدکنندگان 
برای تقویت سهم هایشان برای جبران خسارت 

گزارشبازارفوالدومواداولیه
معاونتفروشوبازاریابیذوبآهناصفهان
مدیریتمهندسیفروشوتوسعهبازار
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های مالی ناشی از تجارت های ضعیف در ماه 
های گذشته، احیای فعالیت تجاری پس از یک 
قیمت  افزایش  بینی  پیش  تابستانی،  تعطیالت 
قراضه در ترکیه و سایر عوامل دیگر، پیش بیني 

بر بهبود تقاضا و رونق بازار مي باشد.

میلگرد و کاف
محدودیت  شدن  کمتر  با  می  ماه  اواسط  از 
داخلی  بازار  بهبود  و  چین  در  قرنطینه  های 
جنوب  یافته،  افزایش  میلگرد  تقاضای  ترکیه 
پیش  در  با  و  برده  به سر  رکود  در  آسیا  شرق 
بودن فصل بارانی و گرم این مناطق و ماه رمضان 
در خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی مطمئنی 
بازارها،  ماه می  انتهای  تا  توانست داشت.  نمی 
خصوصا داخلی و صادراتی ترکیه رونق بیشتری 
گرفت و قیمت ها به  400 الی 410  دالر به 
با باال رفتن  ازای تن FOB رسید. این شرایط 

قیمت قراضه در ابتدای ماه ژوئن تقویت شد و 
قیمت میلگرد ترکیه هم برای بازار داخل و هم 
افزایش  بر تن  تا سطح 15 دالر  برای صادرات 
و  آمریکا  و  کنگ  هنگ  از  خریدارانی  یافت. 

رفتن  باال  با  اوضاع  میدان شدند.  وارد  اسرائیل 
مصرف پروژه های چین و شروع فعالیت جنوب 
شرق آسیا و وارد شدن خریداران حوزه خلیج تا 
میانه ماه ژوئن بهبود یافت هرچند پیش بینی 
کاهش تقاضا تحویل ماه های جوالی و اگوست 
ناشی از شروع ماههای بارانی را در پیش داریم. 
در انتهای ماه ژوئن خریداران انتظار قیمت های 
و   CIS شمش  قیمت  و  داشته  را  تری  پایین 
قراضه ی وارداتی نیز تا 10 دالر کاهش داشته 
که زمینه الزم کمتر شدن سطوح معامالت را در 

پیش داشت.
در دهه اول ماه جوالی صادرکنندگان ترک 
بازارهای جنوب شرق  در  را  فعالیت های خود 
آسیا از سرگرفته و معامالتی با خریداران هنگ 
کنگی در محدوده قیمتی 405 تا 410 دالر به 
در  آفریقا  شمال  خریداران  و   FOB تن  ازای 
صورت    FOB تن  ازای  به  دالر   405 قیمت 
در  کاهش  دالر   5 با  صادراتی  مفتول  گرفت. 
 FOB تن  ازای  به  تا 445 دالر  محدوده 430 

با خریداران اسرائیل و بلغارستان پیشنهاد شد.

قراضه
کف  در  قراضه  قیمت  می  ماه  ابتدای  در 
تکنیکال خود بوده و با شروع فعالیت ها در بازار 
و  بریتانیا  اروپا،  از  ترکیه محموله هایی  داخلی 
حدود 245  در  های  قیمت  در  بالتیک  نواحی 
تا 252 دالر بر تن CFR تحویل کارخانه های 
اسکندریه و ازمیر شد. تامین کنندگان آمریکایی 
سعی در ایجاد قیمت های تا 260 دالر بر تن 
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ترم CIF داشته که به دالیل تقاضای پایین بازار 
مقاطع، با استقبال تولیدکنندگان مواجه نگردید. 
تا میانه ماه تامین کنندگان روسی نیز وارد بازار 
شده و خریداران ترک با خوش بینی به بهبود 
قیمت ها و تولید به خریدهای بیشتری پرداختند. 
در پایان ماه محموله هایی از آمریکا درنهایت با 
نرخ های حدود 260 دالر بر تن معامله شد و با 
کمتر شدن اثرات ویروس کرونا و امید بیشتر به 
ماه  شروع  با  داشت.  وجود  بیشتری  رونق  بازار 
ژوئن و بهبود قیمت سنگ آهن وارداتی به چین، 
قیمت ها برای قراضه وارداتی به ترکیه در حدود 
267 دالر بر تن CFR قرار گرفت. در میانه ماه 
ژوئن با کاهش تقاضا محصوالت نهایی و پر شدن 
انبار قراضه تولیدکنندگاه فوالد، خریداران سعی 
در خرید در قیمت های پایین تری داشته که 
با مقاومت تامین کنندگان رو برو شد. تا اواخر 
در  نزولی حدوداً  اندک  میل  با  ها  قیمت  ژوئن 
سطح ثابتی ادامه داشته و تولیدکنندگان فوالد 
بدنبال ایجاد افزایش فروش بیشتر برای میلگرد، 
قراضه  برای  تری  پایین  های  قیمت  خواستار 
بودند. در دهه اول جوالی فعاالن بازار امید به 
کنندگان  تامین  و  دارند  قراضه  قیمت  افزایش 
قراضه )HMS1&2(80:20 از بنادر دور قیمت 
تن  ازای  به  دالر   260 سطح  در  را  خود  های 

CFR افزایش داده اند.

سنگ آهن             
در ابتدای ماه می با تحریک تولید در چین 
بازار سنگ آهن فعال شده و قیمت ها با حدود 

چین   CFR تن  بر  دالر   87 افزایش،  دالر   3
شد  زیاد  آهن  سنگ  برای  تقاضا  شد.  معامله 
سال  سه  مقدار  کمترین  در  بنادر  موجودی  و 
ماه  میانه  تا  بهبود  این  داشت.  قرار  گذشته 
 95 حدود  تا  ها  قیمت  بطوریکه  داشته  ادامه 
بازار  و سپس  یافت  افزایش   CFR تن  بر  دالر 
تحت دوگانگی افت عطش تقاضا و افت ارسال 
های انبوه، در این نرخ قیمتی دچار سردرگمی 
و نوسان گشت. در اواخر ماه می قیمت سنگ 
آهن تحت تاثیر تقاضای باالی مصرف کننده و 
کاهش عرضه معادن برزیل تحت تاثیر گسترش 
به  قبل خود،  تاریخی 3 سال  رکورد  به  کرونا، 
باالی 100 دالر رسید این روند افزایشی تا میانه 
ژوئن ادامه داشته و قیمت ها تا حدود 105 دالر 
بر تن CFR چین رسید که این اوضاع را می 
توان تا حدودی ناشی از ترس کمبود عرضه در 
آینده دانست. در این میان شاهد تزریق پول به 

بازار چین در جهت کمک به مشاغل بوده ایم که 
زمینه رونق بیشتر را فراهم آورده است. تا پایان 
ماه ژوئن قیمت های سنگ آهن، بدنبال ضعیف 
عرضه  تقویت  و  نهایی  محصوالت  بازار  شدن 
سنگ آهن چند دالری رو به افول گذاشت. در 
افزایش موجودی بنادر  با وجود  ابتدای جوالی 
چین تجارت در این بنادر بهتر شد و قیمت ها 
دوباره تا 106 دالر به ازای تن برای سنگ آهن 
ثابت  هفته  آخر  تا  و  رسید  استرالیا  62 درصد 

ماند.
زغال سنگ

اوایل ماه  باکیفیت در  زغال سنگ کک شو 
و  هند  در  قرنطینه  شرایط  یافتن  ادامه  با  می 
تقاضا،  عدم  و  چین  در  کارگر  روز  تعطیالت 
سطح  در  ها  قیمت  و  گرفت  قرار  فشار  تحت 
استرالیا   FOB ازای تن  به  تا 110 دالر   105
و  تقاضا  ماه  میانه  تا  گرفت.  قرار  کوینزلند  و 
افزایش قیمت ها بهتر شده و تا حدود -113

با  گردید.  معامله   FOB تن  بر  دالر   119
محدودیت های سیاسی میان چین و استرالیا 
خریداران  ورود  همچنین  و  کمبود  از  ترس  و 
سطح  ها  قیمت  فوالد،  اوضاع  بهبود  و  ژاپنی 
با پر شدن  ماه  پایان  را حفظ کردند. در  خود 
و  یافته  کاهش  تقاضا  تولیدکنندگان،  ذخیره 
مقادیر  در  کاهش  دالر   2 حدود  تا  ها  قیمت 
114 دالر بر تن FOB قرار گرفت. این شرایط 
کاهشی در ابتدای ماه ژوئن نیز وجود داشته و 
سبب کاهش 5 دالری و رسیدن قیمت زغال 
کک شو سخت پرمیوم به 109 دالر به ازای هر 
تن FOB  گردید. این اوضاع با سهمیه بندی 
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میانگین قیمت محصوالت عرضه شده در بورس کاال)ریال(

سبد تیرآهن مخلوط سبد میلگرد مخلوط شمش

تغییرات دوره منتهی به 
99/۰۴/۱۲

دوره منتهی به 
99/۰۲/۱۳ تغییرات دوره منتهی به 

99/۰۴/۱۲
دوره منتهی به 

99/۰۲/۱۳ تغییرات دوره منتهی به 
99/۰۴/۱۲

دوره منتهی به 
99/۰۲/۱۳

+ ۱۵9۶۶ 7۰۵۵۱ ۵۴۵8۵ + ۱۰۶۵8 ۶۱۶۴۵ ۵۰987 + ۱۴۴۲۰ ۵7۶۳۰ ۴۳۲۱۰

فوالد میانی - هزار تنمجموع مقاطع تخت - هزار تنمجموع مقاطع طویل- هزار تن

تغییراتاردیبهشت98اردیبهشت99تغییراتاردیبهشت98اردیبهشت99تغییراتاردیبهشت98اردیبهشت99

۱۶۳۱۱۶8۴% -۱۱۱8۱۲۱8۳8%-۱۴۶97۴۵۲9% ۴

گزارش بازار داخل
۱- روند تحوالت قیمت بازار میلگرد و تیرآهن در بازار داخلي: 

۲- قیمت محصوالت عرضه شده در بورس به همراه تغییرات:

۳- وضعیت فوالد خام و مصرف ظاهری:
وضعیت کل تولید برای مجموع مقاطع طویل، مقاطع تخت و فوالد میانی برای اردیبهشت99 و مقایسه با اردیبهشت 98 در جدول زیر مقایسه شده است.

عدم  و  چینی  تجار  برای  زغال  واردات  شدن 
بازگشت خریداران هندی بواسطه عرضه های 
میانه  در  مواجه گردید.  بیشتر  با کاهش  زیاد، 
ماه با ادامه توقف خریداران چینی و تقاضای نه 
چندان کافی مشتریان تازه وارد هندی، قیمت 
ذغال بر خالف ثبات وضعیت کک، نتوانست از 

مسیر نزولی خارج شود و در قیمت های 105 
FOB  در سطح محدود  ازای هر تن  به  دالر 
معامله شد. در پایان ماه با کم شدن موجودی 
ها  رو چینی  پیش  تعطیالت  و  تولیدکنندگان 
قیمت  تامین کننده گان،  باالی  پیشنهادات  و 
ها در حدود 10 دالر افزایش یافت و به 115 

ها  قیمت  این  رسید.   FOB تن  ازای  به  دالر 
در دهه اول جوالی تحت تاثیر رکود ناشی از 
عدم  و  چینی  کارخانجات  واردات  محدودیت 
تمایل خریداران هندی بدلیل موجودی باالی 
انبارها و نیز محدودیت های فصل بارانی، تقریباً 

در سطح ثابت باقی ماند.
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۴- تحلیل و پیش بیني بازار:
ویروس  پدیده شیوع  با  میالدی  شروع سال 
بود  همراه  اقتصاد جهانی  بر  آن  اثرات  و  کرونا 
اکثر  نبود  آن  از  تاثیر  بی  داخلی  اقتصاد  که 
کشورها در وضعیت قرنطینه رفته و پروژه های 
اجرایی به تعلیق در آمد. این وضعیت تا شروع 
ماه اردیبهشت ادامه داشت تا اینکه کشور چین 
با کنترل موج اول، بسیاری از محدودیت ها را 
فرآیند  وارد  تولیدکنندگان  مرور  به  و  برداشت 
تولید و تکمیل ظرفیت های خود شدند تقاضای 
مقاطع باال گرفت و تولیدکنندگان شمش از بازار 
عقب افتاده بودند. تامین کنندگان سنگ آهن 
چین شامل معادن برزیل و تا حدودی استرالیا 
هنوز در شرایط قرنطینه و عدم عرضه کافی به 
سر می بردند این شرایط سبب افزایش قیمت 
سنگ آهن، تقاضا و قیمت شمش وارداتی شد. 
که اثر خود را بر بهبود صادرات ایران نشان داد.

توان  داخلی می  مورد وضعیت  در  از طرفی 
گفت از شروع سال جدید شمسی اوضاع هنوز 
تحت قیمت گذاری دستوری دولت قرار داشته 
محدودیت  این  بیشتر  هرچه  اعمال  بطوریکه 
ها تاثیر منفی تر بر وضعیت بازار می گذاشت. 
دچار  مربوطه  مسئوالن  اذعان  به  ایران  اقتصاد 
و  باشد  می  باالیی  سرگردان  نقدینگی  جریان 
دالر  ضعیف  واردات  و  کشور  تحریمی  شرایط 
کرده  سخت  را  امور  کنترل  در  دولت  توانایی 
فرار  و  امن  جایگاه  دنبال  به  سرمایه  است. 
و  فوالد  بازار  مسلماً  باشد  می  باال  تورم  این  از 
خصوصاً محصول شمش فوالدی یکی از انتخاب 

اوضاع  این  باشد  می  گذاری  سرمایه  امن  های 
سبب تقاضای کاذب برای این محصول گردیده 
بطوریکه اثرات خود را بر صنایع پایین دستی و 
هزینه نهایی برای مصرف کننده نشان داده است. 
نوردکاران،  فراوان  عطش  با  همراه  اوضاع  این 
رقابت در قیمت های باالتر در معامالت بورس 
کاال و بدنبال آن پدیده ابطال معامالت شمش با 
خط قرمز قیمت صادراتی فوب را در پیش داشته 
و اوضاع را بحرانی کرد بطوریکه تولیدکنندگان 
از تامین نقدینگی الزم جهت ادامه تولید بهره 
هزینه  بیشتر  فشار  تحت  نوردکار  و  نشده  مند 
و ... قرار گرفتند. این شرایط همزمان با افزایش 
گرفته  قرار  ریال  مقابل  در  دالر  ارزش  مداوم 
سبب  قبلی  دالیل  با  همراه  موضوع  این  که 
گردیده  فوالد  بازار  در  بیشتر  افسارگریختگی 
است. قیمت مقاطع به طبع دچار افزایش های 
خیلی باالتر شدی و ایجاد سردرگمی نهایی برای 
بازار  خالصه  بطور  است.  کرده  کننده  مصرف 

شمش تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:
- افزایش تقاضای صادراتی شمش ایران.

- کمبود ارز و سیاست های حمایتی در جهت 
ارزآوری.

- وابستگی قیمت های عرضه شمش به نرخ 
ارز و قیمت های صادرات.

سرمایه  تالش  و  تورمی  شدید  روانی  جو   -
داران در حفظ سرمایه و نتیجتاً  بهم ریختگی 

قیمت شمش و فوالد.
از تعمیرات و  - کمبود آهن اسفنجی ناشی 
برق  کمبود  و  تولیدکندگان  از  بسیاری  اورهال 

مورد نیاز بخاطر مصرف باالی تابستان مناطق 
مسکوني.

- تاثیر تصمیمات دولت در قیمت ها و عرضه ها 
و دوری بازار از مکانیزم طبیعی خود.

- عدم کنترل بر تولیدکنندگان شمش القایی 
و بحث قیمت سازی هاي آنها. 

قراضه  و  آهن  سنگ  های  قیمت  افزایش   -
تغییر  به  اولیه  تامین کنندگان مواد  و تحریک 

نسبت ها.
- عدم تخصیص استفاده برابر از یارانه انرژی و 
درنظرگیری مسائل و نقش اجتماعی کارخانجات 
بزرگ کشور و هزینه های تحمیلی به آنها چه در 
بحث حفظ و تقویت نیروی انسانی مازاد تولید 
های  هزینه  ادامه  چه  و  جهانی  استانداردهای 
تحمیلی سیاست های قبلی که همچنان بر این 

کارخانه وارد است.
فوالد،  بازار  عمده  مشکل  حاضر  حال  در 
که  باشد  می  ها  قیمت  روزانه  افزایشی  مبحث 
با کوچکترین تامل می توان به منشا آن دست 
یافت. جدای از تاثیرگذاری افزایش ارز، این بازار 
نیاز به آزادسازی عرضه ها و تقاضاها جدای از 
وابستگی به قیمت های صادرات دارد تا بازار راه 
خود را پیداکند و از جذابیت آن برای سرمایه 
دار کاسته شود. وظیفه نهادهای نظارتی پیگیری 
اولیه  مواد  و  های محصوالت  موجودی  صحیح 
در صنایع باال دستی و پایین دستی در جهت 
جلوگیری از احتکار و نظارت صحیح بر عرضه ها 

می باشد.
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چکیده
کیفیت کک تولیدی در واحدهای بزرگ صنعتی تولید فوالد تاثیر زیادی بر میزان مصرف کک در کوره بلند دارد. در این راستا 
روش هایی برای تعیین خواص کک تولیدی و بهینه سازی خواص مورد نیاز کک استفاده می شود. خواص کک نیز بر اساس 
پیش بینی استحکام و واکنش پذیری آن در کوره بلند تعیین می شود. این مقاله به صورت کاربردی به بررسی عوامل موثر در 

کیفیت هرچه بیشتر کک تولیدی و در نتیجه عملکرد بهتر کوره بلند می پردازد. 

Abstract
The quality of the coke has a clear influence on coke consumption and blast-furnace economics. In this 
regard, The methods are used to determine properties of coke production and optimization of properties 
required for coke making. The properties of coke are also determined by predicting its strength and 
reactivity in blast furnace. Accordingly, This paper is studying the factors affecting the quality of coke 
production practically and, consequently, the high efficiency of the blast furnace.
Keywords: coke consumption, coke making, reactivity, blast furnace
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۱- مقدمه
بهبود  در  روش ها  بهترین  از  یکی  امروزه 
پایداری عملکرد کوره بلندها اطمینان از کیفیت 
برای  متعددی  روش های  است.  یکنواخت کک 
یا  مکانیکی  لحاظ  از  کک  کیفیت  ارزشیابی 
است.  شده  پیشنهاد  شیمیایی  خصوصیات 
کارایی  بر  کک  کیفیت  تاثیر  چگونگی  ارزیابی 
موضوع  این  علت  است.  مشکل  بلند  کوره 
همبستگی خواص مکانیکی کک در کوره بلند 
میزان   M10 کاهش  با  مثال  عنوان  به  است. 
جهت  بالعکس.  و  یافت  خواهد  افزایش   M25
لحاظ  از  بلند  کوره  بهینه  عملکرد  از  اطمینان 
اقتصادی، با تولید باال، مصرف پایین سوخت و 
کک  به  نیاز  کک(،  )به خصوص  احیایی  عامل 
عالی  فیزیکوشیمیایی  و  شیمیایی  خواص  با 
پارامترهای  اینکه  علت  به  شود.  می  احساس 
کامل  خواص  کننده  منعکس   M10 و   M25
 2CRI1 وCSR کک تولیدی نیستند پارامترهای

ترجیح داده می شوند.
از  بعد  استحکام  که  است  شده  مشخص 
واکنش  شاخص  و   )CSR( کک  واکنش 
به  توجهی  قابل  وابستگی   )CRI( پذیری کک 
دارد.  سنگ  زغال  نگاره ای3  سنگ  مشخصات 
پتروگرافی ابزاری است که جهت ارزیابی زغال 
سنگ بیتومینوس )bituminous یا همان زغال 
سنگ سیاه که زغال سنگی نرم بوده و حاوی 
ماده ای شبیه قطران است و از لحاظ کیفیت از 
زغال سنگ لیگنیت باالتر و از آنتراسیت پایین 
داشتن  برای  سنگ  زغال  مخلوط  و  است(  تر 
توانایی تولید کک مورد نیاز کوره بلند استفاده 
تعیین  برای  ویژه  به  روش  این  از  شود.  می 
محتوای   ،)%Ro( ویترینیت4  انعکاس  ضریب 
ترکیبات و خواص پالستومتری مانند مشخصات 
شده  مشخص  می شود.  استفاده  دیالتومتری 
است که طیف وسیعی از مقادیر CSR متناظر 
ترکیبب  ویترینیت،  بازتاب  ضریب  تغییرات  با 
پتروگرافی، خواص کلینکر )توده نامنظم سوخته 
احتراق زغال سنگ(، محتوای  از  نشده حاصل 
گوگرد زغال سنگ و همچنین محتوای خاکستر 
میانگین  حال  این  با  می باشد.  زغال سنگ 
ضریب ویترینیت به عنوان پارامتری اساسی در 
مدل های اولیه پیش بینی خواص کک محسوب 

شکل 1( تاثیر میزان استحکام سرد کک )M25( بر کاهش مصرف کک در کوره بلند

شکل2( تاثیر پارامتر )M10( بر کاهش مصرف کک در کوره بلند

در  موثر  پارامترهای  از  دیگر  یکی  شود.  می 
اکسیداسیون  میزان  شو  کک  سنگ های  زغال 
می  سازی  کک  واحد  به  ارسالی  سنگ  زغال 
زغال  سیلوهای  در  اکسیداسیون  میزان  باشد. 
برای ذرات ریز زغال سنگ )زیر 0/5 میلیمتر( 
بیشترین مقدار است در نتیجه حذف اولیه زغال 
سنگ اکسید شده زیر 0/5 میلیمتر به طور قابل 
توجهی واکنش پذیری و استحکام مکانیکی کک 

را بهبود خواهد بخشید. 

تاثیر استحکام سرد کک در میزان   -۲
مصرف کک در کوره بلند

شکل 1 تاثیر پارامتر M25 را بر میزان کاهش 
 5RCC.مصرف کک در کوره بلند نشان می دهد
متناظر با کاهش مصرف کک در کوره بلند است. 

 M25=84-87% طبق شکل 1 هنگامی که
باشد، تاثیر آن بر کاهش مصرف کک در کوره 
 M25=87-90% بلند پایین است درحالی که در
مشاهده  همچنین  می شود.  بیشتر  آن  تاثیر 
کک  مصرف   M25=88% در  که  می شود 
و  است  مذاب  فلز  تن  یک  در  کیلوگرم   442
اگر M25=89% مصرف آن به 438 کیلوگرم 
کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر شکل 2 نیز 
تاثیر M10 را بر کاهش مصرف کک نشان می 
دهد. طبق شکل 2 با کاهش %1 در M10 از 7/5 
% به %5/6 مصرف کک به میزان 5/5 کیلوگرم 
در یک تن فلز مذاب کمتر خواهد شد. شکل 3 
نیز تاثیر کسر حجمی بیشتر از 80 میلیمتر کک 
در اسکیپ کک ارسالی به کوره بلند را در کاهش 

مصرف کک نشان می دهد.
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در  درصد  یک  افزایش  با  شود  می  مشاهده 
شارژ  در  میلیمتر   80 از  بیشتر  کک  محتوای 
کوره بلند، مصرف کک به میزان 2/5 کیلوگرم 

افزایش خواهد یافت.

۳- تاثیر انعکاس ویترینیت زغال سنگ 

بر خواص نهایی کک تولیدی
تغییر  بر  ویترینیت  انعکاس  تاثیر   4 شکل 
مکانیکی  استحکام  و  فیزیومکانیکی  خواص 
)شامل M10، M25 و M40( کک تولیدی را 

نشان می دهد. 
استحکام  حداکثر  که  می شود  مشاهده 

و   CSR، M40 مقدار  بیشترین  از  )معیاری 
از  )معیاری  کک  تخریب  حداقل  و   )M25
از  از مخلوطی  کمترین CRI و M10( حاصل 
زغال سنگ با انعکاس ویترینیتی بین 3/1-4/1 
در   .)Ro=1.3-1.4%( می شود  درصد حاصل 
استحکام  ویترینیت  انعکاس  از  باالتر  مقادیر 
کک تولیدی کاهش یافته در حالی که CRI و 
M10 افزایش خواهد یافت در نتیجه از کیفیت 
کک تولیدی کاسته خواهد شد. از طرفی طبق 
کک  مشخصات  تغییرات  میزان  تاثیر   4 شکل 
)یعنی  کربن  اکسید  گاز دی  با  واکنش  از  بعد 
پارامترهای CSR و CRI( بیشتر از پارامترهای 
می   )M10,M25,M40( کک  سرد  استحکام 
باشد. شکل 5 نیز تاثیر غیریکنواختی پتروگرافی 
اجزای زغالسنگ را در مشخصات کک تولیدی 

نشان می دهد.
افزایش  با  همان گونه که مشاهده می شود 
و  رطوبت  محتوای  پتروگرافی،  یکنواختی  غیر 
میزان  سنگ،  زغال  مخلوط  خاکستر  محتوای 
خواهد  افزایش   CRI مقدار  و  کاهش   CSR
یافت و در نتیجه از کیفیت نهایی کک کاسته 
تاثیر  که  می شود  مشاهده  هم  باز  شد.  خواهد 
نایکنواختی بر CSR و CRI نسبت به استحکام 
)مدت  پریود  افزایش  با  می باشد.  بیشتر  سرد 
زمان( تولید کک و میزان خنک سازی خشک6 
کک، CSR افزایش و CRI کاهش می یابد. باید 
برای   CRI مقدار  که  نمود  توجه  نکته  این  به 
به  سازی  خنک  از  کمتر  خشک  سازی  خنک 
به   CSR مقدار  که  درحالی  باشد  می  روش تر 
نتیجه در  بیشتر است؛ در  قابل توجهی  میزان 
خنک سازی به روش خشک خواص نهایی کک 
مطلوب تر می باشد. برای مخلوط زغال سنگ با 
ترکیب ثابت و Ro=1-1.2% مقدار CSR برای 
خنک سازی خشک نسبت به خنک سازی با آب 

حدود 5 درصد بیشتراست. 

بر  سنگ  زغال  خاکستر  تاثیر   -۴
CRI و CSR شاخص های

بر  را  سنگ  زغال  خاکستر  تاثیر  زیر  روابط 
شاخص های CSR و CRI نشان می دهند. 

CSR= 83.217-167.8(Ib( + 14.781 (Ib(2  (1(

CRI = 3.5-160.42(Ib( + 141.32(Ib(2           (2(

شکل3( تاثیر محتوای کک باالتر از 80 میلیمتر بر کاهش مصرف کک در کوره بلند

 CSR و M10، M25، M40،CRI شکل4( تاثیر پارامتر درصد انعکاس ویترینیت بر
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که Ib میزان بازیسیته خاکستر زغال سنگ 
می باشد که به صورت نسبت اکسیدهای بازی 

به اکسید های اسیدی تعریف می شود.
Ib = (Fe2O3 + CaO + MgO + K2O + 

Na2O( / (SiO2 + Al2O3(       (3(
در تعدادی از مدل ها برای بهینه سازی مخلوط 

زغال سنگ رابطه زیر به کار گرفته می شود.
Ib= 100Ad Ib / (100-Vdaf(     (4(

که Ad میزان خاکستر و Vdaf میزان مواد فرار 
زغال سنگ حرارت دیده می باشد. 

۵- معرفی پارامتر پایداری حرارتی
داخل  در  مواد  بستر  ترکیب  گرانترین  کک 
کوره بلند است. بنابراین عالقه شدیدی به کاهش 
سوخت های  جایگزینی  طریق  از  کک  مصرف 
پودر  گزینه  ترین  محتمل  دارد.  وجود  ارزانتر 
برای  اروپایی  اولین سیستم  است.  زغال سنگ 
تولید پودر زغال سنگ و تزریق آن به کوره بلند 
در واحد فوالد دونتسک اوکراین در سال 1980 
بود. اگر کک به صورت جزئی توسط عامل های 
احیایی دیگر جایگزین شود باید کیفیت آن نیز 
کیفیت  باالترین  داشتن  برای  کند.  پیدا  ارتقاء 
زغال  پودر  تزریق  با  همراه  بلند  کوره  در  کک 

سنگ شرایط جدول 1 باید مهیا باشد.
به  بلند  نیاز کک کوره  مورد  در کل خواص 

شرح جدول 2 است.
بر اساس مشخصات گفته شده در زمان تزریق 
پودر زغال سنگ باید رعایت موارد زیر نیز مد 

نظر قرار داده شود. 
به خاکستر  نسبت خاکستر موجود در کک 
نسبت  باشد.   38/1-29/1 حدود  سنگ  زغال 
محتوای گوگرد موجود در کک به گوگرد زغال 
سنگ حدود مابین 79/0-85/0 باشد. با توجه 
به توضیحات مختصر از مشخصات کک پایداری 

حرارتی به صورت زیر تعریف می شود.
Ts (thermal strength( = CSR/CRI  (5(

با افزایش TS کیفیت کک نیز افزایش خواهد 
یافت. پایداری حرارتی در درجه اول ویژگی های 
پویایی گاز موجود در ستون کک را درکوره بلند 
تعیین می کند. داشتن کسر کوچک از TS منجر 
به کاهش نفوذپذیری گاز از الیه های بستر کک 
شدن  مسدود  به  منجر  نتیجه  در  و  شود  می 

آتشدان7 کوره بلند و کاهش حجم مفید کوره 
می شود. زمانی که از پودر زغال سنگ به عنوان 
مقدار  می شود  استفاده  بلند  کوره  در  سوخت 
رابطه  باشد. شکل 6  از 29/2  کمتر  نباید   TS

بین M10 و TS را نشان می دهد.
M10 معرف استعداد سایش کک در قسمت 
باالیی کوره بلند است. در حالی که TS معرف 
استحکام سایشی بعد از واکنش با گاز CO2 ) در 

شکل5( تاثیر غیریکنواختی پتروگرافی زغالسنگ بر مشخصات کیفی کک

مقدار )%(مشخصات

۵/۱۱محتوای خاکستر )نباید بیشتر از(

۲/۱مجموع محتوای گوگرد )نباید بیشتر از(

۶مجموع محتوای رطوبت )نباید بیشتر از(

۲/۱مواد فرار )نباید بیشتر از(

CRI۳۵ )نباید بیشتر از(

CSR۴۵ )نباید کمتر از(

M۴۰
M۲۵
M۱۰

بیشتر از 7۶
بیشتر از 8۶
کمتر از ۲/7

ابعاد باالی ۵۰ میلیمتر
ابعاد زیر ۲۵ میلیمتر

کمتر از ۱۵
کمتر از ۴

مقدار )%(مشخصات

۵/۱۰-۱۱محتوای گوگرد

M۴۰8۴-8۰
CSR۶۲-۵8
CRI۳۰-۲۶

جدول 1( شرایط مورد نیاز کک ارسالی به 
کوره بلند همراه با تزریق پودر زغالسنگ به 
عنوان سوخت کمکی

جدول 2( مشخصات کک ارسالی به 
کوره بلند
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ناحیه پایین کوره بلند( است. با توجه به شکل 
کاهش  )یعنی  کک  اولیه  استحکام  افزایش  با 
مقاومت  و  بوده   TS افزایش  با  همراه   )M10

تجزیه شیمیایی بهبود می یابد. 
با محتوای گوگرد  زغال سنگ  برای مخلوط 
باالی %1 میزان CRI از رابطه زیر به دست می آید 

(CRI=14.08+12.39 Sd + 0376Vd (6
و برای مخلوط زغال سنگ با محتوای پایین 
گوگرد میزان CRI طبق رابطه زیر به دست می آید.

(CRI = 13.39+9.35Ib-0.45(Ib(2 (7
 CRI با  تجربی  به صورت  نیز   CSR میزان 
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طبق رابطه زیر در ارتباط است
(CSR=94.23-1.275CRI        (8

از طرفی برای داشتن ککی با واکنش پذیری 
نباید   )Ib( میزان  باال  گرم  استحکام  و  پایین 
بیشتر از 8/2 باشد. از طرف دیگر ضخامت الیه 
پالستیکی باید بین 14 تا 16 میلیمتر باشد. با 
کاهش ضخامت، سیالیت مناسبی برای تشکیل 
تخریب حرارتی کک و تولید موثر سرباره ایجاد 
نیز  افزایش ضخامت  با  نمی شود در حالی که 
تجمع بیش از حد الیه های سیال مشاهده شده 
که منجر به تولید قطعات بزرگ ککی می شوند 

درحالی که استحکام کافی را نیز ندارند. 
7- نتیجه گیری

خواص نهایی کک تولیدی تاثیرپذیری بسیار 
زیادی از کیفیت مخلوط زغال سنگ اولیه دارد. 
کک  کیفیت  تعیین  شاخص های  مهمترین  از 
اهمیت  موضوع  این  علت  است.   CRI و   CSR
این شاخص ها در وضعیت کاری کوره بلند و فعل 
انفعاالت کک درون کوره می باشد. برای داشتن 
لحاظ  از  بلند  کوره  در  کک  وضعیت  بهترین 
بودن  تر  پایین  مصرف،  کاهش  و  استحکامی 
از   CSR شاخص  بودن  باالتر  و   CRI شاخص 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. برای رسیدن 
به این هدف باید میزان مصرف زغال های اکسید 
شده زیر 5/0 میلیمتر حداقل مقدار ممکن باشد، 
میزان M25 باالتر از %87 و M10 زیر %7 بوده 
از 15%  بیشتر  میلیمتر  باالی 80  و کسر کک 
از  بیشتر  ویترینیت  انعکاس  همچنین  نباشد. 
یک بوده و میزان مواد فرار، خاکستر و رطوبت 
زغالسنگ و کک تولیدی در حد استاندارد باشد. 

زیرنویس
1. Coke strength after reaction
2. Coke reactivity index
3. Petrographic
4. Vitrinite reflectance
5. Reduce coke consumption
6. dry slaking
7. Hearth

شکل6( تاثیر درصد M10 بر پایداری حرارتی کک در کوره بلند
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این  خام  فوالد  تولید  ظرفیت  که  حالی  در 
شرکت در سال گذشته 112 میلیون تن بوده 
است)شکل-1(. ظرفیت تولید فوالد نواحی اروپا، 
و   17  ،25  ،46 ترتیب  برزیل  و   ACIS نافتا، 
فروش  از  ناشی  آمد  در  است.  بوده  درصد   12
دالر  70.6میلیارد  از  بیش  فوالدی  محصوالت 
نواحی  سهم  شکل2-  در  است.  شده  محاسبه 
مختلف و رشته معدن در فروش شرکت آرسلور 
روند  است.  آورده شده  در سال گذشته  میتال 
فوالدی  محصوالت  فروش  و  خام  فوالد  تولید 
نظر  از  جدول-1  در  میتال  آرسلور  شرکت 
می گذرد. در جدول-2 روند مبلغ فروش شرکت 
میانگین  است.  شده  داده  نشان  میتال  آرسلور 
یاد  شرکت  فوالدی  محصوالت  فروش  قیمت 
شده در سال گذشته 700 دالر بر تن به ثبت 
قیمت  میانگین  جدول-3  در  است.  رسیده 
فروش محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال 
در نواحی مختلف دنیا مشاهده می گردد. میزان 
آرسلور  شرکت  مجموعه  زیر  واحدهای  تولید 
قبل  سال  در  جهان  مختلف  درنواحی  میتال 
جدول-4  است.  شده  داده  نشان  شکل-3  در 
نشانگر میزان تولید فوالد خام شرکت های زیر 
مجموعه شرکت فوالد آرسلور میتال است. در 
شکل-4 و 5 نیز به ترتیب محصوالت اصلی و 
تنوع محصوالت فوالدی به فروش رفته مشاهده 

می گردد. شرکت های جنرال موتر، فورد، تویوتا، 
مرسدس  سوبارو،  نیسان،  واگن،  فلکس  هوندا، 
بنز، بی.ام.و، هویندا، کیا موتورس و اف. سی.آ. 
خودروی  ورق  کنندگان  مصرف  و  خریدارن 
سال  در  هستند.  میتال  آرسلور  فوالد  شرکت 
کنورتور  فوالد  تولید  فرایندهای  سهم  گذشته 
زیمنس  و  الکتریکی  قوس  کوره  اکسیژنی، 
مارتین در شرکت یاد شده به ترتیب 79، 19 
و 2 در صد بوده است )شکل-6(. در جدول - 5 
سهم فرایندهای فوالدسازی در تولید فوالد خام 

شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان 
دیده می شود.

اسفنجی  آهن  و  خام  چدن  تولید  میزان 
ترتیب  به  قبل  سال  در  میتال  آرسلور  شرکت 
67.4 و 6.5 میلیون تن گزارش شده است. برای 
بلند و 13 واحد  از واحد 51 کوره  این منظور 
آهن اسفنجی استفاده شده است. محل اسقرار 
کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی شرکت 
آرسلور میتال در نواحی مختلف در جدول - 6 
بلند)21  نشان داده شده است. بیشترین کوره 

شرکت آرسلور میتال بزرگترین شرکت تولید کننده فوالدخام و محصوالت فوالدی جهان است. شرکت مذکور 
در سال ۲۰۰۶ با ادغام شرکت های آرسلور و میتال، تأسیس شده و دوازدهمین سال متوالی است که در رده اول 
تولید کنندگان فوالد جهان قرار می گیرد. دفتر مرکزی شرکت فوالد آرسور میتال در کشور لوکزامبورگ در شهر 
لوکزامبورگ قرار دارد. در سال ۲۰۱9 میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی این شرکت به ترتیب 89.8 )۴.8 
درصد جهان( و 8۴.۵ میلیون تن به ثبت رسیده است. بیشترین فروش با بیش از ۴۲.۳۵ میلیون تن محصول 

فوالدی مربوط به نواحی اروپا بوده است. 
تهیه و تنظیم: 
مهندس  محمد 
حسن جوالزاده

عملکردآرسلورمیتالبزرگترینشرکت
فوالدجهاندرسال2019
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واحد( و کوره قوس الکتریکی)13 واحد( شرکت 
در  دارد.  اسقرار  اروپا  قاره  در  میتال  آرسلور 
جدول 7 نیز به ترتیب محل اسقرار کوره بلند 
و کوره های قوس الکتریکی در شرکت های زیر 
ارائه شده است. میزان  مجموعه آرسلور میتال 
تولید زینتر و کک بزرگترین شرکت فوالد دنیا 
به ترتیب 65.3 و 24.5 میلیون تن اعالم شده 
است. برای این منظور 62 باتری کک سازی و 
28 واحد تولید زینتر به کار گرفته شده است. 
شاخص نسبت چدن مذاب به فوالد خام شرکت 
به  است.  بوده   0.75 پیش  سال  در  شده  یاد 
عبارت دیگر روش تولید اصلی فوالد این شرکت 
بر پایه سنگ آهن است. سهم فرایندهای تولید 
فوالد کنورتور اکسیژنی، کوره قوس الکتریکی و 
زیمنس مارتین نیز به ترتیب 71.301، 16.588 
برای  است.  شده  برآورد  تن  میلیون   1.92 و 
و  قلیایی  اکسیژنی  کنورتور   66 از  منظور  این 
است.  شده  استفاده  الکتریکی  قوس  کوره   32
اکسیژنی  کنورتورهای  فوالد  تولید  ظرفیت 
ترتیب  به  الکتریکی  قوس  کوره های  و  قلیایی 
تولید  میزان  است.  تن  میلیون   27.6 و   96.9
تختال و بیلت - بلوم نیز به ترتیب 63.2 و 20.5 
میلیون تن به ثبت رسیده است. تعداد ماشین 
بلوم  های ریخته گری مداوم تختال و بیلت - 
نصب شده در شرکت مذکور به ترتیب 44 و 31 
ماشین بوده است. در جدول - 8 تعداد واحدها، 
تولید  خطوط  واقعی  تولید  و  اسمی  ظرفیت 
شرکت آرسلور میتال در سال 2019 به نمایش 
گذاشته شده است. میزان تولید محصوالت نورد 
برآورد  یاد شده 52.9 میلیون تن  گرم شرکت 

شده است. در جدول 9- تعداد واحدها، ظرفیت 
پوشش  و  شکل  خطوط  واقعی  تولید  و  اسمی 
به  میتال در سال 2019  آرسلور  دهی شرکت 

نمایش در آمده است.
برای رسیدن به تولید89.8 میلیون تن فوالد 
خام 115 میلیون تن سنگ آهن و 28 میلیون 
تن کک مورد استفاده استفاده قرار گرفته است. 
در جدول - 10 روند مصرف سنگ آهن و کک 
در شرکت آرسلور میتال از نظر می گذرد. مقدار 
پودر زغال، زغال و آهن اسفنجی - قراضه فوالد 
ترتیب 9.6، 36.9، 6.5  به  نیز  مصرفی شرکت 
و27.5 میلیون تن اعالم شده است. میزان تولید 
سنگ آهن و زغال سنگ شرکت آرسلور میتال 
به ترتیب 57.1 و 5.5 میلیون تن بیان شده است. 
سهم کشورهای قزاقستان و آمریکا در تولید زغال 
آرسلور میتال به ترتیب 3.5 و 2 میلیون تن بوده 
زغال سنگ  و  آهن  فروش سنگ  میزان  است. 
شرکت آرسلور میتال در سال گذشته به ترتیب 
59.3 و 5.7 میلیون تن گزارش شده است. در 
شکل - 7 روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور 
میتال از نظر می گذرد. بیشترین مقدار سنگ 
آهن در کشور کانادا به میزان 23.8 میلیون تن 
به دست آمده است. از نظر نواحی نیز بیشترین 
مقدار سنگ آهن در شمال آمریکا حاصل شده 
در  برزیل  و  آمریکا  اکراین،  سهم  است)62%(. 
تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال به ترتیب 
10.7، 7.4 و 2.3 میلون تن گزارش شده است. 
تولید  در  مختلف  در شکل8- سهم کشورهای 
سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال 2019 
از نظر می گذرد. میزان رزرو سنگ آهن معادن 

جدول - 1 : روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال )میلیون تن( شکل-1: توزیع ظرفیت تولید فوالد خام شرکت 
آرسلورمیتال در سال 2019 

شکل - 4 : تنوع محصوالت اصلی به فروش رفته 
در شرکت آرسلور میتال در سال 2019

شکل- 2 : فروش نواحی مختلف شرکت آرسلور 
میتال در سال 2019

شکل - 3 : میزان تولید شرکت آرسلور میتال 
درنواحی مختلف جهان
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شرکت آرسلور میتال 4.348 میلیارد تن برآورد 
شده است. در اوئل سال 2020 میزان رزرو زغال 
سنگ کک شوی معادن شرکت آرسلور میتال 

110 میلیون تن بوده است.

■ شاخص های پایداری
در سال 2019 در شرکت آرسلور میتال 26.2 
میلیون تن قراضه فوالدی مصرف شده است که 
از انتشار 34 میلیون تن گاز CO2 جلو گیری 
سرباره  از  مجدد  استفاده  میزان  است.  گردیده 
 14.8 است.  بوده  تن  میلیون   21.3 بلند  کوه 
کارخانه های  به  بلند  کوره  تن سرباره  میلیون 
سیمان فروخته شده است. با این کار از انتشار 
11.3 میلیون تن گاز CO2 جلو گیری شده است. 
میزان بازیافت پسماندها و محصوالت جانی در 
این شرکت %91.8 ثبت شده است. میزان انتشار 
به ترتیب 1.8 و 1.15   NOx و SOx گازهای
کیلو گرم بر تن محصول فوالدی ثبت شده است. 
به ازای هر تن فوالد تولیدی نیز 0.63 کیلو گرم 
گرد و غبار منتشر شده است. در شکل- 9 روند 
غبار در  و  و گرد   SOx، NOx گازهای  انتشار 
شرکت آرسلور میتال دیده می شود. هزینه های 
زیست محیطی در سال قبل 692 میلیون دالر 
بوده است. برای تولید هر تن محصول فوالدی 
در شرکت یاد شده 3.4 متر مکعب آب مصرف 
می شود. در جدول-11 روند مصرف و برداشت 
مصرف  گردد.  می  مشاهده  مذکور  شرکت  آب 
انرژی ویژه نیز 24.2 گیگا ژول بر تن محصول 

فوالدی است. هزینه های صرفه جویی انرژی در 
به  دالر  میلیون  قبل711  سال  در  شرکت  این 
ثبت رسیده است. در شرکت آرسلور میتال برای 
تولید هر تن محصول فوالدی 2.12 مترمکعب 
گاز CO2 منتشر می شود. در جدول-12 روند 
مصرف انرژی و انتشار ویژه گاز CO2 در شرکت 
آرسلور میتال دیده می شود. در سال قبل در 
 CO2 گاز  انتشار  میزان  میتال،  آرسلور  شرکت 
در فوالدسازی های به روش کنورتور اکسیژنی و 
کوره قوس الکتریکی به ترتیب 2.33 و 0.65 تن 
بازای هرتن فوالد بوده است. در شرکت آرسلور 
دارند)160288  اشتغال  نفر   191248 میتال 
نفر در قسمت فوالد(. ضمناً در شرکت آرسلور 
کار  پیمانکار  عنوان  به  نفر   43091 میتال، 
شرکت  انسانی  نیروی  های  هزینه  کنند.  می 
آرسلور میتال در سال قبل 9.069 میلیارد دالر 
شرکت  انسانی  نیروی  توزیع  است.  شده  اعالم 
سال  در  جهان  مختلف  درنواحی  آرسلورمیتال 
2019 در شکل- 10 نشان داده شده است. سهم 
زنان در پست های مدیریتی و باالتر شرکت 13 
درصد گزارش شده است. در سال 2019 به طور 
متوسط به ازای هر نفر 57 ساعت آموزش ارائه 
سرانه  آموزش  روند  در شکل- 11  است.  شده 
کارکنان شرکت آرسلور میتال نشان داده شده 
کاری،  ساعت  میلیون  یک  هر  ازای  به  است. 
وقت های از دست رفته ناشی ازآسیب های وارده 
بوده است. هزینه های تحقیق و توسعه   0.75
در سال گذشته در شرکت آرسلور میتال 301 

شکل- 5 : تنوع محصوالت به فروش رفته شرکت آرسلورمیتال در سال 2019
شکل - 6: سهم فرایند های تولید فوالد در شرکت 

آرسلور میتال در سال 2019

جدول- 2 :روند مبلغ فروش محصوالت فوالدی 
شرکت آرسلور میتال

جدول- 3 : میانگین قیمت محصوالت فوالدی 
آرسلور میتال در نواحی مختلف در سال 2019
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میلیون دالر بوده است. شکل- 12 نشانگر روند 
آرسلور  شرکت  توسعه  و  تحقیق  های  هزینه 
وتوسعه در  تحقیق  واقع سهم  است. در  میتال 
هزینه  است.  شده  برآورد   0.42% فروش  مبلغ 
تحقیق و توسعه به ازای هرتن محصول نهایی 
بهره  است.  در حدود 3.56 دالر محاسبه شده 
وری نیروی انسانی شرکت مذکور)بخش فوالد( 
شاغل  نفر  هر  ازای  به  تن   560 قبل  سال  در 
شرکت  گذاری  سرمایه  هزینه های  است.  بوده 
 3.6 از  بیش  پیشین  سال  در  میتال  آرسلور 
میلیارد دالر بوده است. میزان استقرار مدیریت 
این شرکت 98  فوالد  ISO 14001 درقسمت 
بوده است. در شرکت آرسلور میتال در  درصد 
سال گذشته در اثر حوادث کاری 21 نفر جان 
خودشان را باختند )12 نفز در رشته فوالد و 9 
نفر در رشته معدن(. 11 نفر از جان باخته گان 
از شرکت و 10 نفر نیز از پیمانکاران بوده است. 
در شکل- 13 روند تعداد فوت شدگان ناشی از 
است. شاخص  آمده  مذکور  در شرکت  حوداث 
)LTIFR( آرسلور میتال )فوالد( در سال پیشین 
روند   14 شکل-  در  است.  شده  گزارش   0.75
شاخص )LTIFR( آرسلور میتال )فوالد+معدن( 

به نمایش درآمده است.

جدول - 4 : میزان تولید فوالد خام شرکت های زیر مجموعه فوالد آرسلور میتال

جدول - 5 : سهم فرایندها در تولید فوالد خام شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان

جدول - 6 : محل اسقرار کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی آرسلور میتال در سال 2019
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جدول -8: تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط تولید فوالد شرکت آرسلور میتال

جدول -9 : ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط شکل و پوشش دهی فوالد آرسلورمیتال 

جدول - 7 : محل اسقرار کوره های بلند و قوس 
الکتریکی آرسلور میتال در زیر مجموعه ها 
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جدول - 10: روند مصرف سنگ آهن و کک در 
شرکت آرسلور میتال

جدول - 11 : روند مصرف و برداشت آب در شرکت 
فوالد آرسلور میتال)متر مکعب بر تن(

شکل - 7 :روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال

شکل-8 : تولید کنندگان سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال 2019

شکل-9 : روند انتشار گازهای NOx، SOx و گرد و غبار در آرسلور میتال
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جدول - 12: روند مصرف انرژی ویژه و انتشار گاز 
CO2 در شرکت فوالد آرسلور میتال

شکل - 11 : روند آموزش سرانه شرکت آرسلور میتال

شکل- 12 : روند هزینه های تحقیق و توسعه شرکت آرسلور میتال

شکل-14 : روند شاخص )LTIFR( آرسلور میتال )فوالد(شکل - 13 : روند تعداد فوت شدگان ناشی از حوداث در شرکت فوالد آرسلور میتال

شکل-10: توزیع نیروی انسانی شرکت 
آرسلورمیتال در نواحی مختلف جهان در سال 2019
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چکیده
به تازگی، نانوفناوری مورد توجه زیادی در حوزه پژوهش دیرگدازها قرار گرفته است. نانوپودرها و سوسپانسیون های کلوئیدی 
درباره  جهان  سراسر  در  گوناگونی  مطالعات  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  دیرگداز  ریختنی های  خواص  بهبود  برای  مختلفی 
چسب های نانومقیاس نظیر آلومینای قابل هیدارته شدن )HA(، آلومنای کلوئیدی )CA(، سیلیکای کلوئیدی )CS(، میکروسیلیکا 
و غیره بای بهبود خواص ترمومکانیکی مواد دیرگداز صورت گرفته است. چسب های نانومقیاس نیز برای کاهش مصرف انرژی 
و برای بهبود فرایند چگالش در دماهای کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله، سهم نانوفناوری در انتخاب مواد خام، 

چسب ها و انتخاب افزودنی ها برای بهبود کیفیت مواد دیرگداز و آینده نانوفناوری در پژوهش درباره دیرگدازها مرور می شود.
سیمان   CAC کلسیم،  هگزاآلومینات   CA6 کلسیم،  دی آلومینات   CA2 کلوئیدی،  آلومینای  برای   CA اختصاری:  حروف 
بخار، CS سیلیکای کلوئیدی،  برای CaO-Al2O3-SiO2-H2O، CVD رسوب دهی شیمیایی   CASH ،آلومینات کلسیم
با سیمان  قابل هیدارته شدن، HMOR مدول شکست داغ، LCC ریختنی  آلومینای   HA ،مبدل کاتالیسیتی سیال FCC
کم، MAP فسفات تک آلومینیمی، MCC ریختنی با سیمان متوسط، NAP پودر نانوآلومینا، NCC ریختنی بدون سیمان، 
 ULCC ،مقدار خودجاری بودن SFV ،افزودنی های تفجوشی SA پلی )اتیلن گلیکول( مونومتیل اتر PEG-ME ،نانوذره NP

ریختنی با سیمان بسیار کم، UNITCER کنفرانس فنی بین المللی واحد درباره دیرگدازها
کلمات کلیدی: نانوفناوری، دیرگداز، ریختنی، چسب، افزودنی ها

۱- مقدمه
با  غیرفلزی  موادی  صورت  به  را  دیرگدازها 
خواصی شیمیایی و فیزیکی که آن ها را قابل 
از  اجزایی  صورت  به  یا  سازه ها  برای  استفاده 
دمای  با  محیط هایی  معرض  در  که  سیستم ها 
می توان  می سازد  دارند  قرار   C 538̊ از  باالتر 
نظیر  غیرآلی  مواد   .]1[ کرد  تعریف 
زیرکونیوم،  اکسید  سیلیسیم،  نیترید 
کاربید زیرکونیوم، نیترید الومنیوم، 
اکسید  سیلیسیم،  کاربید 
منیزیم،  اکسید  آلومینیوم، 
بطور  غیره  و  دولومیت 
حال  در  گسترده ای 
استفاده در ساخت 
دیرگدازها هستند 
مواد  این  زیرا 
قابلیت  دارای 
در  مقاومت 

برابر دماهای باال بدون اینکه دستخوش کمترین 
فیزیکی یا شیمیایی در تماس با سرباره مذاب، 
فلزات و گازها قرار گیرند هستند. کارکرد اساسی 
دیرگدازها عبارتند از 1- عمل کردن به عنوان 
فرسایش  از  جلوگیری  برای  محافظ  چسب 
به  شیمیایی  خوردگی  و  مخازن  در  گرمایشی 
وسیله محیط داغ مانند گازهای دودکش، فلزات 
 -2 و  مذاب  نمک های  و  مذاب  سرباره  مذاب، 
برای حفظ گرما )عایق کاری( درون مخزن. مواد 
اجاق ها،  و  کوره ها  در  معمول  طور  به  دیرگداز 
بلوک مشعل ها، بویلرها و غیره استفاده می شوند.

دیرگدازها ساختاری دارای شکل یا بی شکل 
دارند آجر  دارند. آن هایی که شکل مشخصی 
اطالق می شود درحالی که دیرگدازهای بی شکل 
مونولیتیک نامیده می شوند که می توان آن ها را 
به یک شکل دلخواه تبدیل کرد. بسته به کاربرد 
به  مونولیتیک  یا  بی شکل  دیرگدازهای  آنها، 
صورت ریختنی ها، جرم پاششی، جرم پالستیک، 

مترجم:
سپیده گودرزی 

نانوفناوریدردیرگدازهایریختنی
)بیشکل(
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می شوند.  دسته بندی  غیره  و  دیرگداز  مالت 
و  درشت دانه  دانه های  از  ریختنی  دیرگدازهای 
به وسیله  دانه ها  این  ریزدانه تشکیل می شوند. 
افزودنی هایی که تشکیل  چسب های مناسب و 
را در طول عملیات  بین ذرات  قوی  پیوندهای 
حرارتی تسهیل می کنند، ژله ای می شوند. مواد 
چسب های  مناسب  چسب های  وسیله  به  خام 
پیوندهای  تشکیل  که  افزودنی هایی  و  مناسب 
حرارتی  عملیات  طول  در  را  ذرات  بین  قوی 

تسهیل می کنند، ژله ای می شوند. 
پمپ شدن،  یا  ریختن  وسیله  به  ریختنی ها 
به  با آب نصب می گردند.  از مخلوط شدن  پس 
دلیل عملکرد کیفی و صرفه اقتصادی، محبوبیت 
ریختنی های دیرگداز افزایش یافته است ]4-2[. 
در مقایسه با آجرها و دیرگدازهای باشکل، این 
کاربردهای  و  تقاضاها  از  گستره ای  در  را  مواد 
عملکرد  و  نصب  دلیل  به  غالبا  خشن  صنعتی 
آسان تر می توان استفاده نمود ]5[. چند پارامتر 
ترکیب   ،)CaO( کلسیم  اکسید  مقدار  نظیر 
غیره،  و  بالک  چگالی  چسب،  منبع  شیمیایی، 
کیفیت یک ریختنی دیرگداز را تعیین می کنند. 
بر اساس این پارامترها، دسته بندی ریختنی های 

دیرگداز در مقاالت در دسترس هستند ]6،7[.
در سال های اخیر، نانوفناوری اهمیت زیادی 
کرده  پیدا  ریختنی  دیرگدازهای  حوزه  در 
است  واقعیت  این  دلیل  به  موضوع  این  است. 
را هنگامی که  فیزیکی و شیمیایی  که خواص 
میکروساختار به محدوده نامتری کاهش می یابد، 
به  مربوط  عامل  دو  داد.  بهبود  می توان  شدیدا 
چنین بهبودی عبارتند از: 1- یک افزایش نمایی 
و 2-  مرزدانه  اتم ها در سطوح  نسبی  در سهم 
غیره  و  کوانتومی  محدودیت  نابجایی،  ایجاد 
کارگیری  به  از  هدف   .]8[ میکروساختار  در 
استحکام  حذف  دیرگدازها،  در  نانوفناوری 
مقاومت  داکتیلیته،  استحکام کششی،  فشاری، 
به شوک حرارتی، خوردگی سایشی و شیمیایی، 
کنترل  قابلیت  کلوخه- خمیر،  پیوند  استحکام 
 .]12،13[ است  غیره  و  و خودترمیمی  ترک ها 
به  ریختنی  دیرگداز  محصوالت  برای  تقاضا 
اساسی  الزامات  برخی  برآورده سازی  منظور 
بهینه سازی  و  زیست محیطی  مسایل  جمله  از 
فرایندهای تولید صنعتی گوناگون همواره روبه 

شکل -SEM 1 از نمونه های دیرگداز ریختنی برپایه ASC (i) بدون و )ii( با Ni پخت شده در C̊ 1500 بمدت 
3 ساعت ]32[.

پاسخگویی  برای  است ]16-14[.  بوده  افزایش 
به این نیازها، اصالح یا ایجاد طراحی هایی برای 
نسبت  را  خواص  که  دیرگداز  جدید  ترکیبات 
به خواص موجود ارتقا دهند ضروری است. در 
از  استفاده  برای  آزمایش هایی  اخیر،  سال های 
برای  کلوئیدی  سوسپانسیون های  و  نانوپودرها 
بهبود ماهیت پیوند در دیرگدازهای ریختنی و 
برای انجام چگالش در دماهای تف جوشی پایین 
انجام شده است. هم چنین مشاهده شده است 
که با استفاده از افزودنی های نانومتری، مقاومت 
به اکسیداسیون و استحکام فشاری مواد دیرگداز 
را می توان شدیدا بهبود داد ]17-21[. این مقاله 
یک مرور جامع از مقاالت منتشرشده درباره به 
کارگیری نانوفناوری در ریختنی های دیرگداز و 

تاثیر آن بر خواص این مواد است. 
۲- پیش ماده نانومقیاس

و  اکسیدی  مواد  دیرگدازها،  تولید  برای 
دیرگدازهای   می روند.  کار  به  غیراکسیدی 
اکسیدی معموال دارای سیلیکا، آلومینا، منیزیا، 
کاربید  درحالی که  هستند  غیره  و  زیرکونیا 
غیره،  و  گرافیت  بوریدها،  نیتریدها،  سیلیسیم، 
می کنند.  تولید  را  غیراکسیدی  دیرگدازهای 
ترکیب کردن  با  می توان  همچنین  دیرگدازها 
مواد اکسیدی و غیراکسیدی مانند MgO- آجر 
 C آجر -C، Al2O3 -SiC آجر - C، Al2O3
شیمیایی  ماهیت  به  بسته  کرد.  تولید  غیره  و 
اجزاء یعنی واکنش آن ها با سرباره، دیرگدازها را 

می توان به دسته های زیر دسته  بندی کرد:
دیرگدازهای  اسیدی-  دیرگدازهای  الف- 

سیلیکا، زیرکونیا و آلومینو-سیلیکاتی؛
ب- دیرگدازهای بازی- دیرگدازهای منیزیتی، 

دولومیتی و منیزیا-کرومی؛
ج- دیرگدازهای خنثی- دیرگدازهای کربنی 

)گرافیتی(، کرومیتی و آلومینایی.
زیادی  پژوهش های  اخیر،  سال های  در 
در  ریختنی  دیرگدازهای  عملکرد  بهبود  روی 
محیط های کاری سخت بویژه در صنایع فوالد و 
سیمان تمرکز کرده اند. نانوذرات اکسیدی مانند 
 TiO2 ]21[، Al2O3 ]22[، SiO2 ]23[،
فرمول سازی  زمینه  در  غیره  و   ]ZrO2 ]24
در  می شوند.  استفاده  دیرگداز  ریختنی های 
پر  را  حفرات  نانوذرات  ریختنی،  دیرگدازهای 
کرده و ایجاد مسیرهای نفوذ سریع برای حذف 
مولکول های آب می کنند.این امر موجب افزایش 
انرژی سطح و بهبود فشردگی ذرات در سیستم 
می گردد. در نتیجه خواصی مانند اکسیداسیون، 
شوک  به  مقاومت  هیدراسیون،  خوردگی، 
حرارتی و غیره آجر و ریختنی های دیرگداز به 

طور محسوسی بهبود می یابند.
کاربید سیلیسیم )SiC( در میان پژوهشگران 
است  محبوب  دیرگداز  ماده  یک  عنوان  به 
درجه   2700 از  باالتر  در  می تواند   SiC زیرا 
باال  استحکام  دارای  و  باشد  پایدار  سانتی گراد 
)تقریبا 800MPa-1000( و چقرمگی شکست 
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باال )6MPa m1 / 2-10) است. هم چنین می توان 
تشکیل  دلیل  به  خورنده  محیط های  در  آن  از 
در  آن  روی سطح   SiO2 محافظ  پوشش  یک 
 SiC دیرگدازهای  کرد.  استفاده  باال  دمای 
هم  و  غیراکسیدی  دیرگدازهای  به صورت  هم 
 SiC کامپوزیتی موجودند. در نوع اول، دانه های
دارای  )یعنی  هستند  پیوند  دارای  یکدیگر  با 

شکل  در  درحالی که،  هستند(  پیوندی  خود 
ترکیبات  از  یکی  با   SiC دانه های  کامپوزیتی، 
زیر دارای پیوند هستند: آلومینا، سیلیکا، نیترید 
غیره  و  تیتانیوم  موالیت،  گرافیت،  سیلیسیم، 
Al2O3-( برپایه  ریختنی  دیرگدازهای   .]25[

کوره های  در  بطور گسترده ای   SiC-C (ASC
این  عملکرد  هستند.  و  بوده  استفاده  حال  در 
دیرگدازها را به وسیله ارتقای مقاومت به سرباره 
آن ها  مکانیکی  و  ضداکسیدشدگی  خواص  و 
شده  مشاهده   .]31-26[ داد  بهبود  می توان 
است که افزودن Ni نانومتری به زمینه دیرگداز 
به  که  می شود  کربن  الیاف  تشکیل  به  منجر 
بعدی   3 ساختار  یک  تشکیل  خود سبب  نوبه 
نانومتری،   Ni حضور  در   .]1 ]شکل  می گردد 

کامپوزیت های  در  کربن  الیاف  درجای  تشکیل 
به پیش می رود  نیز   Al2O3-SiC-C ریختنی
که منتهی به افزایش استحکام و مدول االستیک 
ریختنی می شود ]32[. اما محدودیت استفاده از 
SiC و C در تمایل آنها به اکسیدشدن در دمای 
باالست ]33، 34[. افزودن سیلیسیم میکرونی 
می تواند   Al2O3-SiC-SiO2-C ریختنی  در 

ضداکسیداسیونی  عملکرد  بهبود  برای  راه حلی 
باشد چرا که این ماده می تواند یک الیه محافظ 
به وسیله اکسیدشدن و  روی سطح دیرگدازها 
بادکردن برای بستن حفرات تشکیل دهد ]35[.

در صنعت آهن و فوالد، دیرگدازهای دارای 
استفاده  گسترده  طور  به  کربنی  پایه  یا  کربن 
دیرگدازهای  درباره  بیشتر  اطالعات  می شوند. 
بازی دارای کربن، دیرگدازهای غیربازی دارای 
کربن و دیرگدازهای برپایه آجرها یا بلوک های 
در   .]36[ است  موجود  مقاالت  در  کربن 
دیرگدازهای مرسوم دارای کربن، مقدار گرافیت 
یا کرن بین 5 و 20 درصد وزنی متغیر است. 
تالش هایی برای تولید دیرگدازهای دارای کربن 
از پودرهای  استفاده  با  از 5 درصد(  کم )کمتر 

 ،]39[ نانوالیاف   ]37،38[ نانومتری  کربن 
نانولوله های  نانوورق اکسید گرافیت ]42-40[، 
است.  گرفته  صورت  غیره  و   ]45-43[ کربن 
وزنی(  درصد   2-1( نانومتری  کربن  افزودن 
و  سرباره  به  مقاومت  مانند  خواصی  بهبود  در 
مقاومت به شوک حرارتی دیرگدازها موثر بوده 
است. در سال های اخیر، تالش هایی برای ساخت 
دیرگدازهای ریختنی دارای کربن صورت گرفت. 
اما تجاری سازی این تالش ها به دلیل ترشوندگی 
ضعیف کربن با آب متوقف شده است. برای غلبه 
بر این مشکالت، سه روش عمده به کار گرفته 
شده است: 1- افزودن سورفکتانت ها )مواد فعال 
سطحی(  /  دیسپرسانت ها )موادپراکنده ساز( 2- 
اکسیدی  کربنی-  /  رشته های  گوی ها   افزودن 
گرافیت  وسیله  به  اصالح  سطح  و 3-  دیرگداز 
رشته ای. با استفاده از سورفکتانت های مناسب، 
اما  داد.  کاهش  می توان  را  آب  برای  تقاضا 
ریختنی هایی با تخلخل باال و استحکام مکانیکی 
کف  )مانند  فومی شدن  به  تمایل  دلیل  به  کم 
روش  در  می شود.  تولید  سورفکتانت ها  شدن( 
دوم، گوی هایی با چسباندن دانه های اکسیدی 
از چسب هایی  استفاده  با  گرافیت  رشته های  و 
مانند رزین تشکیل می شوند. این گوی ها سپس 
روش  این  اما  می گردند.  افزوده  ریختنی ها  به 
افت  تخلخل،  افزایش  جمله  از  نقایصی  دارای 
همگنی در زمینه ریختگی، میکروساختار ناپایدار 
ریختنی ناشی از تغییر در رفتار جریان ریختنی 
منفی،  نکات  این  بر  غلبه  برای  است.  غیره  و 
تالش هایی برای اصالح سطح گرافیت با استفاده 
از  استفاده  از  پیش  پوشش دهی  روش های  از 
ریختنی های  تولید  در  خام  ماده  عنوان  به  آن 
آزمایش هایی  است.  گرفته  صورت  دیرگداز 
و  اکسیدها  با  گرافیت  پوشش دهی سطح  برای 
کاربیدها برای بهبود ترشوندگی آن انجام شده 
به  است. یک پوشش SiC روی سطح گرفیت 
وسیله CVD می تواند ترشوندگی سطح با آب 
پوشش  یک  تشکیل  موجب  اما  دهد  بهبود  را 
روی  مواد  زیرا  نمی شود  یکنواخت  سطحی 
سطح به طور فیزیکی جذب می شوند. این روش 
گران قیمت بوده و در نتیجه از نظر تجاری قابل 
استفاده نیست ]Liu et al .]47 یک روش تولید 
با نمک مذاب را برای پوشش دهی سطح گرافیت 

شکل 2- تصویر SEM از )i( گرافیت پیش از پوشش دهی و )ii( گرافیت با پوشش اسپینل همراه با EDS از یک 
ناحیه مشخص ]53[.

در صنعــت آهــن و فــوالد، دیرگدازهــای دارای کربــن یــا پایــه کربنــی بــه طــور 
گســترده اســتفاده می شــوند. اطاعــات بیشــتر دربــاره دیرگدازهــای بــازی دارای 
ــا  ــا ی ــه آجره ــای برپای ــن و دیرگدازه ــازی دارای کرب ــای غیرب ــن، دیرگدازه کرب

ــت. ــود اس ــاالت موج ــن در مق ــای کرب بلوک ه
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با کاربید تیتانیوم )TiC( بکار بردند. مواد خام 
از رشته های خنثای  بودند  عبارت  رفته  کار  به 
 um حدود( Ti پودر ،)um 300-100( گرافیت
 KCl، LiCl( کلرید  قلیایی  نمک های  و   )45
و   Ti پودر  از  مختلفی  درصدهای   .)NaCl و 
گرافیت مخلوط شده و سپس با کلرید قلیایی تا 
دمایی بین 650 درجه سانتی گراد و 950 درجه 
سانتی گراد به مدت 8-4 ساعت حرارت دیدند. 
عملیات  که  داد  نشان  آزمایشگاهی  مطالعات 
KCl- یا KCl و گرافیت در Ti حرارتی مخلوط

LiCl در 850 - 950 درجه سانتی گراد منجر به 
تشکیل یک سطح گرافیتی عاری از ترک دارای 
ذرات نانومتری TiC می گردد ]48[. برای بهبود 
ترشوندگی با آب، سطح گرافیت با اکسیدهایی 
نظیر Al2O3، TiO2 و غیره پوشش داده شد. 
سل Al2O3 با بکارگیری فراوری سل-ژل روی 
استات اتیل دی ایزوپروپوکسید آلومینیوم، تری-

سک- بوتوکسید آلومینیوم، الکتات هیدروکسید 
آلومینیوم غیره بدست آمد. برای پوشش دهی با 
یک  در  آلومینا  محلول  با  گرافیت   ،Al2O3
مخلوط در حال چرخاندن مخلوط شد و سپس 
خشک شده و در 500 درجه سانتی گراد حرارت 
داده شد ]Yu et al .]49،50 از رشته ای طبیعی 
تیتانیوم  و   )um 50 دانه  اندازه  )با  گرافیت 
تترا-ان-بوتوکسی )مقدار TiO2 : 23/5 درصد 
با  گرافیت  ذرات  پوشش دادن  برای  جرمی( 
نمک  متفاوت  مقادیر  کردند.  استفاده   TiO2
تیتانیا در اتانول حل شده و برای پوشاندن سطح 
 Henschel (rpm گرافیت در یک مخلوط کن 
پودر  برده شد.  بکار  دقیقه(  به مدت 3   1975
گرافیت پوشش دهی شده سپس در 120 درجه 
سانتی گراد بمدت 12 ساعت در هوا خشک شد 
]51[. اما در بیشتر موارد، مشاهده شده است که 
پیوند بین ماده پوشش و زیرالیه گرافیت ضعیف 
و ناپیوسته بوده است. در نتیجه، پوشش سطح 
در طول مخلوط سازی مواد از جای خود کنده 
می شود ]Mukhopadhyay et al .]52 روشی 
را شرح دادند که در آن یک فیلم نازک از اسپینا 
سطح  روی   )MgAl2O4( آلومینات  منیزیم 
گرافیت پوشش دهی شد. یک فیلم نازک دارای 
روش  بکارگیری  با  اسپینل  وزنی  درصد   1 / 5
سل-ژل آماده سازی شد. ارزیابی سطح گرافیت 

یک سطح  تشکیل   ،SEM با  پوشش دهی شده 
مشخص عاری از ترک، یکنواخت و پیوسته را 
روی رشته های گرافیت تائید کرد )شکل 2(. الیه 
پوشش دهی شده، مانند یک پل بین گرافیت و 
آب  با  ترشوندگی  و  کرد  عمل  اکسیدی  ذرات 
سپس  پوشش دهی شده  گرافیت  داد.  بهبود  را 
خشک شده و در درجه سانتی گراد 550 کلسینه 

شد و تا زیر um 75 الک شد و در ریختنی ها 
گرافیت  اکسیداسیون  افت  شد.  برده  کار  به 
 1200 سانتی گراد  درجه  در  پوشش دهی شده 
تقریبا 21 درصد کاهش یافت. ریختنی های به 
تخلخل  و  بهنر  بالک  چگالی  دارای  دست آمده 
ظاهری بهتر نسبت به ریختنی هایی با گرافیت 
این  در  بودند.  خود  ترکیب  در  پوشش  بدون 
یافت  کاهش  درصد   2 / 5 حدود  آب  ریختنی، 
]53[. اگرچه آزمایش ها با مواد میکرونی انجام 
با استفاده از مواد خام  شده است اما مطالعات 
نانومقیاس برای تولید ریختنی های پایه کربنی 

یا دارای کربن هنوز انجام نشده است.
زیادی  توجه  اسپینل  دارای  دیرگدازهای 
بخود جلب کرده اند زیرا این مواد دیرگداز دارای 

مقاومت به شوک حرارتی باالتر، نقطه ذوب باال 
و پایداری شیمیایی هستند. فرمول کلی اسپینل 
عبارتست از AB2O4 که A یک یون دو ظرفیتی 
)مانند +Mg2+، Fe2 و +Mn2( است و B یک 
غیره(.  و   Al3+، Fe3+ )مانند  یون سه ظرفیتی 
اسپینل ها به اسپینل های معمولی و اسپینل های 
معکوس دسته بندی می شوند. در شکل معمولی، 

یون های اکسید یک شبکه مکعبی فشرده با 4 
تتراهدرال در واحد  اکتاهدرال 8 فضای  فضای 
AB2O4 تشکیل می دهند. نمونه هایی از این 
 MgAl2O4، Mn3O4 از  عبارتند  اسپینل ها 
و Co3O4. در اسپینل های معکوس، یون های 
)A(II و نیمی از یون های )B(III موقعیت های 
 A(II( یون های  یعنی  می کنند  عوض  را  خود 
فضاهای اکتاهدرال را همراه با نیمی از یون های 
)B(III اشغال کرده و یون های )B(III باقیمانده 
 NiFe2O4 .در فضاهای اکتاهدرال وجود دارند
معکوس  اسپینل های  از  نمونه ای   Fe3O4 و 
نرمال  اسپینل های  کلی  ساختارهای  هستند. 
شده اند.  داده  نشان   3 شکل  در  معکوس  و 
اسپینل ها دارای تمایل به تشکیل محلول جامد 

شکل 3- ساختار کلی اسپینل )i( معمولی و )ii( معکوس.

ــن  ــرا ای ــد زی ــب کرده ان ــود جل ــادی بخ ــه زی ــپینل توج ــای دارای اس دیرگدازه
ــاال و  ــه ذوب ب ــر، نقط ــی باالت ــوک حرارت ــه ش ــت ب ــداز دارای مقاوم ــواد دیرگ م

ــتند. ــیمیایی هس ــداری ش پای
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جانشینی در تماس با سرباره دارند. برای نمونه، 
MgAl2O4 با سرباره دارای ترکیبات )Fe(II و 
)Mn(II واکنش داده و یک ساختار پیچیده که 
 X دارد تشکیل می دهد که XOZ2O3 فرمول
بیانگر )Mn(II و Z نشان دهنده )Fe(II است. 
 Al2O3 ترکیبات کلسیم موجود در سرباره با
اضافی اسپینل واکنش داده و تشکیل بلورهای 
هایبونیت )CaO6Al2O3( می دهد که چگالش 
حذف   .]55  ،54[ می نماید  تسریع  را  ساختار 
 SiO2 مقدار  از سرباره   CaO و   MnO، FeO
را در ترکیب آن افزایش می دهد و باعث افزایش 
ویسکوزیته می شود. این فرایند از نفوذ سرباره و 

خوردگی سرباره می کاهد ]56[. 
 Al2O3 در صنعت فوالد، ریختنی های اسپینل
و  باالتر  دیرگدازی  دلیل  به   Al2O3-MgO و 
مقاومت به خوردگی بهتر در مقایسه با ریختنی 
آلومینا، به طور گسترده ای به عنوان آستر مالقه 
فوالدی استفاده می شوند ]57[. در وهله نخست، 
 Al2O3 اسپینل ها به مخلوط ریختنی اسپینل
در  درحالی که  می شوند  افزوده  دانه  شکل  به 
ریختنی های Al2O3-MgO، اسپینل درجا در 
طول واکنش MgO با Al2O3 تشکیل می شود. 
دارای   Al2O3-MgO ریختنی های  اگرچه 
سرباره  برابر  در  باالتر  مقاومت  و  کمتر  قیمت 
هسند ما ریختنی های اسپینل Al2O3 به طور 
اسپینل های  به شکل  فوالد  صنعت  در  معمول 
دارای  زیرا  می شوند  استفاده  آلومینا  از  غنی 
مزایایی در ریختنی های دیرگداز هستند ]-62

58[. علت آن است که بلورهای Al2O3 دارای 

هستند   )hcp( هگزاگونال  فشرده  ساختارهای 
مکعبی  ساختاری   MgO بلورهای  درحالی که 
را  پیوندی  نیروهای   Al2O3 بلورهای  دارند. 
ارتقا داده و استحکام خمشی و مقاومت به شوک 
حرارتی ریختنی را افزایش می دهند. مواد خامی 
 Al2O3 که برای تولید دیرگداز ریختنی اسپینل
استفاده می شوند شامل آلومینای کلسینه شده و 
می شود.   MgAl2O4 اسپینل های  و  واکنشی 
باال  مقاومت  دلیل  به   MgAl2O4 اسپینل 
و  باال  سایش  به  مقاومت  حرارتی،  شوک  به 
مقاومت باال در برابر نفوذ سرباره، استحکام داغ 
عالی، مقادیر انبساط گرمایی کم در دمای باال 
و غیره بکار می رود ]MgAl2O4 .]63،64 تنها 
ترکیب پایدار در سیستم های دوتایی MgO و 
اسپینل  استویکیومتری  مقادیر  است.   Al2O3
MgAl2O4 دارای نسبت مولی )1:1( با درصد 
 Al2O3 وزنی 67 / 71 و 33 / 28 به ترتتیب برای
و MgO هستند. مقدار اسپینل در یک دیرگداز 
باید در محدوده 20 و 25 درصد وزنی باشد تا 
از نرخ باالی خوردگی و نفوذ سرباره جلوگیری 
دارای  دیرگداز  تولید  برای  روش  چند  کند. 
جامع  مطالعه ای  که  می شوند  استفاده  اسپینل 
مروری  کار  در  روش ها  این  مهم  جنبه های  بر 
انجام شده به وسیله ]Braulio et al ]65 موجود 

است. 
در سال های اخیر، پژوهش ها شروع به افزودن 
دیرگدازهای  ترکیب های  به  نانومتری  مواد 
نانوذرات  کرده اند.  اسپینل  دارای  ریختنی 
باال  انرژی سطحی  زیاد،  سطح  مساحت  دارای 

و قابلیت نفوذ سریع هستند. این خواص موجب 
می شوند نانوذرات در محیط های خورنده موجود 
 Ortoj[ .باشند در تولید فوالد شدیدا واکنشی 
and Daglighi ]66 گزارش کردند که افزودن 
رشد  وزنی(  درصد   nm 43، 4-2( نانوآلومینا 
خودجازی  آلومینای  اسپینل  ریختنی  دیرگداز 
عبارت  رفته  کار  به  خام  مواد  کرد.  بیشتر  را 
 ،)wt% 60( قرصی شکل  آلومینای  از  بودند 
 wt%( واکنشی  آلومینای   ،)wt% 23( اسپینل 
 .)wt% 1( و دیسپرسانت )11(، CAC )wt% 6
آلومینای  جانشین  آلومینا  نانوپودر  ترکیب،  در 
واکنشی گردید. مشاهده شد که با افزایش مقدار 
کاهش  نمونه ها  ظاهری  تخلخل  نانوآلومینا، 
ریختنی  توده های  بین  فضای  نانوپودرها  یافت. 
ارتقا دادند. در  را پرکرده و پیوند بین ذرات را 
با  تماس  در  نانوذرات  جوشی،  تف  دوره  طول 
و  کوچک  ذرات  یا  گرفته  قرار  میکرونی  ذرات 
عوض  هم  با  را  خود  موقعیت  نانومتری  بزرگ 
انرژی  ذرات،  درشت شدن  دلیل  به  می کنند. 
فصل  مشترکی  انرژی  و  کاهش  ذرات  سطحی 
جوشی  تف  دمای  نتیجه،  در  یافتند.  افزایش 
ریختنی ها از 1500 درجه سانتی گراد )ترکیب 
با اندازه ذره مرسوم( به 1300 درجه سانتی گراد 
نانومتری،  آلومینای  حضور  در  یافت.  کاهش 
دمای  در   )CaO. Al2O3( هایبونیت  فازهای 
 .)C 1300̊( کردند  تشکیل  به  شروع  کمتری 
این فازها دارای قابلیت درهم  قفل شدن دانه ها 
و ایجاد اتصاالت پیوندی عالی بین ذارت هستند. 
نیز دارای مقاومت شیمیایی  فازهای هایبونیت 
عالی در اتمسفر قلیایی، پایداری باال در اتمسفر 
CO، و قابلیت ترشدن کم در محیط های آهنی 
و غیرآهنی هستند ]67،68[. تشکیل این فازها، 
در 1500 درجه سانتی گراد همراه با مقدار بیشتر 
نانوآلومینا )4 درصد وزنی( تسریع شد. تصاویر 
 wt%( متفاوت  مقادیر  با  ریختنی  یک   SEM
0 -4( ذرات نانوآلومینا پس از پخت در 1500 
درجه سانتی گراد در شکل 4 ارائه شده اند. این 
تصاویر تشکیل خوشه های بلورهای تخت را روی 
سطح آلومینای قرصی شکل و توده های اسپینل 
نشان می دهند. دانه های موجود درترکیب دارای 
مقدار بیشتر نانوآلومینا )4 درصد وزنی( بیشتر 
درهم قفل شده بودند. آنالیز بیشتر نشان داد که 

 iii( wt% 4( و i( wt% 0 (ii( wt% 2( از ریختنی های آلومینا-اسپینل دارای SEM شکل 4- تصویر
.]66[ 1500 C̊ نانوآلومینای پخت شده در
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این بلورهای تخت هایبونیت بودند.
۳- چسب نانومقیاس

به کار رفته در سیستم دیرگداز  چسب های 
نقش مهمی در تعیین روش فراوری، عملکرد و 
غیره بازی می کنند. در اوایل تولید دیرگدازها، 
 15( زیادی  مقدار  با  همراه  هیدرولیک  پیوند 
می رفت.  بکار   )CAC بیشتر  یا  وزنی  درصد 
هرچند روش های ایجاد پیوند هیدرولیک هنوز 
هم در برخی مواد به کار می روند اما نوع پیوند 
انعقاد1  به  سپس  و  پلیمریزاسیون  به  ابتدا  در 
تبدیل شده است. در فرایندهای پلیمریزاسیون، 
هم  به  را  آنها  چسب  و  می شود  توده  دیرگداز 
در  که  پلیمری  ساختار  یک  تا  می دارد  نگه 
از  پس  سرامیکی  پیوند  ایجاد  فرایندهای  آن 
تف جوشی در دمای باال )باالتر از 900 درجه 
شود.  تشکیل  می شوند  شروع  سانتی گراد( 
نمونه هایی از چسب های بکار رفته در فرایندهای 
پلیمری تولید دیرگداز شامل MAP، اسیدهای 
و  پتاسیم  یا  سدیم  سیلیکات های  فسفریک، 
عامل گیرکننده2  اوقات یک  است. گاهی  غیره 
برای دستیابی به خواص دلخواه افزوده می شود. 
گیرکننده  عامل   ،MAP یا  فسفریک  اسید  با 
 MgO، CAC از  عبارتند  رفته  بکار  مرسوم 
در  کلوئیدی  فراوری  یا  انعقاد  غیره.  و  پودری 
فراوری دیرگداز برای حصول یک میکروساختار 
روش  این  می رود.  کار  به  همگن  و  مستحکم 
شامل انعقاد ذرات بسته به شرایط واکنش مانند 
پیشرفت  جزئیات  می شود.  غیره  و  دما   ،pH
دیرگدازهای  به  مربوط  سیستم های چسب  در 

ریختنی در مقاالت موجود است ]3،69[.
استفاده از CAC دارای معایبی در سیستم های 
شامل میکروسیلیکا و / یا منیزیا است. در دماهای 
با  ترکیب  در   CAC در  کلسیم  اکسید  باالتر، 
دیگر اکسیدها فازهای با نقطه ذوب کم تشکیل 
پایه  ریختنی های  برای   .]70  72-[ می دهند 
سیمانی، مراحل عمل آوری و آب زدایی را باید با 
دقت برای حذف تورم انفجاری انجام داد ]-76 
باید  اقداماتی  مسائل،  این  بر  غلبه  برای   .]73
 NCC، نظیر  با سیمان کم  تولید دیرگدازهای 
 81-[ کرد  اتخاذ   ULCC و   LCC، MCC
جدول  در  ریختنی ها  این  سیمان  مقدار   .]77
از سیستم های  تعدادی  است.  فهرست شده   1

که  شده اند  داده  توسعه  کلسیم  بدون  چسب 
غیره  و  میکروسیلیکا   ،HA، CA، CS شامل 

می شوند ]5، 17، 18، 70، -87 82[. 
هیدراته شدن  قابلیت  با  آلومینای   ۳-۱

)HA(
 ]Al(OH(3[ گیبیست  سریع  کلسینه شدن 
منجر به تشکیل HA می شود که در تماس با 
آب، بازهیدراته می شود تا شبه بوهمیت3 و بایریت 
تشکیل گردد. استحکام مکانیکی خام ساختار از 
تشکیل این محصوالت ناشی می شود ]88،89[. 
هنگامی که موالیت با ترکیب شدن میکروسیلیکا 
می شود  تشکیل   HA و  دیرگداز  ریختنی  در 
افزایش بیشتری پیدا می کند ]90[.  استحکام، 
توجه کنید که عباراتی مانند میکرو یا کلوئیدی 
غالبا با عبارت نانوذره به وسیله کاربردان دیرگداز 
قابل جانشینی هستند. HA یک نانوماده است 
در  است.  باالیی  ویژه  سطح  مساحت  دارای  و 
نتیجه، ریختنی به یک مقدار باالتر آب و زمان 
طوالنی تر اختالط در مقایسه با یک ریختنی پایه 
خشک شدن  طول  در   .]91[ دارد  نیاز   CAC
آب، ریختنی های دارای HA ممکن است دچار 
انفجار بخار شوند در نتیجه، این ریختنی ها منجر 
به تشکیل ساختارهایی با تراوایی )نفوذپذیری( 
 CAC برپایه  ریختنی های  با  مقایسه  در  کمتر 

می شوند ]75[.

۲-۳ سوسپانسیون کلوئیدی )آلومینا و 
سیلیکا(

 CAC بدون  سل-ژل  برپایه  نانوفناوری 
برای  پژوهشگران  وسیله  به  استفاده  حال  در 
این  در  است.  ریختنی  دیرگدازهای  تولید 
 wt%( موارد، چسب های کلوئیدی نظیر آلومینا
پودر  یک  با   )wt% 15-50( سیلیکا  یا   )  4-1
پیش ماده مانند آلومینای گدازش یافته، آلومینای 

عوامل  می شوند.  مخلوط  غیره  و  کلسینه شده 
گیرکننده به کار رفته برای این فرایندها عبارتند 
از ترکیبات اکسیدی، هیدروکسیدی، کلریدی و 
سولفاتی منیزیم و کلسیم ]2،17،18، 92-95[. 
وسیله  به  پایدار  هیدرات های  تشکیل  بدلیل 
)چسب های   HA و   CAC پایه  ریختنی های 
)عمل آوری(  پخت  دمای  در  هیدرولیک( 
مکانیکی  استحکام   ،)C° 110 )حدود  اولیه 
استحکام  از  باالتر  دما  این  در  ریختنی ها  این 
با  اما،  است.  کلوئیدی  چسب  با  ریختنی های 
هیدرولیک  چسب های  پخت،  دمای  افزایش 
)HA و CAC( دستخوش تجزیه سریع تر شده 
و در نتیجه، استحکام مکانیکی این دیرگدازهای 
استحکام  برعکس،  است.  کمتر  چسب  دارای 
مکانیکی  چسب  دارای  ریختنی های  مکانیکی 
چسب های  باالتر  تفجوشی  قابلیت  دلیل  به 
برای  می یابد.  افزایش  دما،  افزایش  با  کلوئیدی 
یا  )آلومینا  کلوئیدی  چسب های  اثر  مطالعه 
دیرگدازهای  کششی  استحکام  بر  سیلیکا( 
کششی  استحکام   Braulio et al ریختنی، 
دماهای  در  را  ریختنی ها  این  شکاف خوردگی4 
 .]18[ کردند  اندازه گیری  پخت  مختلف 
شکاف خوردگی  کششی  استحکام  اندازه گیری 
)یا استحکام خمشی( یکی از روش های سنتی 
به کار رفته برای تعیین استحکام کششی است 
و آزمونی است که می توان با دنبال کردن روند 
انجام داد ]96[.   IS 5816:1999 ارائه شده در
در  شکاف خوردگی  کششی  استحکام  منحنی 
با  که  داد  نشان   )5 )شکل  پخت  دمای  مقابل 
افزایش دکای پخت از 600 درجه سانتی گراد به 
1000 درجه سانتی گراد، استحکام ریختنی های 
 MPa 5 حدود  کلوئیدی  سیلیکای  دارای 
 1000 از  کمتر  در  موالیت  تشکیل  بدلیل 
درجه سانتی گراد افزایش می یابد. اما استحکام 

جدول 1- مقدار سیمان )wt%( انواع مختلف ریختنی ها.
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مکانیکی CAC و ریختنی های دارای آلومینای 
کلوئیدی تقریبا مشابه این محدوده دمایی است. 
در باالتر از C 1100، CAC̊ موجود به عنوان 
چسب، CA2 و CA6 تشکیل داد. این موضوع 
منجر به انبساط حجمی به ترتیب 6 / 13 و 01 / 3 
درصدی در CA2 و CA6 می شود که موجب 
ریختنی  از  استفاده  طول  در  ترک خوردگی 
فازهای  نبودن  دلیل  به  اما   .]97،98[ می شود 
CA2 یا CA6، انبساط حجمی در ریختنی ها 
با استفاده از یک چسب کلوئیدی ممکن نیست. 
مساحت سطح ویژه باالی چسب های کلوئیدی 
همچنین قابلیت تفجوشی ریختنی ها را افزایش 
می دهد ]Jiquan et al .]69،95 گزارش کردند 
که سیلیکای نانومتری می تواند شکاف های میان 
ذرات را با جذب شدن روی سطح آلومینای آلفا 
در سیستم های غنی از آلومینا پر کند. در طول 
موالیت  تشکیل  آلومینا،  و  سیلیکا  چگالش، 
می دهند. فرایند موالیتی شدن، میکروساختار را 

بهبود می دهد ]99[.
ریختنی ها  به  کلوئیدی  چسب های  افزودن 
اما  است  استحکام  بر  مثبت  تاثیر  یک  دارای 
معایبی نیز وجود دارد. به دلیل مساحت سطح 
ویژه باالی آن، نانوذرات بسیار واکنشی بوده و 
کلوخه شدن  دستخوش  مخلوط شدن،  طول  در 
ذرات  پراکندگی ضعیف  به  منجر  که  می شوند 
باالی  مقدار  هم،  اینجا  در  می شود.  زمینه  در 

موجب جدایش می شود.  ریختنی  مواد  در  نانو 
ذره  متوسط  اندازه  ریختنی،  دیرگدازهای  در 
 nm از  باالتر  باید  سیلیکا  سل های  در  سیلیکا 
می-شود  موجب  کمتر  اندازه  زیرا  باشد   14
این ذرات شدیدا واکنشی باشند ]100[. مقدار 
سیلیکا در سیلیکای کلوئیدی بکار رفته به عنوان 
است.  متغیر  وزنی  درصد   50 تا   15 از  چسب 
مقدار باالتر سیلیکا در ریختنی نهایی، به دلیل 
القاشده در طول خشک شدن می تواند  انقباض 
ترک ایجاد کند که شانس استفاده از آن را در 
در   .]101  ،18[ می دهد  کاهش  فوالد  تولید 
سوسپانسیون های آبی غلیظ، نانوذرات از طریق 
جذب و از تشکیل الیه پایدار می شوند. ضخامت 
الیه برای پایدارسازی سوسپانسیون ها مهم است. 
به  منجر  می تواند  نانوذرات  از  نازک  الیه  یک 
تشکیل الیه های  کلوخه شدن گردد درحالی که 
هر  می گردد.  انبساط حجمی  به  منجر  ضخیم 
دو شرایط از غلظت نانوذرات در سوسپانسیون 

می کاهد.
با  آبی  محلول  تهیه  برای  آزمایش هایی 
سوسپانسیون  در  نانوذرات  باالی  غلظت های 
انجام شده است. برای افزایش غلظت نانوذرات 
دیسپرسانت ها  سیال،  سوسپانسیون های  در 
با  دیسپرسانت های  کرد.  استفاده  می توان  را 
زنجیره کوتاه می توانند موجی یک الیه ضخیم 
در اطراف ذره ایجاد کرده و موجب پایدارسازی 

تهیه  برای  که  است  شده  مشاهده  شود.  آن 
)تا  آلومینا  نانوذرات  سیال  سوسپانسیون های 
ذره nm 65(، ضخامت الیه  اندازه  45 درصد، 
باشد ]102،103[.   nm 4-3 باید در محدوده
از اسید گالیک و  با استفاده   .Strudent et al
PEG-Me با بکارگیری یک واکنش استرسازی، 
دیسپرسانتی تولید کردند که با استفاده از آن، 
از کلوخه شدن نانوذرات جلوگیری کردند. برای 
Gallol-PEG، PEG- دستیابی به مولکول های

Me و اسید گالیک با حفظ نسبت جرمی 10 
 C̊ در  استرسازی  اکنش  و  شد  مخلوط   1 به 
130 به مدت 5 ساعت انجام شد. اولئوم )اسید 
در  و  برای  گالیک  اسید  به  دودزا(  سولفوریک 
اضافه شد  اترسازی  فرایند  تشریع  برای  نتیجه 
بر اساس مقدار اسید گالیک(.  )4 درصد وزنی 
برای استخراج آب در طول استرسازی، محفظه 
واکنش با گاز نیتروژن شست وشو شد و سپس 
از  پس   .)mbar 50( گرفت  قرار  خالء  تحت 
و   PEG گالول-استر  مخلوط  واکنش،  تکمیل 
PEG-Me )نسبت وزنی 1 به 9( بدست آمد. 
PEG-Me هیچ اثر پراکنده سازی روی نانوذرات 
تولیدشده نشان نداد. با استفاده از این استر به 
سیال  سوسپانسیون های  دیسپرسانت،  عنوان 
)ویسکوزیته کمتر از Pa 1 در s 100/ 1( با بیش 
 )nm 65 از 40 درصد حجمی آلومینا )اندازه ذره
از  استفاده  با  درصد حجمی  با 30  مقایسه  در 
آمدند  به دست  متداول  پراکنده ساز  عامل  یک 

.]104[
آلومینای  یا  سیلیکا  از  استفاده  طول  در 
کلوئیدی به عنوان چسب، مسئله عبارتست از 
یافتن عوامل گیرکننده مربوط به آن ریختنی ها. 
آزمایش هایی با استفاده از CAC به عنوان عامل 
انجام شده  برای سیلیکای کلوئیدی  گیرکننده 
همراه   CAC حضور  در   .]105  107-[ است 
دلیل  به  دافعه  کلی  اثر  کلوئیدی،  سیلیکای  با 
آزادشدن یون های +Ga2 و +Al3 در طول انحالل 
دیگر  از  نمونه هایی  می یابد.  کاهش  سیمان 
عبارتند  کلوئیدی  سیلیکای  گیرکننده  عوامل 
فسفات ها  کلوئیدی ]108، 109[،  آلومینای  از 
]110[ و غیره. افزایش استحکام یونی متناسب 
نیز  بار و غلظت  یون های موجود در محلول  با 
 Fe)III( می تواند گزینه دیگری باشد. نمک های

.]18[ CAC، HA، CS، CA شکل شکل 5-استحکام خمشی بعنوان تابعی از دمای پخت برای
4- تصویر SEM از ریختنی های آلومینا-اسپینل دارای )i( wt% 0 (ii( wt% 2 و )iii( wt% 4 نانوآلومینای 

.]66[ 1500 C̊ پخت شده در
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استحکام  افزایش  برای  می توان  را   Al)III( یا 
یونی به محلول اضافه کرد.

ترکیب  از   Nouri-Khezrabad et al
آلومینا، CS و CAC یا HA به عنوان اجزای 
 .]111[ کردند  استفاده  ریختنی  دیرگدازهای 
مقدار سیلیکای کلوئیدی )wt% 50 سیلیکای 
موجود درسل( به کار رفته در ترکیب به عنوان 
چسب، wt% 8 بود. مقادیر HA و CAC به ترتیب 
wt% 2 و wt% 0/ 5 بود هنگامی که این عوامل 
مخلوط  رفتند.  کار  به  طور جداگانه  به  ژل ساز 
 )wt% 0/5 و   CAC )wt% 1/5 HA و   HA
مقدار  رفت.  کار  به  ژل ساز  عامل  عنوان  به  نیز 
wt% 4/5ثابت  مقدار  در  نمونه  دسته های  آب 
بود. برای ایجاد کارپذیری برای ریختنی، اسید 
سیتریک به عنوان کندکننده گیرافتادگی به کار 
 ،CAC و CS، HA رفت. با استفاده از ترکیب
استحکام مکانیکی پس از پخت در C 50̊ حدود 

MPa 50 بهبود یافت.

۳-۳ دوده سیلیکا
دوده سیلیکا )میکروسیلیکا( یک افزودنی موثر 
در تشکیل نانوساختارها در طول هیدراته شدن 
 CAC سیمان است. در طول برهم-کنش  بین
در حال هیدارته شدن و میکروسیلیکا، یک فاز 
از   CASH از  آمورف  نیمه  زیرمیکرونی  بلوری 
طریق توالی واکنش ها ایجاد می شود. سیلیکای 
دوده ای شده )wt% 5، اندازه متوسط ذره حدود 
 ULCC و LCC، MCC برای تولید )nm 150
خواص  دارای  ریختنی ها  این  می رود.  بکار 
گرمایی، فیزیکی و مکانیکی باالتری در مقایسه 
با ریختنی های دیرگداز مرسوم هستند ]112[. 
 ULCC و   LCC به  مربوط   HMOR مقادیر 
عبارتند  به ترتیب  سانتی گراد  درجه   1000 در 
 HMOR درحالی که   13  /  3 و   MPa 12/4 از 
دما  همان  در   NCC ریختنی های  به  مربوط 
کمتر از MPa 10 است که نشان دهنده افزایش 
تقریبا 30-40 درصدی در مقادیر HMOR با 

کاهش مقدار سیمان است ]14،81[.

۴-۳ دیگر چسب های بدون سیمان
نمونه هایی  فوق الذکر،  چسب های  بر  عالوه 
وجود  اتصال دهنده  عوامل  دیگر  از  استفاده  از 

بر خواص  تاثیر چسب  بررسی  منظور  به  دارد. 
 Mukhopadhyay et شیمیایی،  و  فیزیکی 
عنوان  به  اسپینل  و  موالیت  سل های  از   al
ریختنی های  تولید  برای  اتصال دهنده  عوامل 
استفاده  باال  آلومینای  مقدار  برپایه   ULCC
 ،)wt% 72( )بوهمیت(  آلومینا  سل  کردند. 
 MgCl2.6H2O و   )wt% 5  /  5( میکروسیلیکا 
سوسپانسیون های  تولید  برای   ))wt% 13
 mag-al اسپینل  و   )M( موالیت  کلوئیدی 
باقیمانده  استحکام  درصد  شدند.  مخلوط   )S
و 95  به ترتیب 80   S و   M نوع  از  نمونه های 
درصد بود. تخلخل ریختنی های دارای اسپینل 
موالیت  دارای  ریختنی های  تخلخل  از  بیشتر 
 )S( اسپینل  دارای  ریختنی های  بود.   )M(
به  مقاومت  ترک ها،  گسترش  از  جلوگیری  با 
مدول  دادند.  افزایش  را  پوسته پوسته شدن 
به ترتیب   S و   M نمونه های  سرد  گسیختگی 

ریختنی های  نتیجه،  در  بود.  و 40   MPa 20
با اتصال موالیت نسبت به ریختنی های با اصتال 
را  باالتری  نیروهای شکست  می توانند  اسپینل 
تحمل کنند ]Singh et al ]114 .]113[ از 
سل موالیتی نانومتری تولیدشده به روش سل-

ژل به عنوان چسب در یک سیستم ریختنی با 
آلومینای زیاد استفاده کردند. مشاهده شد که 
استحکام،  )موالیت(،  سیمان  از  عاری  چسب 
مقاومت به شوک حرارتی و مقاومت به خوردگی 
را ارتقا داد. بدلیل دیرگدازی، سختی و مقاومت 
به خوردگی، آلومینا نیز در صنعت دیرگدازها از 
جمله به صورت محصوالت توده ای درشت زمینه 
و ریززمینه استفاده می گردد. پودر MgO یک 
سیتریک  اسید  و  است  موثر  گیرکننده  عامل 
در  دیسپرسانت  یک  عنوان  به  موثری  طور  به 
سوسپانسیون های آلومینا و ریختنی ها استفاده 
و   Salomao  .]119-115[ است  شده 

اسید  گزارش کردند که   ]Pandofelli ]120
 MgO سیتریک برای جلوگیری از هیدراسیون
با  به کار برده شد. در طول مخلوط-شدن آب 
ذرات  روی  که   +MgOH یون های   ،MgO
به وسیله یون های  بودند  MgO تشکیل شده 
محافظ  پوشش  یک  و  شده  جذب  سیترات 
سیترات منیزیم با حاللیت کم تشکیل دادند که 
از هیدراسیون بیشتر منیزیا جلوگیری می کند. 

۴- افزودنی های نانومقیاس
فرایند  بهبود  انرژی،  مصرف  کاهش  برای 
چگالش در دماهای کمتر )600 - 1000 درجه 
ها  آن  بتوان  که  موادی  توسعه  و  سانتی گراد( 
در  افزودنی هایی  کرد،  اعمال  داغ  به سطوح  را 
طول تولید ریختنی های دیرگداز استفاده شده 
افزودنی ها  این   .]121  124-  ،16-14[ است 
برای  دیسپرسانت  یک  عنوان  به  است  ممکن 

ذرات ریز، کندکننده  /  شتاب دهنده برای کنترل 
هیدراسیون ذرات سیمان، عامل ترکننده برای 
بهبود قابلیت ترشوندگی برخی مواد خام، عامل 
دودزا برای اعمال حباب در داخل ریختنی ها یا 
ایجاد  برای  /  انعقاد  گیرکننده   عامل  عنوان  به 
واکنش های سفت کننده و غیر به کار روند. کنترل 
مواد پودری به عنوان افزودنی نه تنها آسان است 
بلکه می توان آن ها را به طور مستقیم در درون 
مخلوط خشک یک ریختنی نیز به کار برد. در 
طول واکنش با مواد خام یک ریختنی دیرگداز، 
افزودنی ها تشکیل یک مایع گذار می دهند که 
موجب نفوذ سریع تر و برهم کنش با دیگر مواد 
موجود در سیستم می گردد. تبدیل فاز مایع گذرا 
به یک جامد صلب و مستحکم به اندازه ذره مواد 
نرخ  مخلوط،  به  افزودنی  افزودن  مقدار  و  خام 
گرمایش و دمای تفجوشی وابسته است. برخی 
بررسی ها برای انتخاب نوع و مقدار افزودنی الزم 

کنتــرل مــواد پــودری بــه عنــوان افزودنــی نــه تنهــا آســان اســت بلکــه می تــوان 
آن هــا را بطــور مســتقیم در درون مخلــوط خشــک یــک ریختنــی نیــز بــکار برد. 
ــا مــواد خــام یــک ریختنــی دیرگــداز، افزودنی هــا تشــکیل  در طــول واکنــش ب
ــا  ــش ب ــریع تر و برهم کن ــوذ س ــب نف ــه موج ــد ک ــذار می دهن ــع گ ــک مای ی

ــردد. ــتم می گ ــود در سیس ــواد موج ــر م دیگ
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برای ارتقای خواص ترمومکانیکی دیرگدازها در 
 ،14  16-[ شدند  انجام  کاری  دلخواه  شرایط 
121، 122[. برای طراحی دیرگدازهای پیشرفته 
پایه  ترکیبات  افزودن  پتروشیمی،  بخش  برای 
زیرا  بود  موثر  آلومینا  ریختنی  ترکیبات  به  بور 
مواد پایه بور تشکیل یک فاز مایع در دماهای 
 B2O3، کم می دهند. برای نمونه، نقطه ذوب
ترکیب  یک  در   B2O3 اگر  است.   ̊C 470
فاز  و  آن  نقطه ذوب کم  باشد،  دیرگداز حاضر 
بوسیله  ماده  انتقال  موجب  تشکیل شده  مایع 
نفوذ شده و برهم کنش با دیگر اجزای سیستم و 
استحکام-دهی پیوند فصل مشترکی بین پولک ها 
دیگر دانه ها را تسهیل می نماید ]125[. ترکیبات 
پایه بور نظیر بوروسیلیکات سدیم، بورات منیزیم 
و غیره کمک سینترهای بالقوه محسوب می شوند 

.]126 ،123 ،121 ،16[
 wt%( نانومتری  آلومینای  از   .Otroj et al
ریختنی های  در  افزودنی  عنوان  به   )4- 0
آلومینا-اسپینل برای مطالعه اثر ماده بر میزان 
خودجاری شدن )SFV(، زمان کاری، استحکام 
شکست سرد و میکروساختار ریختنی ها استفاده 
کردند. SFV با افزایش غلظت ذرات نانوآلومینا 
سطح  مساحت  یافت.  کاهش  ریختنی ها  در 
باالی نانوذرات، جاذبه بین ذرات را افزایش داد 
که منجر به تشکیل کالف هایی5 گردید که در 

افتاده بودند. در  آن، مولکول های آزاد آب بدام 
نتیجه، جریان و زمان کاری ریختنی ها کاهش 
یافت. ریختنی های با حداکثر wt% 1/5 نانوذرات 
آلومینا در ترکیب، دارای زمان کاری و خواص 
سرد،  شکست  استحکام  بودند.  خوبی  نصب 
عمر(  )طول  ماندگاری  و  فرسایش  به  مقاومت 
آلومینا  نانوذرات  غلظت  افزایش  با  ریختنی ها 
با   .]19[ یافتند  افزایش   )wt% 0/5 از  )بیش 
به  شروع  ناوذرات  جوشی،  تف  دمای  افزایش 
اشغال فضاهای خالی بین ذرات درشت تر کردند 
تشکیل  و  سطحی  انرژی  کاهش  به  منجر  که 
 .]66  ،19[ گردید  فشرده  میکروساختار  یک 
نانومتری  ذرات  حضور  در  ریختنی ها   SFV
 SFV  .]21[ یافت  کاهش  )آناتاز(  تیتانیا 
دیرگدازهای ریختنی معموال در محدوده -110

 SFV 80 درصد است. مشاهده شده است که
 wt% 1( تیتانیا نانوذرات  افزودن  با  را  ریختنی  
یا بیشتر( می توان تا 80 درصد یا کمتر کاهش 
داد. ریختنی هایی با wt% 0/5 نانوذرات تیتانیا 
را می توان نصب کرد اما زمان کاری ریختنی ها 
با افزایش غلظت نانوذرات در ریختنی ها کاهش 
می یابد. الگوهای پراش پرتوی ایکس )شکل 6( 
تشکیل   ،C 1250̊ در  پخته شده  ریختنی های 
هیبونایت )CaO.6 Al2O3( را نشان داد که 
بیانگر آن است که تیتانیا به عنوان یک عامل 

استحکام  و  برای هیبونایت عمل کرده  جوانه زا 
مکانیکی ریختنی ها را افزایش می دهد. افزودن 
 )wt% 0/5 مقادیر بیشتری از نانو تیتانیا )بیش از
می تواند منجر به تشکیل یک فاز پرووسکایت در 
بلور گردد. در نتیجه، پیوند بین ذرات ضعیف تر 
شده و در نتیجه، استحکام مکانیکی ریختنی ها 

کاهش می یابد ]21[.
 

۵- مزایای استفاده از مواد نانومقیاس
مختلف  پارامترهای  روی  جامع  مطالعه  یک 
استفاده از پیش ماده میکرو و نانومقیاس، چسبف 
پژوهش  حوزه  در  غیره  و  جوشی  تف  افزودنی 
تحقیق  با  همراه  ریختنی  دیرگدازهای  روی 
در  فهرست شده  نانومقیاس  مواد  از  استفاده  با 
جدول 2 انجام شده است. شایان ذکر است که 
و  )آجر  دیرگدازها  ترکیب  در  نانوذرات  افزودن 
استحکام  میکروساختارف  می تواند  ریختنی ها( 
مکانیکی خام، خواص دماباال، عملکرد رئولوژیک، 
اگر  و  بهبود دهد  را  و غیره  الکتریکی  رسانایی 
غیره  و  جدایش  کلوخه شدن،  مانند  مسائلی 
ناشی از وجود نانوذرات رخ دهد می توان از آنها 
 Ismael et al .]129-127 ،60[ اجتناب کرد
تاثیر CS را بر رفتار اختالط ترکیبات ریختنی  
 HA یا   CAC دارای  ترکیبات  با  مقایسه  در 
به عنوان چسب مطالعه کردند ]17[. در ابتدا، 
یک  به  دستیابی  برای  پودرها  خشک  اختالط 
مخلوط همگن انجام شد و سپس، wt% 75 کل 
آب در یک مدت کوتاه )s 60( افزوده شد. در10 
دقیقه بعدی، آب باقیمانده به مخلوط افزوده شد. 
در مورد ریختنی  دارای CS، زمان های کوتاه تر 
اختالط در طول افزودن آب الزم بود. این موضوع 
مخلوط های  باالی  ویسکوزیته  بدلیل  عمدتا 
با  مقایسه  CS )حدود mPa.s 10( در  دارای 
 CS .مخلوط هایی فقط با افزودنی های آب است
در هیچ تغییر شیمیایی ای در طول افزودن آب 
 CAC شرکت نمی کند چنان که در ترکیب های
یا HA مشاهده می شود. چون CA دارای یک 
ویسکوزیته باالتر است ذرات موجود در ترکیبات 
پایه CS از هم جدا مانده و فرایند اختالط را 
تسریع می کنند. Badiee و Otroj تاثیر مقدار 
نانوسیلیکا را بر خواص مختلف و میکروساختار 
ریختنی های با مقدار آلومینای زیاد غیر سیمانی 

شکل 6- نتایج XRD ریختنی دیرگداز با آلومینای باال و سیمان کم دارای مقادیر متفاوت نانوذرات تیتانیا پس از 
.]21[ 1250 C̊ پخت در



شماره 260     خرداد و تیر 99

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

55

مقدار   .]130[ کردند  بررسی  جریان یاب  خود 
سیلیکا در سل نانوسیلیکا حدود 40 درصد وزنی 
با اندازه متوسط دانه nm 3 بود. سل نانوسیلیکا 
در درصد حجمی به وزنی متفاوت به ریختنی  
افزوده شد )cc 13- 8 در هر g 100( که مشاهده 
شد که زمان کاری ریختنی خودجریان اب دارای 
آلومینای قرصی شکل به دلیل اثر پراکنده سازی 
افزایش  سیلیکا  سل  مقدار  افزایش  با  سیلیکا 
یافت. یک ریختنی با آلومینای زیاد دارای اتصال 
ژلی با استحکام منطقی و پراکندگی عالی ذرات 
در میکروساختار در نمونه هایی با سل نانوسیلیکا 
در محدوده wt% 11- 10 در ترکیب به دست 
جریان  آهنگ   Wohrmeyer و   Parr آمد. 
ریختنی با اتصال CS را با ریختنی های برپایه 
مقایسه   )ULCC و   CAC )LCC و   HA
کردند ]101[. مشاهده شده است که بیشترین 
کاهش در آهنگ جریان در مورد LLC دارای 
درحالی که، سیستم  داد  رخ  واکنشی  آلومینای 
CS دارای جریان ثابتی است. تصور بر این است 
که تفاوت ها در فشردگی ذرات، مقدار آب، مقدار 
و اندازه ذره عامل گیرکننده، عواملی بودند که 
بر این تفاوت ها موثر بودند. تعیین مقدار جریان 
و  ویسکوزیته  پیچیده  اندازه گیری های  شامل 

تنش تسلیم می شود ]131[. 

رئولوژیک  رفتار  ارزیابی  در  نوسانی  تست 
 ،132[ بود  مفید  کلوئیدی  سوسپانسیون های 
چسب  حضور  در  که  شد  مشاهده   .]133
مقدار  تفجوشی،  افزودنی  یک  و  کلوئیدی 
 C 1400-̊( از دمای تست HMOR مستقل 
نانومقیاس  ریختنی های  ماند.  باقی  باال   )800
دارای مقاومت به فرسایش باالیی بوده و کمتر در 
معرض تغییرات دمایی قرار داشتند. در نتیجه، 
این ریختنی ها به طور گسترده در FCC صنعت 
پتروشیمی و در کلسینه کننده های آلومینا به کار 

می روند ]14[.
و  شیمیایی  تغییرات  مطالعه  برای 
میکروساختاری در ریختنی ها در طول عملیات 
باید  را  داغ  االستیک  مدول  استحکام  گرمایی، 
تعیین کرد ]Braulio et al ]14 .]57[ گزارش 
کردند که هنگامی که چسب های کلوئیدی در 
ریختنی ها استفاده شدند هیچ کاهشی در مقادیر 
مدول االستیک تا C 1000̊ بدلیل تشکیل فاز 
مایع گذرا مشاهده نشد. مقادیر مدول االستیک 
نهایی چسب های کلوئیدی ریختنی های دارای 
با  مقایسه  در   )GPa 170 )حدود  چسب 
 )GPa 140 حدود( CAC ترکیب های برپایه
بسیار باال بود. در ترکیب ریختنی هایی با چسب 
 HMOR کلوئیدی اما بدون افزودنی، استحکام

تا C 1000̊ افزایش می یابد اما پس از آن شروع 
به کاهش می نماید. ریختنی هایی با یک چسب 
ترکیب،  در  تفجوشی  افزودنی  یک  و  کلوئیدی 
دارای استحکام HMOR باال بدون درنظرگیری 
دمای تست بودند. در مورد چسب های کلوئیدی 
 wt% 4-( و آلومینا )wt% 50-15( مانند سیلیکا
1( از سل اطراف توده های دیرگداز، ژل تشکیل 
شد که در تفجوشی، موجب پیوند مستحکم بین 
ذرات کلوئیدی و توده های دیرگداز می شود. در 
نتیجه، استحکام دماباالی مواد دیرگداز باالتر از 
چسب های معمولی )سیمان دیرگداز با آلومینای 
زیاد( بود که موجب ایجاد فازهاو ناخالصی های با 

نقطه ذوب کم گردید.
ذرات  باال،  ویژه  سطح  مساحت  دلیل  به 
برای  بودند.  واکنشی  شدیدا  نانومقیاس 
به  مربوط  مسائل  و  جوشی  تف  دمای  کاهش 
دیرگداز  ساخت  طول  در  خودکلوخه شدگی 
چسب های  خامی،  مواد  چنین  از  استفاده  با 
کار  به  جامد  باالی  غلظت های  با  کلوئیدی 
تشکیل درجای  نمونه در طول  می روند. حجم 
آلومینا- ریختنی   در   )MgAl2O4( اسپینل 

منیزیای با سیمان کم افزایش یافته است ]57، 
یا   NAP، HA افزودن 68[. مشاهده شد که 
انبساط کمی  به  باال منجر  ویژه  با سطح   CA

جدول 2- نمونه هایی از ترکیب دیرگدازهای ریختنی با استفاده از مواد نانومقیاس
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شد. آلومینای کلوئیدی )wt% 3( موثرترین مورد 
بدلیل   NP درحالی که،  بود  انبساط  کاهش  در 
کلوخه شدگی نانوذرات، دارای کمترین اثر بود. 
آلومینای کلوئیدی، مقاومت به خوردگی سرباره 
ریختنی آلومینا-اسپینل در مقایسه با ریختنی 
بهبود  بیشتری  تا حد   HA یا   CAC اتصال  با 
مقدار  وجود  دلیل  به  موضوع  این   .]57[ یافت 
زیادتر حفره و بدنبال آن رخنه دهی فیزیکی در 
ریختنی دارای آلومینای کلوئیدی در مقایسه با 

ریختنی های دارای CAC یا HA بود.

۶- نتیجه گیری
افزودن مواد نانومقیاس به ترکیب ریختنی ها 
موجب تاثیر مثبت در فرایند ساخت دیرگدازهای 
بین  خالی  فضای  نانوپودرها  می شود.  ریختنی 
سبب  و  کرده  اشتغال  را  ریختنی   توده های 
درشت شدن ذرات در طول تف جوشی می شوند 
می کاهند.  جوشی  تف  دمای  از  نتیجه،  در  و 
اکسیداسیون،  به  مقاومت  می توانند  نانوذرات 
حرارتی  شوک  و  هیدراسیون  خوردگی، 
دیرگدازهای ریختنی را با ارتقای فشردگی ذرات 

سیستم بهبود دهند.
مواد نانواندازه را می توان به شکل مواد خام، 
ریختنی ها  ترکیب  به  غیره  و  افزودنی  چسب، 
نانومتری  اکسیدی  ذرات  از  نمونه هایی  افزود. 
تولید  برای  خام  مواد  به شکل  رفته  بکار 

 TiO2، Al2O3، شامل  ریختنی  دیرگدازهای 
افزودن  می شود.  غیره  و   SiO2، ZrO2
زمینه  به  میکروسیلیسیم  یا  نانومتری   Ni
اکسیداسیونی  ضد  عملکرد  می تواند  دیرگداز 
Al2O3- و   Al2O3-SiC-C ریختنی های 

ترشوندگی ضعیف  بهبود دهد.   SiC-SiO2-C
گرافیت با آب به عنوان یک مسأله اصلی برای 
کربنی  پایه  ریختنی  دیرگدازهای  تجاری سازی 
تالش هایی  آن،  بر  غلبه  برای  می رود.  کار  به 
کاربیدهای  با  گرافیت  پوشش دهی سطح  برای 
نانومتری  اکسیدهای   ،)TiC و   SiC( نانومتری 
از  استفاده  از  پیش  وغیره   )TiO2 و   Al2O3(
اسپنیل های  است.  شده  انجام  ریختنی  در  آن 
خام  مواد  بعنوان  معمول  بطر   MgAl2O4
همراه با افزودن آلومینای نانومتری در ترکیبات، 
برای تولید ریختنی های دارای اسپینل استفاده 
می شوند که موجب ارتقای رشد این ریختنی ها 
بکار  نانومقیاس  اتصال دهنده  عوامل  می شوند. 
 HA، رفته در سیستم دیرگداز ریختنی از جمله
آب  مقدار  به  غیره  و  میکروسیلیکا   ،CA، CS
با  مقایسه  در  اختالط  طوالنی تر  زمان  و  باالتر 
ریختنی های برپایه CAC نیاز دارند. استحکام 
کلوئیدی  چسب  دارای  ریختنی های  مکانیکی 
)CA و CS( با افزایش دمای تفجوشی، افزایش 
در  باید  را  کلوئیدی  سیلیکای  مقدار  می یابد. 
از  تا  کرد  حفظ   )wt% 15-5( مناسب  میزان 

شود.  جلوگیری  ریختنی ها  در  ترک خوردگی 
 ،ULCC و   LCC، MCC تولید  هنگام  در 
شده  استفاده  چسب  عنوان  به  میکروسیلیکا 
عنوان چسب  به  نانومتری  موالیتی  است. سل 
در ارتقای استحکام، مقاومت به شوک حرارتی و 
مقاومت به خوردگی ریختنی ها موثر بوده است. 
افزودنی های نانومقیاس را در ترکیب ریختنی ها 
به عنوان دیسپرسانت، کندکننده / شتاب دهنده، 
عامل ترکننده، عامل دودزا، عامل گیرکننده یا 
منعقدکننده و غیره برای کاهش مصرف انرژی، 
بهبود فرایند چگالش و توسعه موادی که بتوان 
ریختنی  دیرگدازهای  داغ  سطح  به  را  آن ها 
اعمال کرد می توان استفاده کرد. نمونه هایی از 
افزودنی های نانومقیاس به کار رفته در ترکیب 
ریختنی عبارتند از آلومینا و تیتانیای نانومتری و 
غیره. این افزودنی ها به شکل یک عامل جوانه زا 
برای هایبونایت عمل کرده و استحکام مکانیکی 

ریختنی ها را افزایش می دهند.

زیرنویس ها
1. coagulation
2. Setting agent
3. Pseudo-bohemite
4. Splitting tensile strength
5. flocs
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چکیده
در این نوشتار به نقش سیستم های اطالعاتی اتوماسیون سطح 3 در فرآیند تولید فوالد و ایجاد کارخانه یادگیرنده پرداخته 
شده است. هم اینک سیستم اطالعاتی Indusrty 4.0، نمونه بارز یک سیستم اطالعاتی موفق پیاده شده و با تاریخچه تغییرات 
الزم جهت انطباق بر توانمندی های جدید فنآوری و با هدف نیل به خواسته های رو به رشد تولیدی صنعت است. یک کارخانه 
تولید فوالد به روش کالف ورق در امتداد رودخانه می سی سی پی ایالت آرکانزاس مورد بررسی قرار گرفته و به نقش و جایگاه این 

سیستم در همه ابعاد این کارخانه از جمله بخش کنترل کیفی پرداخته شده است. بهروز
حاجی صادقیان

کارخانهیادگیرندهباتمرکزبرسیستمهای
اطالعاتیاتوماسیونسطح3
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مقدمه
امروزه تولیدکنندگان  فوالد با چالش دوگانه ای 
در خصوص اطمینان از تحویل به موقع محصول 
معمول  از  فراتر  نیازمندی های  برآورده سازی  و 
خواسته شده برای یک محصول مواجه هستند، 
نیز  عملیات  ناب  پیاده سازی  به  این که  درعین 
کارگاه  یک  هرروزه  مدیریت  هستند.  مشغول 
در  هم  مداوم  بهینه سازی  نیازمند  طویل  نورد 

زمینه های عملیات و هم کسب و کار است.
امکاناتی را که جهت برآورده سازی تقاضاهای  
رقابتی نوردهای  طویل درنظرگرفته شده است 
قطعات  آن  در  که  کارگاهی  شوید:  متصور 
اطالعات  تبادل  درحال  یکدیگر  با  مجزایی 
هستند، درجایی که نه تنها اطالعات سنسورها 
بلکه  است  اهداف کنترلی  برای  بکارگیری  قابل 
جهت زیرنظرگرفتن شرایط  تجهیز، درحالی که 
در  فرآیند  برپایی  تایید  جهت  را  مدل ها 
محدوده های کاری استفاده می کنند و جایی که 
مطلع  تعمیراتی  نیاز  از  را  اپراتورها  تجهیزات 
که  آنچه  گرفته  شده  است.  به کار  می نمایند، 
واضح است اینکه هدف دارنده هرکارگاه نوردی، 
بهره برداری حداکثری ممکن از سرمایه گذاری 
انجام شده اش است. داده های جدید از تجهیزاتی 
همچون سنسورهای هوشمند، پیشرفت هایی در 
بر  نظارت  سیستم های  و  پیشگیرانه  نگهداری 
وضعیت، می تواند قدمی در نزدیک تر کردن نورد 

طویل به این هدف باشد.
از  ناشی  تکنولوژی،  در  مداوم  تحول  سیر 
اشیاء،  اینترنت  ارتباطات،  داده،  جمع آوری 
به  هوشمند  و سنسورهای   تکنیک های  کنترل 
تولید بیش از پیش اطالعات منجر شده  است. 
تحلیل  و  تجزیه  براساس  عمل کردن  ابتدا  در 
در  پیشرفت  به  منجر  شده،  گزارش   داده های  
تولید  خط  نظارت  و  کنترل  عملکرد  بهبود 
می گردد. در بلندمدت البته، انقالبی در نوردهای 
 طویل سراسر دنیا به وجود آورده، ورودی زنجیره 
و  یافته  بهبود  تولید  و  نموده  بهینه  را  ارزش 
منعطف را رقم می زند. امروزه، اگرچه یکپارچگی 
در سیستم های  کنترل  عمودی  سنتی  و   افقی 
 نورد و سوپروایزری وجود دارد اما با وجود این 
چنین تغییرات روبه جلو در تکنولوژی، ارتباطات 
مدیریت- و  خواهد شد  یکپارچه  کارگاه  شکل1- نگاهی اجمالی به ماژول های خبره فرآیند پیاده شده به توسط شرکت پریمتال درقالب Industry 4.0درون 

که  یافت  خواهد  را  امکان  این  کارگاه  نورد 
بالفاصله به داده های  فراهم شده همه سنسورها، 
ماشین ها و فرآیندها از طریق اینترنت اشیاء به 

عنوان گذرگاه اصلی پاسخ دهد.
از جمله سیستم های  اطالعاتی پیاده شده در 
یا   Industry 4.0 به  می توان  طویل  نوردهای 
به عبارتی دیجیتالی کننده یا کارخانه  هوشمند 

اشاره نمود. پکیج فراهم  شده به توسط مجموعه 
سنسورهای   از  است  حوزه ای   Industry 4.0
روباتیک،  و  مکاترونیک  راه حل های  هوشمند، 
مدل های فیزیکی سایبری، سیستم های  نگهداری  
کاری  حوزه  کارگاه.  کامل  تولید  و  تعمیرات 
این سیستم در تصویر شماره 1  توانایی های  و 

مشاهده می گردد.

Industry 4.0 سیستم اطاعاتی
زیر  فوق،  عنوان  با  اطالعاتی  سیستم های 
که  است  انقالب صنعتی چهارم  از  مجموعه ای 

به صنعت مربوط می شود. انقالب صنعتی چهارم 
عنوان  به  عموما  که  است  نواحی  بر  مشتمل 
مثال  عنوان  به  نمی گردند،  طبقه بندی  صنعت 
 Industry شهرهای هوشمند. اگرچه اصطالحات
جای  به  غالبا  چهارم  صنعتی  انقالب  و   4.0
 Industry یکدیگر استفاده می شوند اما، صنایع
اتصاالت  با  ماشین هایی هستند که  دارای   4.0

بی سیم و سنسورهایی تکمیل شده اند که به یک 
سیستم تجسم کننده درون خط تولید با قابلیت 
تصمیم گیری درون آن متصل شده اند. ماهیت 
و  اتوماسیون  به سمت  روندی   ،Industry 4.0
تبادل داده در فرآیندها و تکنولوژی های ساختی 
فیزیکی سایبری2،  سیستم های  شامل  که  است 
اشیاء4،  صنعتی  اینترنت  اشیاء3،  اینترنت 
هوش  و  شناختی6  محاسبات  ابر5،  محاسبات 

مصنوعی7  است. 
به  یا  و   ،Industrie 4.0 اصطالح  منشاء 
طور مختصر I4.0 یا I4 به سال 2011 از یک 

ســیر تحــول مــداوم در تکنولــوژی، ناشــی از جمــع آوری داده، ارتباطــات، اینترنت 
اشــیاء، تکنیک هــای  کنتــرل و سنســورهای  هوشــمند بــه تولیــد بیــش از پیــش 
اطاعــات منجــر شــده  اســت.  در ابتــدا عمل کــردن براســاس تجزیــه و تحلیــل 
ــرل و  ــرد کنت ــود عملک ــرفت در بهب ــه پیش ــر ب ــده، منج ــزارش ش ــای  گ  داده ه

ــردد. ــد می گ ــط تولی ــارت خ نظ
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آلمان  فراتکنولوژی در دولت  استراتژیک  پروژه 
که مشوق کامپیوتری ساختن تولید بوده است 
در  سال  همان  در  اصطالح  این  برمی گردد. 
نمایشگاه هانوفر به عموم مردم معرفی گردید. 
 Industry 4.0 کاری  گروه   ،2014 اکتبر  در 
مجموعه ای از پیشنهادات کاربردی را برای دولت 
فدرال آلمان نمایش دادند. از اعضای این گروه 
کاری و شرکای آن ها به عنوان پدران موسس و 

نیروی محرک این موضوع نامبرده می شود. 

Industry 4.0 قبل از سیستم های
انقالب  اولین  به   Industry 1.0 اصطالح 
صنعتی اشاره دارد. با انتقال روش های تولید از 
نیروی دست به روش های کمک گیری از  قدرت 
آب و قدرت بخار شناخته می شود. از آن جا که 
به کارگیری فنآوری های جدید زمان بر بود، بازه 
زمانی مربوطه از سال 1760 تا 1820 یا 1840 
در اروپا و آمریکا به درازا انجامید. اثرات آن به 
طور متوالی بر روی صنعت نساجی که در اقباس 
اولین ها بود و سپس صنعت فوالد،  از آن جزو 
کشاورزی و معدن کاری بوده و همچنین تاثیرات 
متوسط  قشر  برروی  قوی تر  با شدت  اجتماعی 
صنعت  برروی  همچنین  است.  داشته  جامعه 

بریتانیا نیز تاثیرگذار بوده است.
و  صنعتی  انقالب  دومین   Industry 2.0  
انقالب تکنولوژی در  با عنوان شناخته شده  یا 

BRS شکل2- اجزای مختلف کارخانه

بازه زمانی 1870 تا 1914 قرار گرفته است. در 
این دوره، همراه با گسترش شبکه های ریلی و 
انتقال سریعتر مردم  به  بوده که منجر  تلگراف 
حضور  با  همچنین  است.  می گردیده  ایده ها  و 
شدن  برقی  به  منجر  که  الکتریسیته  بیشتر 
تولید  خطوط  شدن  مدرن تر  و  کارخانجات 
درضمن  است.  بوده  همراه  است،  می  انجامیده 

در  افزایش  با  اقتصاد  فزاینده  شکوفایی  عصر 
شوک  باعث  هرحال،  به  است.  بوده  بهره وری 
بیکاری ناشی از جایگزینی کارگران با ماشین ها 

در کارخانجات گردیده است.
صنعتی  انقالب  سومین   Industry 3.0
از 2 جنگ  عبور  از  بیستم پس  قرن  اواخر  در 
جهانی رخ داد و در مقایسه با برهه های زمانی 
قبلی همراه با کاهش در پیشرفت های صنعتی 
سال  در  جهانی  انتقادهای  بود.  تکنولوژی  و 
گسترش  منفی  جنبه های  از  یکی   ،1929
اقتصادی ناشی از 2 جنگ جهانی با آشکار شدن 
ظواهر در خیلی از کشورهای صنعتی بود. تولید 
کننده  شروع  مکانیکی(  الکترو  )حسابگر   Z1

توسعه های پیشرفت دیجیتال بود. این گسترش، 
فنآوری های  زمینه  در  شگرف  پیشرفت های  با 
مخابرات با بهره گیری از سوپر کامپیوترها ادامه 
از  به کارگیری روزافزون  این فرآیند،  یافت. در 
خطوط  در  کامپیوتر  و  ارتباطات  فنآوری های 
منسوخ  ماشین ها  و  گرفت  قرار  نظر  مد  تولید 

کردن نیاز به نیروی انسانی را آغاز نمودند. 

Industry 4.0 اصول طراحی و اهداف
چهار اصل طراحی در Industry 4.0 وجود 
دارد که نقش پشتیبانی کننده از شرکت ها در 

شناسایی و اجرای سناریوهای آن دارد.
تجهیزات،  ماشین ها،  توانایی  اتصاالت:   ●
سنسورها و انسان ها در اتصال و برقراری ارتباط 
اینترنت  یا  اشیاء  اینترنت  طریق  از  یکدیگر  با 

مردمی8
از  شفافیت  حاصله  اطالعات:  شفافیت   ●
اطالعات  از  وسیعی  مقادیر   ،Industry 4.0
را  مناسب  جهت  تصمیم گیری  موردنیاز  مفید 
در اختیار اپراتورها قرار می دهد. اتصاالت  داخلی 
بیکرانی  مقادیر  اپراتورها  که  می گردد  موجب  
فرآیند  نقاط  تمامی  از  را  اطالعات  و  داده ها  از 
تولید جمع آوری نموده و در نتیجه به عاملیت 
کمک نموده و نواحی  کلیدی که با قابلیت  بهبود 

و توسعه را  شناسایی نماید.
● دستیاری فنی: توانایی سیستم ها درجهت 
یاری رسانی به انسان ها در تصمیم گیری و حل 
مسأله و همچنین توانایی کمک به انسان ها در 
ناایمن  یا  و  هستند  مشکل  خیلی  که  وظایفی 

هستند.
توانایی  غیرمتمرکز:  تصمیم  سازی های   ●
فیزیکی سایبری در تصمیم گیری  سیستم های 
صورت  به  اشان  وظایف  اجرای  و  خود  برای 
موارد  در  تنها  وظایف  ممکن.  حد  تا  خودکار 
مستثنی همچون بروز تداخالت یا تالقی اهداف، 

به سطوح باالتر محول می گردد. 

ــور  ــس از عب ــتم پ ــرن بیس ــر ق ــی در اواخ ــاب صنعت ــومین انق Industry 3.0 س
ــا  ــی قبلــی همــراه ب ــا برهه هــای زمان ــی رخ داد و در مقایســه ب از ۲ جنــگ جهان

ــود. ــوژی ب ــی و تکنول ــرفت های صنعت ــش در پیش کاه
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شرکت فوالد رودخانه بزرگ9 
در ادامه این دیدگاه، باید نظری به سیستم های 
فوالد  شرکت  توسط  به  شده  پیاده    اطالعاتی  
آن  کلی  وضعیت  به  ابتدا  در  و  رودخانه  بزرگ 
این  ایجاد  با  همراه   2014 سال  در  بیندازیم. 
جدید  کارگاه  یک  اجرای  به  تصمیم  شرکت، 
با  کیفیت نوردگرم و  از فوالد  با تولید منعطف 
نورد سرد با ظرفیت تولید ساالنه 3 میلیون تن 
ورق10 گرفته  طرح فشرده  تکنولوژی  با  و  فوالد 
کارگاه  عریض ترین   ،CSP کارگاه  این  شد. 
با  جهان  در  کارگاه  نورد  و  ریخته گری  تختال 
میلی متر   1930 تولیدی  ورق  عرض  حداکثر 
در ساحل  ایالت  آرکانزانس  اسکوالی  در  است. 
قابلیت  با  کارگاه  این  می سی سی پی،  رودخانه 
عمیق  گرم   فوالد  تولید  فرآیند  کامل   زنجیره 
گالوانیزه واقع شده است. عملیات خاک برداری 
این پروژه در اواخر سپتامبر 2014 پروژه شروع 
شد و در 11 سپتامبر 2016 اولین ذوب، اولین 
ریخته گری و اولین تولید کالف ورق انجام شد. 
در اینجا، تجهیزات برق و اتوماسیون و همچنین 
 SMS سیستم های زیست محیطی توسط گروه
تامین گردیده اند. شیوه تثبیت جایگاه BRS در 
بازار و عرضه طیف وسیعی از تولیدات مبتنی بر 
اول  فاز  در  است.  نهاده شده  بنا  توسعه  سه فاز 
تولید 1.5 میلیون تن نوردگرم و سرد پرکیفیت 
و همچنین تسمه فوالدی فرآوری شده مد نظر 
قرار گرفت. در فاز دوم، BRS با توسعه کارگاه 
نمودن  برابر   2 به   CSP کارگاه  و  فوالدسازی 
تولید خواهد پرداخت. و در فاز آخر به توسعه 
توانایی هایش با گسترده نمودن طیف محصوالت 

می پردازد. 
با مراجعه به تصویر شماره 2، این کارگاه از 

بخش های ذیل تشکیل شده است:
- کارگاه تصفیه گاز11؛

- کوره قوس الکتریکیEAF  12؛
- کوره  پاتیلی 2قلو13؛

- کارگاه فشرده ورق فوالدی CSP؛
- نورد سردPL-TCM  14؛

- Skin-pass mill و دیگر بخش های قابل  
مشاهده در تصویر شماره 2.

بسیار  تولید  بر  تمرکز  شیوه  با  کارخانه  این 
ارزش  دارای  گریدهای  فوالدی  از  منعطف 

به  استراتژی،   این  است.  شده  بنانهاده  افزوده 
همراه هدف گذاری کاهش هزینه های  عملیاتی 
و  فنی  مقدورات  کلیه  کارگیری  به   طریق  از 
تکنولوژی در زنجیره تولید مبتنی بر دیجیتالی 
است.   BRS رقابت پذیری  پایه های  از  نمودن، 
بخش های  که  بود  تفکر  شیوه  این  درنتیجه 
فوالدهای   گردید:  شناسایی  بازار  پرسود 

کم آلیاژ پرتحملHSLA 15، خط لوله براساس 
 استاندارد API16 همچون خط لوله مقاوم دربرابر 
گازترش، گریدهای OCTG17 برای بخش های 
و   EDDS با کشش  عمیق18  انرژی، فوالدهای 
فوالدهای با کشش افزونAHSS 19 برای صنایع 
اتومبیل سازی. همچنین تولید فوالد  ورق سرد 
 NGO و گریدهای  الکتریکی CRML 20موتور
آینده  در  است.  از سبد محصول  بخشی   SP21

پایه  فوالدهای  تولید  به  قصد   BRS شرکت 
 سیلیکونCGO 22 و همچنین دیگر فوالدهای 
 پایه  سیلیکون  جهت دار H-GO23 دارد. تصویر 
گریدهای  توسعه  و  تکامل  موید   ،3 شماره 

فوالدی در تکنولوژی CSP دنیا است.
این کارخانه  فوالد مدرن با دارا بودن زنجیره 
بهره گیری  و  انعطاف پذیری  باال  با   فرآیندی 
اطمینان  جهت  حصول   آخرین  تکنولوژی،  از 
بر  مشتمل  کیفیت  باال  با  فوالدی  تولیدات   از 
سیستم های متعدد خیلی  خاص به همراه تولید 
داده  فراوان است. این داده ها در پایگاه  داده های 

مختلفی ذخیره می شود و شامل تقریبا اطالعاتی 
مربوط به هر آنچه که در نورد رخ می دهد است. 
زمانی که این داده ها مجتمع می گردند، قادر به 
پاسخگویی به وضعیت تجهیزات، دقت فرآیند، 
محاسبه  هر  یا  کیفیت  تولید  تعیین  چگونگی 
ویژه  تولیدات  اجرای  جهت  عملیاتی  هزینه 
داده  پایگاه   محتوای  اطالعات  از  بهره گیری  با 

هستند. 
این  درخصوص  باالیی  عالقه مندی  این رو  از 
داده ها در زمینه انواع متعدد سنجش  عملکردی 
شرکت  دارد.  وجود  اقتباس های  سیستمی  و 
BRS و SMS این مقوله را در شیوه استراتژیک 

شکل3- سیر تکاملی گریدهای فوالدی در تکنولوژی CSP دنیا

ــن  ــی پی، ای ــه می سی س ــاحل رودخان ــس در س ــت  آرکانزان ــکوالی ایال در اس
کارگاه بــا قابلیــت زنجیــره کامــل  فرآینــد تولیــد فــوالد عمیــق  گــرم  گالوانیــزه 
واقــع شــده اســت. عملیــات خاکبــرداری ایــن پــروژه در اواخــر ســپتامبر ۲۰۱۴ 
ــری و  ــن ریخته گ ــن ذوب، اولی ــپتامبر ۲۰۱۶ اولی ــد و در ۱۱ س ــروع ش ــروژه ش پ

ــد.  ــام ش ــد کاف ورق انج ــن تولی اولی
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باالی  سطح  بر  تاکید  با  کارخانه  یادگیرنده 
برای  که  اطالعات جهت سنجش هایی  تجمیع 
هستند،  مهم  مشتریانش  و  بهره بردار  کمپانی 
درنظر گرفته اند. همراه با بینش SMS در طرح 
 SMS و   BRS هوشمند،  فوالد خودکار   تولید 
ساختاری کلی را جهت شیوه کارخانه  یادگیرنده 
از  منظور  نموده اند.  تثبیت   4 تصویر  همچون 
این  در   KPI24 فرآیندی  کلیدی  شاخص های 
هر  در  کلیدی  عملکردی  شاخص های  تصویر، 
مرحله است. به عنوان مثال، در مرحله کیفیت 

شکل5- تعامل اطالعاتی بین سطوح اتوماسیون و پایگاه داده در BRS و تفکیک سطوح از یکدیگر

تولرانس های  از:  عبارتند  شاخص ها  محصول، 
محصول، خواص مواد و بازدهی است.

PDW انباره داده فرآیندی۲۵ یا
امکان تجمیع اطالعاتی سنگین داده به واسطه 
 BRS یا پایگاه داده PDW مخزن داده فرآیند
کل  جمع آوری  به  مهم  این  می شود.  تضمین 
داده درطی زنجیره فرآیند می پردازد و موجبات 
دسته بندی و جاری سازی داده را فراهم  می نماید. 
امروزه، این داده های دسته بندی  شده مربوط به 

واحد  تولیدی است که کوچکترین  کالف ورق 
دسته  شامل  است.  فوالدسازی  یک  در  تولید 
همچنین  و  زمان های  عبور  همچون  داده هایی 
سری های زمانی  نمونه برداری شده با زمان های 
تا  میلی ثانیه  محدوده  در  نمونه برداری  متفاوت 
ثانیه است. در مرحله بعدی، از جریان داده به 
خوبی استفاده شده و موجب می گردد که درطی 
سنجش کیفیت  خاص،  تسمه  یک  تولید  زمان 

 تولید و واکنش فوری به آن امکان پذیر باشد.
به دالیل موارد ایمنی و امنیتی که در تصویر 
سیستم های   PDW می شود،  دیده   5 شماره 
و سطح  کاربردهای سطح 1  اتوماسیون شامل 
مجزا  سنجشی  شیوه های  از  را  اتوماسیون   2
می نماید و در نتیجه از بروز تصادفی اختالالت 
اتوماسیونی جلوگیری  اشکاالت سیستم های  یا 
ذخیره  داده  ظرفیت  از  برآن،  عالوه  می نماید. 
 مرتبط با کاربردهای متنوع  اتوماسیون همچون 
سیستم  اجرایی  ساخت و تولیدMES 26 کاسته 
می گردد. به طور چشمگیری داده بلندمدت در 
با  مرتبط  داده  بنابراین  و  شده  ذخیره   PDW
تولید، هنوز پس از سال ها تولید قابل دستیابی 
تاریخ  طریق  از  سنجش  به  قادر   BRS است. 
راه  زمان  یعنی   2017 آوریل  از   PDW تولید 

اندازی PDW است.

 به کارگیری MES یا نرم افزار سیستم 
اتوماسیون سطح ۳

 X-Pact® نرم افزار  کارخانه،  این  در 
MES4.0 به عنوان یک نرم افزار سیستم سطح 
3 نصب شده است. این نرم افزار، داده مربوط به 

برنامه فروش را از
 سیستم SAP( ERP27)  گرفته و سفارش فنی 
تولید را ایجاد نموده و به محاسبه مسیر فرآیندی 
که مواد و کالف ورق بعدی سفارشی را دنبال 
می کنند پرداخته و پارامترهای فنی خاصی که 
مرتبط با شکل گیری قدم های فرآیندی هستند 
جهت  فنی  سفارش های  این  می کند.  اضافه  را 
دسترسی  گرفتن  درنظر  ظرفیت،  طرحریزی 
قرار  موافقت  مورد  تحویل  تاریخ های  و  کارگاه 
گرفته و درعین حال بهینه سازی فرآیند تولید با 
توجه به زمان  تنظیم، کیفیت  محصول و مصرف 
زمان  در  گرفته است.  قرار   استفاده  مورد   انرژی 

BRS شکل4- استراتژی کارخانه یادگیرنده
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واکنش های  به  نیاز  است  ممکن  تولید،  شروع 
 سریع به مشکالت پیش بینی نشده وجود داشته  
باشد. براساس درخواست بهره بردارطرح، سیستم 
با  برنامه ریزی  کوتاه مدت  پیاده سازی  به  قادر 
بازدهی  حفظ  با  دیگر  طرحی  ایجاد  نتیجه 
گزارشات  است.  منابع کارگاه  و حفظ  باال  تولید 
سطح 3 و درنظرگرفتن اجرای سفارش از طریق 
ماژول کسب و کارهوشمند X-Pact® نرم افزار 
خالصه  به  ماژول  این  می شود.  انجام   MES
سازی، سنجش و بیان داده های  فنی، اقتصادی و 
عملیات بوم شناختی کارگاه های تولیدی پرداخته 

و به شناسایی نقاط بالقوه بهبود کمک می کند.
تحلیل گر کیفی  تولیدPQA 28® و تحلیل گر 
سیستم های  از   ،®PCA  شرایط  تولید29 
این  هستند.  تولید  سطوح   پشتیبانی  کننده 
سیستم ها به توانمند شدن اپراتورها و مهندسین 
در شناسایی آسان نواقص فرآیند منجر  شده و 
و  سریع تر  تصمیم گیری  به  را  آن ها  نتیجه  در 
موثرتر قادر می سازد. از مزایای این سیستم ها، 
موثرتر شدن نیروی کار، کاهش نرخ برگشتی ها 

و دسترسی بیشتر به امکانات است.
تحلیل گر کیفی  تولید PQA®، یک راه حل 
مدیریت  کیفیت  پیشرفته همچون تصویر شماره 
داده های  تمامی  تحلیل  به  ابزار  این  است.   6
مرتبط  فرآیندی  اطالعات   و  تولید  مشخصه 
تصمیم  و  پرداخته  قواعد  براساس  کیفیت 
می گیرد که آیا محصول میانی یا نهایی جهت 
فرآوری نهایی مناسب است و یا امکان بارگیری 
برای مصرف کننده  نهایی به عنوان ماده اولیه را 
این  یا نه؟ این مسئله بدون درنظرگرفتن  دارد 
نهایی ترخیص  آیا کالف ورق  مطلب است که 
یا  و  تولید شده  به صورت خودکار  کامال  شده 

دستی.
درصورتی که محصول تولیدی کلیه معیارها را 
برآورده نسازد، بازرس کیفی قادر است که نمای 
فرآیند  و  تولید  همه  از  جامعی  و  سریع  کلی 
زنجیره  درخصوص  کیفیت  اطالعات  با  مرتبط 
تولید از کارگاه ذوب تا قدم های فرآیندی جایی 
نگردیده  منطبق  کیفی  برمعیارهای  تولید  که 
اطالعات،  این  براساس  باشد.  داشته  را  است 
پردازش  چگونه  این که  درخصوص  بازرس 
شکل6- واسطه کاربری مربوط به Product Quality Analyzer-PQA®محصول را انجام دهد قادر به تصمیم گیری است 

و یاسیستم X-Pact® MES4.0 را فعال نموده 
تا این محصول را به سفارش دیگری اختصاص 

دهد.
برروی   ®PCA تولید  شرایط  تحلیل گر 
تجهیزات فرآیندی متمرکز شده است. این ابزار 
تمامی انواع داده همچون داده های سیستم های 
سیستم های  اندازه گیری   بازرسی  سطحی، 

 تکنولوژی، اتوماسیون  پایه، مدل های  فرآیندی و 
داده هایی از سیستم سطح 3 مرتبط با شرایط 
تولید و کارگاه در امتداد با زنجیره  داخلی  فرآیند 
را سنجش  می نماید. این تحلیل گر نشان می دهد 
که کجا شرایط تولید درمحدوده نبوده و دستگاه 

مربوطه در کجای کارگاه قرار دارد.
نرم افزار  وب مبنا  یک  از طریق  اطالعات  این 
قابل  تجهیزات  برروی  و  شیفت  کارکنان  برای 
حمل آنها دردسترس بوده، به همراه مستندات 
کاملی که با برگه های اطالعاتی سنسورها و شرح 

عملکرد و به همراه نقشه های مداری و هیدرولیک 
و نقشه های مکانیک جهت ایجاد راهنمایی های 
متخصصانه همراه است. بنابراین مدل اطالعاتی 
SMS و سیستم eDoc به PCA® متصل شده 
امر،  این  یا به طور مجزا قابل استفاده است.  و 
واکنش  در  شیفت  کارکنان  تقویت  به  منجر 
و  گردیده  رخداده  وقایع  به  موثرتر  و  سریع تر 

آن ها را مسولیت پذیرتر می نماید.
بلندمدت،  رفتاری  تغییرات  شناسایی 
نگهداری  و  تعمیر  واکنش های  آورنده  بوجود 
این رو  از  است.  نگهداری  منظم  شیفت های  در 
نگهداری  سیستم  به  می توان  را   ®PCA
 IMMS بهره برداری  درحال  تعمیرات جامع30 
شیوه  جابه جایی  باعث  امر  این  نمود.  وصل 
نگهداری از نوع چرخه ای به نوع پیش گیرانه شده 
و بنابراین بهره برداری موثرتری از دیدگاه هزینه 
به دنبال خواهد داشت. عالوه بر نگرش مذکور 

ــی  ــازد، بازرس کیف ــرآورده نس ــا را ب ــه معیاره ــدی کلی ــه محصول تولی درصورتی ک
قــادر اســت کــه نمــای کلــی ســریع و جامعــی از همــه تولیــد و فرآینــد مرتبــط 
ــای  ــا قدم ه ــد از کارگاه ذوب ت ــره تولی ــوص زنجی ــت درخص ــات کیفی ــا اطاع ب
ــت را  ــده اس ــق نگردی ــی منطب ــای کیف ــد برمعیاره ــه تولی ــی ک ــدی جای فرآین

داشــته باشــد.
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از طرح ریزی،  پشتیبانی  به  تمایل   BRS فوق، 
عملیات و نتایج فرآیند همراه با توجه به کیفیت 
  AI و کمیت از طریق روش های هوش مصنوعی
همچون یادگیری ماشین و تحلیل های  داده های 
 AI با کمپانی های ،BRS بزرگ دارد. از این رو
همکاری  نیز  شرکت  سبد  مجموعه  از  خارج 
می کند. بعضی وقت ها، SMS به طور جزیی در 
وقت ها  گاهی  می کند،  شرکت  همکاری ها  این 
SMS با دیگر شرکا کار می کند و بعضی  وقت ها 
از توانایی های AI خودش استفاده می کند. اولین 
پروژه ایجاد شده، بر مدیریت بهینه سازی مصرف 
سیستم های  و  تحویل  تاریخ  پیش بینی  انرژی، 
از عیوب ریخته گری   اجتناب  یاری رسان جهت 
متمرکز بود و در این مورد آخر SMS نیز تمرکز 
هدف گذاری  بعدی،  قدم  در  اینکه  دیگر  نمود. 
شرایط  و  تولید  کیفیت  با  همبستگی   SMS
تولید بود تا از طرفی به تمایز مابین شرایط تولید 
از سویی  و  تولید  کیفیت  با  مرتبط  زیاد  و  کم 
دیگر به توصیه نمودن براساس شرایط کارگاه و 
تولید بپردازد، آن چه که مطلوب تر است تولیدات 

با کیفیت سازنده تحت این شرایط است.

نتیجه گیری
سیستم های  استقرار  به  توجه  با  امروزه 
همچنین  و  کارخانجات  در   ERP اطالعاتی 
در  اتوماسیون   2 و   1 سطوح  پیاده سازی 
کارگاه های تولیدی از یکسو و پیشرفت های رخ  
از  ناشی  ابزاردقیق  و  داده در صنعت تجهیزات 
توسعه تجهیزات شبکه و هوشمندسازی، ایجاد 
سیستم های اطالعاتی صنعتی همچون MES یا 
Industry 4.0 موجب تکمیل سیستم اطالعاتی 
کارخانه با رویکرد باال بودن سرعت و دردسترس 
بودن همه داده های موجود هرگونه از تجهیزات 
به همراه امکان تجزیه و تحلیل داده ها خواهد 
گردید و درضمن امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
جهت نیل و ارتقاء فرآیند تولید به سطوح باالتر 

بهره وری و ایجاد کارخانه یادگیرنده می باشد.

زیرنویس ها
1- Learning Factory
2- Cyber Physical System -CPS 
3- Internet Object Things -IoT
4- Industrial Internet Object Things 

-IIoT 
5- Cloud Computing

6- Cognitive Computing
7- Artificial Intelligence -AI
8- Internet of People -IoP 
9- Big River Steel -BRS
10- Compact Strip Plant
11-  Gas Cleaning Plant 
12-  Electric Arc Furnace
13- Twin-laddle furnace
14- Coupled pickling line tandem cold 

mill
15- High strength low alloy
16- American petroleum institute
17- Oil country tubular goods
18- Extra deep drawing steel
19- Advanced high strength steel
20- Cold rolled motor lamination
21-Non-grain oriented semi-processed
22-Conventional grain oriented silicon 

steel
23- High permeability grain oriented 

silicon steel
24-  Key Process Index
25-  Process Data Warehouse
26- Manufacturing Executing System
27- Enterprise Resource Planning
28- Product Quality Analyzer
29- Production Condition Analyzer
30- Integrated Maintenance Management 

System

مراجع:
1- THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON LONG ROLLING, Paul Riches(vice president Electrics and Automation and workmate, 

Metals Magazine 2/2018.
2- HIGHLY FLEXIBLE and PROFITABLE STRIP PRODUCTION at BIG RIVER STEEL-USA, Denis Hennessy and workmate, 

STEEL+ TECHNOLOG 2019 No.4.
3- CSP® – THE FLEXIBLE AND PROFITABLE TECHNOLOGY TO PRODUCE A WIDE RANGE OF STEEL PRODUCTS, 

Dr.-Ing General Manager & Technology/Plant Engineering CSP® SMS group  Technical contribution to the 11th International 
Rolling Conference, part of the ABM Week 2019, October 1st-3rd,2019 Brazil.GmbH Dusseldorf Germany.

4- Wikipedia-Industry 4.0
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ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی 
با هدف انتشار پژوهش های اساتید، محققان و 
ارتقای پژوهش  مهندسان کشور، گسترش و 
صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم 
و  تحقیقات  حاصل  تا  است  آماده  صنعت  و 
مقاله های  صورت  به  را  عزیزان  بررسی های 
نماید  منتشر  فوالد  زمینه  در  فنی  و  علمی 
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در 

راستای شکوفایی صنعت پذیراست.
مقاله ها می توانند در برگیرنده موضوع های 

زیر باشند:
در بخش علمی، فنی موضوع های زیر مثال 

زدنی است: 
شکل  دادن فلزات، ریخته گری، اتصال فلزات، 
مهندسی  حرارتی،  عملیات  پودر،  متالورژی 
و  استخراج  و  آلیاژها  و  فلزات  مواد  و  سطح 
تهیه آهن پژوهش، توسعه و نوآوری در علم و 
صنعت متالورژی تولید پایدار و محیط زیست، 

بازار جهانی فوالد و ...
زیر  موضوع های  نیز  اجتماعی  بخش  در 

راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی، استاندارد، 
صنعتی،  جامعه شناسی  فوالد،  اقتصاد 
و  کار  شناسی  جامعه  شغلی،  استرس های 
جهانی  سازی،  جهانی،  تجارت   سازمان  شغل، 

تجارت الکترونیک و ...
ارزیابی  و  داوری  در  تسریع  منظور  به 
و  مهندسین  همکاران،  از  ارسالی  مقاله های 
به  توجه  با  می نماید  تقاضا  محترم  اساتید 

راهنمای تهیه مقاله، ما را در گسترش کمی 
و کیفی ماهنامه فوالد یاری رسانند.

به  مورد  پذیرش  مقاله های  ویژگی های 
ترتیب اولویت:

1- مقاالت کاربردی و تحقیقی و پژوهشی: 
در کلیه گرایش های مهندسی مواد و متالورژی؛

2- تدوینی و مروری: به مفهوم جمع بندی 
موضوع  یک  مورد  در  گوناگون  نظریه های 

خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
و  نشریات  ارزشمند  مقاله های  ترجمه   -3

کتب خارجی.
در  قبال  نباید  ارسالی  های  مقاله  توجه: 

نشریات داخلی و خارجی چاپ شده باشد.
■ اجزای ضروری مقاله 

1- چکیده مقاله حداکثر در 5 سطر و حتی 
المقدور به زبان التین نیز باشد؛

2- مقدمه؛
3- نتیجه گیری؛

4- واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی؛
5- نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و 

شرح نمودار زیر آن نوشته شده باشد؛
6- تمام معادله ها با حروف و عالیم مناسب 
آن  راست  معادله در سمت  باشد. شماره هر 

داخل پرانتز نوشته شود؛ 
انگلیسی  و  فارسی  از  اعم  7- همه مراجع 
نوشته  نویسندگان  الفبایی  حروف  ترتیب  به 
مولفان،  نام  ذکر  مراجع  فهرست  در  شوند. 
و  انتشار  نشریه، جلد، سال  نام  مقاله،  عنوان 
صفحه شروع و پایان ضروری است. در مورد 

مقاله های کوتاه ذکر منابع اصلی تهیه مقاله و 
نویسنده کافی است؛

8- تصاویر و عکس ها: اصل تصاویر و عکس ها 
با کیفیت مطلوب باید ضمیمه مقاله باشد؛

9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل مقاله یا 
کپی مقاله ضروری است؛

10- مقاالت تایپ شده در برنامه -2007
word 2003 باشد.

■ سایر نکات ضروری 
زیر  راه های  از  می توانید  را  خود  مقاالت 

ارسال نمایید:
1- از طریق ایمیل:

  folad@esfahansteel.ir 
2- از طریق ارسال پستی به نشانی روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان دفتر ماهنامه فوالد 
* نشانی کامل پستی، شماره تلفن تماس 
نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی ضروری است؛

عکس،  قطعه  یک  خود  مقاله  با  همراه   *
تصویر کارت ملی و تصویر مدرک تحصیلی را 

از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در 5 سطر و حتی 

المقدور به زبان التین ارسال شود. 
جهت  را  خود  بانکی  حساب  شماره   *

دریافت حق مقاالت پس از چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت مطالب، ارقام 

و نمودارها بر عهده نویسندگان مقاله است؛ 
با  می توانید  بیشتر  اطالعات  جهت   *
شماره تلفن 4936-0315257 تماس حاصل 

فرمایید.

فوالد ماهنامه   در   له   مقا ر   نتشا ا راهنمای  


