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شرکت های فوالدی، شفاف ترین اعضا
در معامالت بورس کاال

 1399 سال  ابتدایی  نیمه  در  فوالد  صنعت 
با مسائل و مشکالت مختلف از جمله، ویروس 
کرونا، توسعه تحریم شرکت های بزرگ فوالدی 
بحران  فوالد،  زنجیره  ضرایب  تعیین  کشور، 
خصوص  در  بود.  مواجه  و...  اولیه  مواد  تامین 
تاثیر این مسائل بر عملکرد ذوب آهن اصفهان 
و همچنین برنامه های این شرکت برای مقابله 
با مهندس منصور یزدی زاده  با این مشکالت، 
مدیرعامل این شرکت گفتگو نمودیم که در پی  

می آید: 
کرونا چه تأثیری بر روند فعالیت شرکت 

در زمینه تولید و صادرات داشته است؟ 
کرونا یک بحث جهان شمول است و اگر کسی 
بگوید کرونا تأثیری بر روی کار من نگذاشته به 
نظر من گزافه گویی است. این موضوع بر ذوب 
آهن اصفهان همانند سایر شرکت های دنیا تأثیر 
را  وضعیت  بتوان  که  است  این  مهم  گذاشته، 

افراد  از  که  انتظاراتی  کرد.  امکان حفظ  تا حد 
داشته اید بتوانند با شرایط بهتری کنترل کنند. 
تعداد 14000 نفر نیروی کار مستقیم و حدود 
این  در  پیمانکاری  صورت  به  نیز  نفر   3000
کارخانه فعالیت دارند که طبیعتاً وسعت زیادی 
را از لحاظ تردد روزانه می طلبد و هزینه هایی را 
در بر دارد. با توجه به اینکه ذوب آهن بیمارستان 
نیز دارد و عالوه بر رسیدگی به پرسنل کارخانه 
که کم و بیش به این ویروس مبتال شدند، کل 
منطقه هم باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی 
خود پوشش دهد، در نتیجه هزینه ها و بار مالی 

سنگینی دیگری هم اضافه می شود. 
مهم  بسیار  ما  برای  پرسنل  سالمتی  حفظ 
گرفته  صورت  تمهیدات  به  توجه  با  لذا  است 
اقداماتی نظیر ضدعفونی و گندزدایی اتوبوس ها، 
کارگاه ها،  ضدعفونی  روزانه،  غربالگری های 
تعمیرات  در  کارگران  تجمع  از  جلوگیری 

کارگاهی، تغییر ساعت ها و نحوه ارائه سرویس ها 
بهداشتی  ملزومات  کلیه  ارائه  ها،  رستوران  در 
به پرسنل و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 
است.  گرفته  انجام  صنعتی  مجموعه  این  در 
خوشبختانه در این چند ماه مورد فوتی ناشی 

از بیماری کرونا را نداشتیم. 
فروش  بر  تاثیری  چه  کرونا  ویروس 

داخلی داشته است؟ 
نیز  اقتصادی  با بحث کرونا،تأثیرات  همزمان 
پول  ارزش  تغییر  و  افتاد  اتفاق  ما  کشور  در 
بازار در جهت افزایش  ملی کشور، تأثیراتی در 
تقاضا داشت. در بازارهای صادراتی در نخستین 
دنیا  کل  که  کرونا  ویروس  با  درگیری  روزهای 
روی  بر  حدی  تا  شدند  شوکه  موضوع  این  از 
کشورهای  طور  همین  و  داشت  تأثیر  صادرات 
که  مالزی  و  چین،اندونزی  مانند  دست  دور 
طرف تجاری ما بودند و محدودیت هایی داشتند 

مدیرعامل با  گفتگو 
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که بالطبع تأثیرگذار بود. به طور کلی می توان 
گفت تأثیر چندانی نگذاشت و اگر بخواهیم یک 
عدد میانگین، ماهانه 90تا 100 هزار تن برای 
صادرات در نظر بگیریم، صادرات دو ماه اول سال 
به عددی نزدیک به 50 هزار تن رسید. ولی ما 
همچنان به دنبال این هستیم که در ادامه کار 
به دلیل برداشته شدن محدودیت ها و با رعایت 
انجام  تجاری  مراودات  بهداشتی،  پروتکل های 
می شود. امیدواریم در ادامه کار بتوانیم جبران 

کنیم. 
توسط  شده  تولید  ریل  خصوص  در 
منعقد  قراردادهای  و  اصفهان  ذوب آهن 

شده توضیح دهید. 
در حال حاضر ماهیانه بین 5 تن تا 7 هزار تن 
ریل تولید می شود و بسته به تقاضای مشتری 
ارسال می گردد. قراردادهایی با شرکت شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و 
االنبیاء داریم که در 4  قرارگاه سازندگی خاتم 
محور مختلف در سراسر کشور، ریل استاندارد 
مسیر  جمله  از  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد 
بسیار  خطوط  از  یکی  که  زاهدان  به  چابهار 
استراتژیک در توسعه خطوط ریلی کشور است. 
اردبیل،   - میانه  مسیر  کشور  غرب  همچنین 
تبریز- بستان آباد و همدان - سنندج. اخیراً هم 
پروانه استاندارد ملی ریل در کشور تدوین شد 
که موفق به اخذ آن شدیم و با حضور مسئولین 

سازمان استاندارد به ذوب آهن اعطا گردید. 
که  ای  دوره  هر  کرده  ثابت  تجربه 
یک  به  توانستیم  شده  طوالنی  تحریم ها 
دستاورد برسیم و بعد از اینکه آن تحریم 
برداشته شد، سرمایه گذاری که در داخل 
انجام گردیده کنار گذاشته می شود و فضا 
برای کشورهای خارجی باز می شود به نظر 
دوباره  شود  برداشته  تحریم  این  اگر  شما 

این اتفاق می افتد یا خیر؟
موضوع  دو  به  مقوله  این  بنده  اعتقاد  به 
که  آهن  ذوب  مانند  شرکتی  الف(  برمی گردد: 
ریل تولید می کند تا چه اندازه می تواند از نظر 
چابکی و تأمین انتظارات مشتری به شکلی عمل 
کند که حتی اگر تحریم ها برداشته شود و با 
وارد کنند، طرف  بتوانند  تر  پایین  قیمت های 
مقابل ترجیح دهد از داخل آن محصول را تهیه 

کند. پس این بر می گردد به خود تولید کننده 
ما سعی می کنیم رضایت مشتری  داخلی که 
را جلب کنیم تا اگر به چنین فضایی برگشتیم 

شاهد این اتفاق نباشیم. 
ب ( به وزارت صمت یعنی دولت هم مربوط 
از  می خواهد  چقدر  زمینه  این  در  که  است 
ریل  که  زمانی  کند.  حمایت  داخلی  سرمایه 
استاندارد تولید می شود باید واردات این محصول 
ممنوع شود و من فکر می کنم چنین بحثی در 
حال انجام است. ما به خریداران ریل و مصرف 
کنندگان حق می دهیم که نگرانی تأمین ریل 
در صورت ممنوعیت واردات را داشته باشند. در 
این زمینه تمام تالش مان را می کنیم که از نظر 
چابکی، تحویل به موقع و قیمت شرایط خوبی 

را برای مشتری فراهم کنیم. این دو مورد الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند.

در خصوص توسعه صادرات چه برنامه هایی 
دارید؟ 

پیش بینی ما این است که بتوانیم 50 درصد 
از تولید شرکت را صادر کنیم. در سال گذشته تا 
حدودی چنین اتفاقی رخ داد. رویکردی که در 
صادرات داریم این است که بتوانیم محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر مانند ریل صادر کنیم. نام 
قرار  تحریمی دشمن  لیست  در  نیز  آهن  ذوب 
هایی  موضوع،محدودیت  این  و  است  گرفته 
بخواهیم  اگر  یعنی  کند  می  ایجاد  ما  برای  را 
اینکه  به  توجه  با  کنیم،  صادر  نهایی  محصول 
روی محصول لوگو و نام آن حک می شود قابل 

پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم 50 درصــد از تولیــد شــرکت را صــادر 
کنیــم. در ســال گذشــته تــا حــدودی چنیــن اتفاقــی رخ داد. رویکــردی کــه در 
ــر  ــزوده باالت ــا ارزش اف ــوالت ب ــم محص ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــم ای ــادرات داری ص

ماننــد ریــل صــادر کنیــم.
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ردیابی است،ولی تمام تالشمان را خواهیم کرد 
که بتوانیم راهکاری برای این مسئله پیدا کنیم. 
آهن  ذوب  اولیه  مواد  تأمین  مشکل  آیا 

برطرف شده است ؟
جای تقدیر و تشکر دارد از وزارت صمت که 
در این زمینه قدم های خوبی برداشته شده است 
و مصوبه مربوط به سهمیه یک میلیون و 750 
تمدید  آهن  ذوب  برای  آهن  سنگ  تنی  هزار 
شد که 30 درصد نیازمان را می توانیم به این 
ترتیب و به صورت قطعی تأمین شده ببینیم. با 
سهمیه هایی که برای بخش های مختلف در نظر 
گرفته شده امیدواریم که کم کم مشکل تأمین 
مواد اولیه برای ذوب آهن حل شود. تامین مواد 
اولیه یک بحث عمومی است و فقط مختص ذوب 
آهن نیست، این مشکل ناشی از این است که 
در حوزه اکتشافات شاید واحدهایی که معدنی 
بودند تمام درآمد هایشان و سودی که از شرکت 
حاصل شده را صرف توسعه اکتشافات و رفتن 
تولید  به جای آن در  و  باشند  در عمق داشته 
کرده  گذاری  سرمایه  دست،  پایین  محصوالت 
اند یعنی وارد فاز تولید گندله و نورد شدند.از 
به  سال  کشور  در  فوالد  تولید  هم  دیگر  طرف 
سال افزایش پیدا می کند و تقاضای مواد اولیه 
نیز افزایش پیدا می کند و حتماً باید در وزارت 
صمت در این زمینه کاری اساسی صورت گیرد. 

از  برای جلوگیری  از کشورها  یک سری 
خام فروشی، ممنوعیت هایی ایجاد کردند به 
نظر شما این سیاست در ایران جوابگو است؟

از تولید  با حمایت  بحث هایی که در رابطه 
مطرح می شود عمومیت دارد.تمام دنیا برای این 
منابع ملی شان حمایت کنند  و  از صنعت  که 
سعی می کنند روی مواد اولیه شان بیشترین 
صادرات  سپس  و  کنند  ایجاد  را  افزوده  ارزش 
توانم  در جایی که من می  باشند.یعنی  داشته 
کنسانتره صادر کنم، نباید صادرات سنگ آهن 
داشته باشم. در جایی که می توانم DRI صادر 
کنم نباید گندله صادر کنم.مفهوم تمام این موارد 
ارزش افزوده است یعنی شما نباید منابع ملی را 
در اختیار کارگران سایر کشورها قرار دهید که 
آنها منتفع شوند و معیشت بهتری داشته باشند. 
در و اقع صادرات به هر قیمتی که کار درستی 
نیست. در نتیجه ستاد زنجیره فوالد باید بررسی 
کند و ببیند که بیشترین ارزش افزوده کجاست 

و آن را معیار قرار دهد. 
معتقدند  کارشناسان  از  سری  یک 
زمینه  در  بازرگانی  تخصصی  بحث  که 
موضوع  این  و  ندارد  وجود  فوالد  صنایع 
آسیب هایی را به همراه داشته است،دیدگاه 

شما چیست؟
سال  در  نیستم.  موافق  موضوع  این  با  خیر. 

میلیارد دالر  ما معادل حدود 5  گذشته کشور 
بسیار  افراد  این  شاید  داشت  فوالدی  صادرات 
فوالدی  شرکت های  با  و  می کنند  فکر  ایده آل 
که در مقیاس های جهانی کار می کنند مقایسه 
دارند. با توجه به این که در تحریم هستیم به 
اعتقاد من شرکت ها خیلی خوب در این زمینه 
کار می کنند و سعی دارند بیشترین ارزش افزوده 
و بیشترین تعداد بازارهای هدف را با قیمت های 
پرداخت  اساس آخرین روش های  بر  و  متعادل 

داشته باشند. 
به عنوان مثال بخشی از صادرات ذوب آهن به 
صورت تهاتری است و با واردکردن مواد اولیه به 
جای این که پول پرداخت کنند، محصول صادر 
می کنند. نتیجه این شده که ریسک جابه جایی 
کاهش  به شدت  آن  جایی  جابه  هزینه  و  پول 
یافته و برای طرفین منافع بهتری به دنبال دارد. 
برخی معتقدند سهامداران اصلی بورس 
دلیل  همین  به  و  هستند  ها  فوالدی  کاال، 
همیشه بازار به نفع این بخش است. آیا این 

موضوع را قبول دارید؟
خیر، سهامداران اصلی بورس کاال فوالدی ها 
نیستند. ذوب آهن سهامدار بورس کاال است ولی 
سهم زیادی ندارد و با سازوکارهایی که سازمان 
بورس و اوراق بهادار ایجاد کرد، کسی نمی تواند 
سهامدار عمده باشد، در نتیجه این بحث درستی 

نیست. 
مدیره  هیات  عضو  هفت  از  حاضر  حال  در 
بورس کاال، سه عضو مربوط به فوالدی ها است 
و  مبارکه  فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب  شامل:  که 
فوالد خوزستان می باشد. این صنایع سهامدار 
هستند و توانستند رای مورد نظر را از سهامداران 

برای عضویت در هیئت مدیره دریافت کنند. 
نیست که سهامدار عمده  به آن مفهوم  این 
عنوان  به  فوالدی ها  حضور  نتیجه  در  هستند 
و  فوالد  توسعه  در  بسزایی  نقش  که  کسانی 
بورس کاال داشتند شاید به این دلیل است که 
معامالت  در  و  هستند  ها  شرکت  شفاف ترین 
بورس کاال حجم سنگینی از بازار سرمایه را به 

خود اختصاص دادند. 
آیا در بازار فوالد حباب وجود دارد ؟ 

ما دو موضوع داریم یکی فروش محصول در 
ما در  آزاد است.  بازار  بورس کاال و دیگری در 
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بورس کاال بر اساس ساز و کارها حباب نداریم. 
بازار متأثر از یک سری مؤلفه ها نظیر نوسان ارز، 
تورم و... است. نگرانی از امکان جایگزینی کاال 
نقش مهمی در ایجاد حباب در بازار دارد که این 
اثر را با عرضه زیاد می توان مهار کرد. در واقع 
این  بگیرد که  باید صورت  تولید وعرضه  آنقدر 
نگرانی را از بازار بتوان برطرف کرد. یک بخش 
هم مربوط می شود به نظارت هایی که باید روی 
عملکرد واحدها صورت گیرد. در مجموع شاید 
در بازار آزاد حباب داشته باشیم ولی در بورس 
کاال اگر حباب منفی نداشته باشیم، حباب مثبت 
نداریم.در هر صورت بورس کاال خود را ملزم می 
داند که قیمتی را که روی تابلو معامله می شود 
را بتواند صحه گذاری کند و صحه گذاری آن 

قابل دفاع باشد. 
نظرتان را در مورد تغییر ضرایب زنجیره 

فوالد عنوان نمایید. 
گذشته  سال  در  ضرایب  تغییر  خصوص  در 
بحث های مفصلی صورت گرفت که به نظر می 
رسد هیچ گونه مبنایی هم نداشت و دلیلش این 
است که با مقایسه هایی که انجام می شود با 
کیفیت سنگ  نوع  به  بسته  جهانی،  معیارهای 
بخواهیم  و  است  بحث  مهمترین  که  آهنی 
مقایسه کنیم ضرایب فعلی کاماًل منطبق است با 
ضرایب جهانی یعنی هیچ دلیلی برای افزایش آن 
نیست. نکته دوم این که اگر بگوییم قیمت های 
جهانی  های  قیمت  از  تابعی  نباید  کاال  بورس 
باشد و مواد اولیه ای که وارد می شود باید تابع 
قیمت های جهانی باشد یعنی هزینه ها باال می 
رود ولی از آن طرف قیمت فروش محصول اجازه 
که  این  بعد  نکته  کند.  پیدا  افزایش  نمی دهد 
معیاری به نام سودآوری داریم و اگر در این مسیر 
هم وارد شویم، از نسبت سود عملیاتی به فروش 
شرکت ها یک ضریبی به دست می آید و وقتی 
محاسبه می شود دیده می شود که واحد هایی 
که معدنی هستند، سود هایشان به طور میانگین 
50 درصد بیشتر از سودهای بخش های تولیدی 
و فوالدی بوده است. واحدهای معدنی به دلیل 
سود باال امکان حضور در صنایع پایین دستی را 
پیدا کردند و وارد تولید فاز گندله یا DR شدند. 
اگر بخواهیم معیارهای مختلفی را مد نظر قرار 
و  نیست  قبول  مورد  اصاًل  تغییر ضرایب  دهیم 

توجیهی برای افزایش آن وجود ندارد. 
رویه جدید صادرات که باید کف عرضه 
داشته  صادرات  بتوانیم  تا  شود  رعایت 
باشیم،  زنجیره فوالد را با مشکل رو به رو 
می کند و صنایع باال دستی و پایین دستی 
یک مقدار در این زمینه بال تکلیف شدند 

نظر شما چیست؟
در این موضوع وزارت صمت مطالبات خود را 
دارد، و این امر زمانی تاثیر مثبت دارد که توسط 
همه واحدها رعایت شود. در حال حاضر ذوب 
هایی  شرکت  خوزستان  و  مبارکه  فوالد  آهن، 
هستند که رعایت کف عرضه ها را می کنند ولی 
سایرین این رعایت را ندارند و نتیجه آن دیده 
شدن کمبود ظاهری عرضه در بازار است و در 
نتیجه بازار نگران می شود. در بورس کاال حباب 
نیست، چون عرضه در بورس کاال به اندازه کافی 
صورت می گیرد، اما عطش مجازی و سوری که 
در بازار است را نیز با فرمول عرضه باید خنثی 
در  را  محصوالتشان  ها،  شرکت  همه  اگر  کرد. 
اطمینان  هم  دولت  کنند،  عرضه  کاال  بورس 
خاطر پیدا می کند و دیگر دلیلی ندارد صادرات 
نتیجه همه چیز در  در  ببرد.  به کف عرضه  را 
بورس عرضه می شود و با قیمت های مناسبی 
هم عرضه می شود و حباب هم در آن نیست. در 
این شرایط دلیلی بر دخالت نیست و این امر به 
عهده سازوکار بورس گذاشته می شود که بازار 

خود را اداره کند و به جلو پیش رود.
پیش بینی شما در زمینه تولید و صادرات 

در شش ماهه دوم چیست؟ 
به نظر من روند تولید بهتر خواهد شد زیرا 
سال  یک  این  در  را  تحریم  از  ناشی  فشارهای 
تجربه  گذشته  ماه  شش  همچنین  و  گذشته 
در  ای  سایه  کرونا  اثر  در  اینکه  ضمن  کردیم. 
دیگر  طرف  از  و  بودیم  شاهد  جهانی  بازارهای 
افزایش نرخ ارز تأثیرات منفی گذاشت و کم کم 
به اعتقاد من این تعادل برقرار می شود و روند 
از  بهتر  تواند  می  دوم  ماهه  در شش  ما  تولید 

ماه های گذشته باشد. 
آیا خبری خوش برای سهامداران تان دارید؟

منتشر  کدال  طریق  از  ما  اخبار  و  اطالعات 
کنفرانس  یک  صورت  به  انشاا...  می شود. 
هفته  می کنیم.  رسانی  اطالع  نیز  مطبوعاتی 
پیش خبر تمدید واگذاری یک میلیون و 750 
بسیار خوبی  بود که خبر  آهن  هزار تن سنگ 
بود ولی متاسفانه شاید در بدترین زمان ممکن 
نمی  شد.  منتشر  ها  قیمت  اصالح  زمان  یعنی 
پیدا  درز  اگر  داریم  نگه  را  خبر  این  توانستیم 
می کرد درست نبود. به هر صورت خبر خوبی 
نیز  بلند شماره یک  اندازی کوره  راه  بود،بحث 
می تواند خبر خوبی باشد برای سهامداران که تا 
نیمه شهریور ماه گرم کردن آن را شروع کنیم 

و انشاا... ذوب آهن با سه کوره تولید می کند. 
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برنامه ریــزی بــرای رشــد و توســعه اکتشــافات معدنــی و ارتقــای صنایــع در ایــن حــوزه، یکــی از الزاماتــی اســت کــه 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( بــر آن تأکیــد دارد. بــا در نظــر گرفتــن آنکــه 
در دنیــا ارزش مــواد معدنــی دو هــزار و 200 میلیــارد دالر بــوده و ســهم ایــران در ایــن میــان، 24 میلیــارد دالر اســت، 
ایــن ارزش بــاال می توانــد تــوان رقابتــی ایــران را افزایــش دهــد. خــداداد غریب پــور، رئیــس هیــات عامــل ســازمان 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( در گفت وگــو بــا »فــوالد« از اهمیــت ســرمایه گذاری 
ــا  ــاد زیربناه ــافات، ایج ــد: »اکتش ــد، می گوی ــری می آفرین ــزوده باالت ــا، ارزش اف ــور درآنه ــه حض ــی ک در بخش های
در معــادن، ســرمایه گذاری در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی از مــوارد اصلــی هســتند کــه بایــد روی آنهــا تمرکــز 
بیشــتری داشــته باشــیم. در فــوالد پنــج میلیــارد یــورو منابــع نیــاز داریــم تــا بــه 55 میلیــون تــن برســیم. بــرای 
ایجــاد زیربناهــا در بخــش معــدن و صنایــع بــه 9 میلیــارد یــورو نیــاز داریــم. در شــرکت های زیرمجموعــه ایمیــدرو 
بــاالی 4.8 میلیــارد یــورو و 40 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه تعریــف شــده اســت. ایــن مــوارد، موضوعــات مهــم و 
ــوده اســت.«  ــن بخش هــا ب ــه همیــن دلیــل نیــز ســرمایه گذاری ها در ای ــد و ب ــه شــمار می رون ــا ب ــرای م اساســی ب

* شرکت های تولیدکننده فوالد در زمینه 
تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند. چه 
راهکاری برای حل این مشکل می توان ارائه 

داد؟
خوشبختانه امسال 10میلیون تن به ظرفیت 
کنستانتره و 18 میلیون تن به ظرفیت گندله 
اضافه می شود. در ایمیدرو 19میلیون تن سنگ 
برداشت  گذشته  سال  به  نسبت  بیشتر  آهن 
می شود. بنابراین به مرور مشکل تأمین خوراک 

حل خواهد شد. 
* با توجه به اینکه اکتشاف معادن جدید 
می شود  محسوب  دولت  وظایف  جمله  از 
طرح  اولیه  مواد  کمبود  بحث  نیز  اکنون  و 
می شود، بهتر نیست اکتشاف را با سرعت 
بیشتری دنبال کنیم یا اینکه همانند کشت 
مواد  از  کشاورزی،  بخش  در  فراسرزمینی 
اولیه معادن سایر کشورها بهره مند شویم؟

در  ارزشی  با  معادن  به  جدید،  کشفیات  در 
در  ذخایری  که  یافتیم  دست  مرکزی  مناطق 
سطح 500میلیون تن ذخیره در عمق را بدست 
می دهند. بنابراین راهکار همان توسعه اکتشافات 
جمله  از  که  است  عمق  در  اکتشافات  به ویژه 
سیاست های ایمیدرو محسوب می شود. سیاست 
کشور  حفاری  ظرفیت  که  است  آن  ایمیدرو 
یک  در  به حفاری  آینده  در  و  دهد  افزایش  را 
میلیون متر برسیم، زیرا در حال حاضر ظرفیت 

حفاری در کشور بسیار پایین است. 
* مشکل پایین بودن ظرفیت حفاری در 

معادن چیست؟
حفاری،  تجهیزات  و  پیمانکاران  نظر  از 
داریم.  فاصله  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا 
برمی گردد  موضوع  این  به  مشکل  از  بخشی 
اکتشافات معدن در  که هدف گذاری در بخش 
کشور پایین بوده است. در هدف گذاری ها حدود 

10درصدی  نوسان  با  حفاری  متر  100هزار 
با هدف گذاری  متناسب  می گرفتیم.  نظر  در  را 
پایین، طبیعتا سازماندهی در این بخش نیز کم 
هدفگذاری  با  داریم  نظر  در  اکنون  است.  بوده 
حفاری یک میلیون متر، سازوکار آن را دریابیم. 
بخشی از این سازوکار به تأمین ارز بازمی گردد 
که باید به آن بیندیشیم. بخشی از سازوکار نیز 
به تجهیز ماشین آالت معدنی بازمی گردد که در 
حال تالشیم تا به کمک معاون معدنی و صندوق 
بیمه سرمایه گذاری و فعالیت های معدنی وزارت 
برای  را  الزم  منابع  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
مشکل  تا  آوریم  بدست  ماشین آالت  تجهیز 

افزایش اکتشفات نیز حل شود. 
* بحث بومی سازی و مهندسی معکوس 
صنایع  برای  تحریم  شرایط  در  به ویژه 
معدنی بسیار دارای اهمیت است. در حال 
حاضر چقدر توان بومی سازی و تولید داخل 

رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت وگو با »فوالد« بر ایجاد 
ارزش افزوده در صنایع معدنی تأکید کرد:

توان ایجاد ارزش افزوده در فوالد تا 40 برابر
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در کشور وجود دارد؟
بومی سازی یک ضرورت و سرنوشت محتوم 
حرکت  بومی سازی  سمت  به  باید  ما  ماست. 
راستای  در  دالر  میلیون   500 امسال  کنیم. 
داریم  تالش  و  گرفته ایم  نظر  در  بومی سازی 
که در شاخص ارزیابی شرکت ها، میزان کاهش 
وابستگی به ارز را به عنوان یکی از شاخص های 
بهره وری در نظر بگیریم. واحدی در ایمیدرو با 
نام بومی سازی در نظر گرفته  شده و انجمن فوالد 
ایران نیز در این زمینه مشغول به فعالیت است. 
در هر حال این ظرفیت در کشور وجود دارد و 
ما نیز به دنبال دستیابی به راهکاری هستیم که 
در  کنیم.  دنبال  داخل  در  را  فنی  دانش  تولید 
حال حاضر شرکت های بزرگ رأسا در این زمینه 
اقدام کرده اند و امسال ظرفیت خوبی را در این 

زمینه در برنامه ها در نظر گرفته ایم.
* اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، تا چه 
اندازه نیازمند واردات تجهیزات از خارج از 
کشور و تا چه اندازه دارای توان استفاده از 

ظرفیت بومی سازی در کشور هستیم؟
آغاز  دیر  را  بومی سازی  ایران  در  متأسفانه 
انجام  فکر  به  تحریم ها،  وقوع  از  پس  و  کردیم 
تولید داخل  قانون ساخت  افتادیم. تصویب  آن 
در مجلس، کمک می کند تا بتوانیم در راستای 
ارتقای ظرفیت بومی سازی گام برداریم. اما با این 
نیاز وجود دارد. در حال حاضر  این  حال هنوز 
و...  چین  و  اروپا  از  موجود  تجهیزات  از  برخی 

تأمین می شود.
توان  و  ظرفیت  به  بخواهید  اگر   *
شرکت های داخلی نگاه کنید، این توان را 
در راستای تحقق شعار سال جاری مبنی بر 

جهش تولید، چطور ارزیابی می کنید؟
سال  اول  شش ماهه  در  فوالد  در  ما 
2020میالدی، 10درصد نسبت به سال گذشته 
درصد  شش  جهان  درحالی که  کرده ایم،  رشد 
منفی را در این زمینه تجربه می کرد و به همین 
سبب نیز نفر اول در جهان در میزان رشد صنایع 
معدنی شدیم. در آلومینیوم نزدیک به 70درصد 
در  رشد،  فوالدی 5درصد  محصوالت  در  رشد، 
شمش 9 درصد و ... و سرجمع وضعیت تولید در 

این زمینه بسیار مناسب است. 
به  معدنکاران  ورود  درباره  شما  نظر   *

عرضه فوالدسازی چیست؟
باشیم.  داشته  تعادل  ما  که  است  این  مهم 
بعد در کنار  بسازیم،  را  نمی شود فوالد مبارکه 
آن یک واحد معدنی دیگری ایجاد کنیم. در این 
می شود.  تعطیل  مبارکه  فوالد  کوره   9 صورت 
اکنون  نگریست.  به کشور  به شکل جامع  باید 
پودر آلومینا در جاجرم تولید می کنیم، این پودر 
در اراک، المهدی و سالکو مصرف می شود. نباید 
آنجا واحد شمش بزنیم. برعکس باید یک واحد 
پایین دستی ایجاد کنیم. یعنی به جای 40 هزار 
تولید  آلومینیوم  و  ورق  تن شمش، محصوالت 
زنجیره  آمایش سرزمین می توان  نگاه  با  کنیم. 

را کامل کرد.
* یعنی باید پایه را نگه داشت و اگر باقی 
مجوز  می گیرند،  قرار  زنجیره  در  واحدها 

فعالیت به آنها داد؟
واحد  سنگان  در  است.  سرمایه گذاری  هدف 

مبارکه  فوالد  در  که  داریم  گندله  و  کنسانتره 
خوزستان مصرف می شود. طبیعی است. یا واحد 
تولید آلومینیوم از اکسید داریم و آنجا باید پودر 
را به واحدهای آلومینیوم ساز بدهیم و واحدهای 
تولید  واحد  همان  یا  کنیم  ایجاد  پایین دستی 
تن در سال  به 500 هزار  و  داده  ارتقا  را  پودر 
صنایع  کشور،  جای  همه  در  می توان  برسانیم. 
الزاما  داد.  توسعه  را  پایین دستی  یا  باالدستی 
اینکه واحدهای فوالدی سوار واحدهای معدنی 
بشوند یا برعکس، یک الزام نیست. مهم است که 

زنجیره، مکمل هم باشد.
* چقدر می توانیم در زمینه ارزش افزوده 

کار کنیم. بستر چقدر فراهم است؟
از معدن تا محصول نهایی در دنیا ثابت شده 
که می توان تا 40 برابر ارزش افزوده داشت. یعنی 
یک ماده معدنی 70 دالری می تواند تا 2800 دالر 
ارزش پیدا کند. البته 40برابر، یک میانگین است 
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و ممکن است یک واحد آلیاژی بیش از این هم 
ارزش افزوده ایجاد کند. بنابراین ظرفیت توسعه 

و ایجاد ارزش افزوده در پایین دست وجود دارد. 
* ما کجای کار هستیم؟

واحد  یک  کاشان  در  کرده ایم.  شروع  را  کار 
نورد سرد ایجاد کردیم که نورد گرم آن در فوالد 
ورق  واحد  یک  واقع  در  می شود.  مبارکه، سرد 
ایجاد  را  گالوانیزه  بعد  و  سرد  واحد  بعد  گرم، 
حال  در  زنجیره  این  طبیعی  به طور  کرده ایم. 

شکل گرفتن است.
* این یعنی در ابتدای راه هستیم؟

بله البته پیشرفت های خوبی در گذشته هم 
داشته ایم و باید این پیشرفت ها را توسعه دهیم.

* همیشه این بحث مطرح بود که روی 
بخواهیم  اگر  می کنیم.  تکیه  خام فروشی 
صادرات را هم مدنظر قرار دهیم روی ارزش 

افزوده تأکید داریم؟
در حال حاضر روی محصوالت با ارزش افزوده 

باال تکیه داریم. 
ارزش  روی  تولیدی  واحد  یک  اگر   *
افزوده متمرکز شود، امتیازی به آن تعلق 

می گیرد؟
عوارض واحدهای خام را باال برده ایم که به این 
ترتیب و به طور طبیعی، انگیزه ای برای صادرات 
ایجاد نمی شود و برای واحدهای با ارزش افزوده 
باال، مجوز صادراتی به همراه عوارض پایین در 

نظر گرفته می شود.
* در بحث تولید صنایع معدنی، گلوگاه 

اصلی تولید در کدام بخش خواهد بود؟
گلوگاه ما دانش فنی و ساخت محصوالت با 
بخش  در  اصلی  گلوگاه  باالست.  افزوده  ارزش 
ساخت  و  معدن  اکتشاف  تجهیزات  یا  فراوری 
و  فنی  دانش  روی  باید  که  است  ماشین آالت 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات اکتشاف متمرکز 

شویم.
این حوزه  در  دانش بنیان  * شرکت های 

چقدر فعال هستند؟
شروع  دانشگاه ها  با  را  خوبی  همکاری های 
شتاب دهنده  خوراک  برای  را  ایمینو  کرده ایم. 
با فوالد مبارکه،  ایجاد کرده ایم. دانشگاه تهران 
مرکز صنعتی چهارم را ایجاد کرده و کافه معدن 
را با پلی  تکنیک ایجاد کردیم. کنسرسیوم هایی 

با دانشگاه هایی مثل تهران و امیرکبیر در بحث 
بحث های  در  کرده ایم.  امضا  زنجیره  بهره وری 
و  می کنیم  کار  هم  یوتیلیتی  و  محیط زیستی 

راضی هستیم. 
رقایتی  مزایای  با  رابطه  در  نظرتان   *
در  کشورها  سایر  با  ایران  معدنی  صنایع 

حوزه جهانی چیست؟
و 200  هزار  دو  معدنی  مواد  ارزش  دنیا  در 
میلیارد دالر است که سهم ما 24 میلیارد دالر 
که  دارد  جا  باال،  سهم  این  با  بنابراین  است. 
همچنان ارزش افزوده باالتری در بخش معدن 
و صنایع معدنی ایجاد کنیم. با افزایش استخراج 
و فراوری و اکتشاف و محصوالت با ارزش افزوده 
یابیم.  دست  بهتری  جایگاه  به  می توانیم  باالتر 
خوبی  رقابتی  توان  از  گفت  می توان  بنابراین 

برخورداریم. 
* با توجه به سیاست های کلی معدن  در 
سند چشم انداز، بر چه گام های تکیه شده 

است؟ 
معادن،  در  زیربناها  ایجاد  اکتشافات، 
سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی 
از موارد اصلی هستند که باید روی آنها تمرکز 
بیشتری داشته باشیم. در فوالد پنج میلیارد یورو 
برسیم.  تن  میلیون  به 55  تا  داریم  نیاز  منابع 
صنایع  و  معدن  بخش  در  زیربناها  ایجاد  برای 
شرکت های  در  داریم.  نیاز  یورو  میلیارد   9 به 

یورو  میلیارد   4.8 باالی  ایمیدرو  زیرمجموعه 
شده  تعریف  پروژه  تومان  میلیارد  هزار   40 و 
اساسی  و  مهم  موضوعات  موارد،  این  است. 
برای ما به شمار می روند و به همین دلیل نیز 

سرمایه گذاری ها در این بخش ها بوده است.
این  به  رسیدن  برای  چالش هایی  چه   *

اهداف داریم؟
چالش  باشد.  اهداف  روی  باید  ما  تمرکز 
همیشه هست. باید سراغ بومی سازی و ساخت 
چالش های  از  یکی  منابع  تأمین  برویم.  داخل 
را  موردنیازمان  منافع  خودمان  باید  که  ماست 
ایجاد کنیم. باید موانع را خودمان با تخصیص 
بازار سرمایه،  از ظرفیت  منابع داخلی، استفاده 
ظرفیت سود بنگاه های بزرگ برداریم. در بخش 
جلو  موفق تر  می توانیم  معدنی  صنایع  و  معدن 
کنار  در  کنید.  اطالع رسانی  هم  شما  برویم. 
اشتغال کشور  و  تولید  در جهت  هم می توانیم 

گام های مهمی برداریم. 
* چه میزان اشتغالزایی در حوزه فوالد 

داریم؟
در حوزه فوالد 200 هزار نفر. در حوزه معدن 
و صنایع معدنی بیش از 700 هزار تا یک میلیون 
نفر به شکل مستقیم. در بخش معدنی به طور 
غیرمستقیم 17 نفر و در بخش پایین دستی تا 
برای  ظرفیت  غیرمستقیم،  به صورت  نفر  پنج 

ایجاد اشتغال وجود دارد.
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رویکرد به تولید فوالدهای خاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت براین اعتقاد 
است که کشورمان در بخش فوالد از رویکرد پنج 
اوایل دهه 90،  تا هفت میلیون تن واردات در 
قابلیت  نیاز داخل،  به  اکنون ضمن پاسخگویی 
صادراتی دارد که عالوه بر آسیا، آفریقا، آمریکای 
می کنند.  استقبال  آن  از  نیز  اروپا  قاره  التین، 

بررسی آمار تجارت خارجی گویای آن است که 
در سال 98 چند صد هزار تن فوالدهای خاص 
واحدهای  اکنون  و  شده  کشور  وارد  )آلیاژی( 
تولیدی کشور به این سمت هدایت می شود تا 
واردات  از  مانع  و  باشند  داخل  نیاز  پاسخگوی 
جهان  فوالدساز  دهمین  اکنون  ایران  شوند. 
محسوب می شود و به استناد آمار انجمن جهانی 

فوالد، در سال های اخیر رشد تولید فوالد ایران 
این  و  بوده  جهان  کشور   65 بازدهی  از  بیش 
به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  توانمندی 

اثبات رسید.
سند  چارچوب  در  ظرفیت سازی 

چشم انداز    
صنعت  در  چشم انداز،  سند  اهداف  براساس 

صنعـت فوالدسـازی از مهم تریـن دسـتاوردهای دولـت بـه شـمار مـی رود کـه در سـال های اخیـر بـا جهش 
چشـم گیری مواجـه شـده اسـت، بر اسـاس آمـار، میـزان تولید فـوالد در آخریـن سـال فعالیت دولـت تدبیر 
و امیـد بـه ۳۳ میلیـون تن خواهـد رسـید. کل زنجیره فـوالد که در سـال 92 حـدود ۱20 میلیون تـن ظرفیت 
تولیـد داشـت، سـال 9۷ بـه حـدود 2۱0 میلیون تن رسـید و سـال 98 رقم حـدود 2۶0 میلیون تن مطرح شـد، 
بایـن ترتیـب ۱40 میلیـون تـن ظرفیت سـازی انجـام گرفت.  سـال ۱۳9۷ میـزان صـادرات فوالد رقم هشـت 
میلیـون و 200 هـزار تـن و برای سـال 98 صـدور ۱2 میلیون ثبت شـد.  میزان تولیـد فوالد درسـال ۱۳9۷ رقم 

حـدود 25 میلیـون تـن اعالم شـد که سـال گذشـته نیز نزدیـک بـه 28 میلیون تن رسـید.

صنعت فوالد در سال آخر دولت
رکورد می شکند

هدفگذاری برای تولید ۳۳ میلیون تن شمش در سال 99
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براساس  است.  فوالدسازی  واحد های  خوراک 
اهداف کمی  پیش بینی شده تا افق 1400 انتظار 
می رود در زمینه استخراج سنگ آهن که سال 
تنی  میلیون  دوازدهم( ظرفیت 85  )دولت   96
به رقم 105  بود، در سال 99  پیش بینی شده 
میلیون تن برسد و در 1400، رقم 107 میلیون 
تن در نظر گرفته شده است.  ضمن اینکه امسال 
دستیابی به ظرفیت 50 میلیون تنی کنسانتره 
سنگ آهن  پیش بینی شده، درحالیکه در سال 
96 رقم 33 میلیون تن تعریف شد. برآورد شده 
 160 به  سالیانه  چشم انداز  سند  چارچوب  در 
میلیون تن سنگ آهن نیاز است که چنانچه این 
به واردات سنگ آهن  نیاز  هدف محقق نشود، 

خواهیم داشت.
تولیدات فوالدی ۷.2 میلیون تن

آمارهای چهارماهه ابتدایی امسال )فروردین 
زمینه  در  درصدی   9 رشد  گویای  تیر(  لغایت 
تولید  انجمن  که  است  فوالدی  شمش  تولید 
 9 که  ساخت  مشخص  ایران  فوالد  کنندگان 
میلیون و 483 هزار تن تولید شد، در حالی که 
چهار ماهه نخست سال گذشته هشت میلیون 

فوالد دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن تعریف 
تاپایان 97 رقم  این در حالی است که  و  شده 
35 میلیون تن ظرفیت راه اندازی شده ثبت شد 
بنابراین  تن،  میلیون  و در سال 98 حدود 40 
 پیش بینی می شود تحقق هدف سند چشم انداز 
میزان  اکنون  نیست.  دسترس  از  دور   1404
میلیون   15 حدود  برآورد  کشور  فوالد  مصرف 
و  عمرانی  طرح های  رونق  چنانچه  دارد،  تنی 
ساختمان  و  مسکن  بخش  در  تقاضا  افزایش 
میلیون   20 از  بیش  نمی رود  انتظار   دهد،  رخ 
با  همسو  بنابراین  باشد،  داخلی  تقاضای  تن 
پاسخگویی به تقاضای داخلی، نسبت به بازاریابی 

برای صادرات فوالد باید اقدام شود.
به  پاسخگویی  برای  اکتشاف  توسعه 

فوالدسازان
واحد های  توسعه  و  شکل گیری  رشد 
خود  ذات  در   90 و   80 دهه  در  فوالدسازی 
حاوی این پیام بود که ایران قابلیت و ظرفیت 
الزم به عنوان یک فوالدساز در سطح جهان را 
دارد، اما اکنون الزمه تداوم حضور در این عرصه 
تامین  برای  اکتشافی  فعالیت  استمرار  جهانی، 

و 683 هزار تن شمش فوالدی تولید شده بود. 
امسال تولیدات فوالدی هم رشد پنج درصدی 
کرد  تجربه  مشابه سال98  با مدت  مقایسه  در 
و به رقم هفت میلیون و 257 هزار تن رسید و 
عملکرد چهارماهه ابتدایی سال گذشته رقم 6 

میلیون و 930 هزار تن را نشان داد.
رشد تولید آهن اسفنجی 

زنجیره  اقالم  بین  در  اسفنجی  آهن  تولید 
نسبت  امسال  ابتدایی  ماهه  چهار  در  نیز  فوالد 
به سطح  و  بود  افزایشی  پارسال  به دوره مشابه 
12 درصد رسید و رقم 10 میلیون و 581 هزار 
تن را نشان داد، درعین حال در دوره مشابه سال 
98 تولید آن بالغ بر 9 میلیون و 468 هزار تن 
ثبت شده بود. ایران در سال های گذشته به عنوان 
دومین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان پس از 
هندوستان قرار گرفته بود، اما افت تولید رقیب 
را  نخست  ایران جایگاه  که  آسیایی سبب شده 
کسب کند. بهره برداری از هفت طرح فوالد استانی 
که هریک دارای ظرفیت 800 هزار تنی در زمینه 
تولید آهن اسفنجی دارند، از جمله دالیل رشد 

جایگاه ایران در این بخش به حساب می آید.
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مساله قیمت گذاری زنجیره فوالد 
از جمله موضوعاتی است که پرونده 
آن از ابتدای سال گشوده شد و 
اکنون در پایان نیمه نخست سال 
99، همچنان هیچ تصمیم قاطعی 
در مورد آن گرفته نشده است؛ 
در شرایطی که باالدست و پایین 
دست زنجیره فوالد هر کدام به 
نوعی درگیر با مساله قیمت گذاری 
هستند، تعلل وزارتخانه و نهادهای 
مرتبط در تعیین تکلیف مساله 
قیمت گذاری در هر بخش از زنجیره 
مشکالت خاص خود را ایجاد کرده 
است؛ در شرایطی که معاونت معدنی 
وزارت صمت با واگذاری تصمیمات 
به بخش خصوصی به نوعی تصمیم 
نهایی را به چهار تشکل مرتبط 
واگذار کرد اما تا دو ماه پیش 
هر از گاهی تعیین مهلت هایی از 
سوی داریوش اسماعیلی معاون 
معدنی وزارت صمت برای اعالم 
نظر کارشناسی وزارتخانه انجام 
می شد، مهلت هایی که همچنان 
به پایان نرسیده و قیمت گذاری 
در زنجیره را همچنان بالتکلیف 
نگه داشته است. بدون تردید 
تمام طرف های درگیر در زنجیره 
معتقد به آزادسازی قیمتی و قیمت 
گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضا 
هستند؛ از دیدگاه اقتصاد آزاد هم از 
جمله راه حل های رهایی از اقتصاد 
دستوری واگذاری قیمت ها به نظام 
عرضه و تقاضا عنوان شده است.
در این راستا ماهنامه فوالد در 
گفت وگویی مفصل با
محمدجعفر صالحی
معاون خرید ذوب آهن اصفهان 
مساله قیمت گذاری زنجیره
را تشریح کرده است.

تعیین قیمت ها را به بازار واگذار کنیم
تعیین قیمت دستوری، ضربه بزرگ دولتی

به بدنه زنجیره فوالد

◄ به چه دالیلی نیاز به اصالح یا تغییر 
فوالد  زنجیره  قیمت گذاری  کنونی  فرمول 

احساس شد؟
پیش از واگذاری معادن و در زمانی که همه 
نوعی شرکت  به  و  دولت  پوشش  معادن تحت 
تهیه و تولید مواد معدنی سکاندار معادن کشور 
توسط  دستوری  صورت  به  گذاری  قیمت  بود 
تابع مصوبه  دولت تعیین و همه شرکت ها هم 
قیمت ابالغی بودند. این روش به مرور به تعیین 

قیمت بر اساس ضریبی از میانگین قیمت فصلی 
محصوالت فوالدی فوالد خوزستان انجامید. تا 
مواد  خریدار  عنوان  به  چین  پای  که  زمانی 
مطلوب  شرایط  بود  نرسیده  ایران  به  دار  آهن 
جهانی  قیمت  مقطعی  در  حتی  بود.  طرفین 
سنگ آهن به شدت باال رفت و عطش صادرات 
و جذابیت های آن سهمی از نیاز داخل را بلعید. 
افت   92 از  پس  سال های  در  دلیل  همین  به 
معادن  و  افتاد  اتفاق  قیمت سنگ  شدیدی در 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با ماهنامه فوالد مطرح کرد؛
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سنگ آهن به قدری در تنگنای اقتصادی قرار 
گرفتند که منجر به تعطیلی و عدم تولید بعضی 
از معادن شد. اما در همان شرایط فوالد سازان 
داخلی با همان ضرایب که بسیار باالتر از قیمت 
صادراتی آن زمان بود نسبت به خرید از معادن 

اقدام می کردند.
فرآیند  در  شده،  یاد  ضرایب  که  آنجایی  از 
دقیق کارشناسی تعریف و تعیین شده بود لذا 
چندان دستخوش تغییرات نشد.در سال 97 به 
وزارت  معاونت معدنی  توسط  باره ضرایب  یک 
صمت افزایش یافت و منجر به افزایش قیمت 
طرف  از  شد.  فوالدی  محصوالت  شده  تمام 
ممکن  نحو  هر  به  داشت  تصمیم  دولت  دیگر 
بازار  در  فوالدی  محصوالت  قیمت  افزایش  از 
جلوگیری کند لذا از اهرم کنترل قیمت عرضه 
محصوالت در بورس کاال استفاده و به صورت 
با سرکوب  کرد.  را سرکوب  قیمت ها  دستوری 
دچار  قیمت ها  هم  فوالد  زنجیره  در  قیمت ها، 

عدم توازن شد.
داخلی  قیمت  تفاوت  ارز،  نرخ  نوسان شدید 
به  سرمایه  انتقال  به  میل  بعضا  و  صادراتی  و 
از کشور، عدم وجود هرگونه محدودیت  خارج 
تقاضای  مواد خام،  روی صادرات  بر  کنترلی  و 
مواد آهن دار را افزایش داد از آنجایی که عرضه 
محدود بود، فاصله قیمتی داخلی و صادراتی هر 
روز بیشتر می شد تا اینکه وضع عوارض صادراتی 
به عنوان راه حلی در این راستا مورد توجه قرار 

فوالدی،  محصوالت  قیمت  سرکوب  گرفت. 
تقاضای افزایش قیمت مواد آهن دار به منظور 
کاهش فاصله قیمتی داخلی و صادراتی منجر به 

درخواست تغییر در ضرایب قیمتی شد.
منافع  هم  می تواند  رویکردی  چه   ◄
باالدست و هم پایین دست زنجیره فوالد 

را پوشش دهد؟
قیمت  واگذاری  یا  و  عادالنه  گذاری  قیمت 
براساس فرآیند رقابتی را  بازار و تعیین آن  به 
نظر  در  عملی  رویکرد  یک  عنوان  به  می توان 
بخش  یک  گذاری  قیمت  در  دخالت  گرفت. 
تعیین  هم  بخش  همان  قضا  از  که  زنجیره  از 
زنجیره  کل  منافع  است  زنجیره  قیمت  کننده 
زنجیره  نیازهای  که  چرا  می اندازد.  به خطر  را 
فوالد بر اساس قیمت های بازار که هیچ کنترلی 
تامین شود و خروجی  باید  نیست  بر روی آن 
آن با قیمت کنترل شده عرضه گردد در نتیجه 
به دست  و  فوالد خارج  از چرخه  حاشیه سود 
مصرف کننده واقعی هم نمی رسد. چرا که هیچ 
کنترلی بر قیمت های محصوالت نهایی زنجیره 
در بازار وجود ندارد و این تفاوت، رانتی است که 

نصیب واسطه ها می شود.
◄ در تعیین فرمول جدید قیمت گذاری 

چه پارامترهایی باید مد نظر گرفته شود؟
کارشناسی  مبنای  شده،  تعیین  ضرایب 
قیمت  آزادسازی  با  دارد.  منطقی  و  درست 
منتفع  زنجیره  همه  تقاضا،  و  عرضه  مبنای  بر 

پارامترهای  یا  پارامتر  ورود  به  نیاز  و  خواهند 
جدیدی احساس نمی شود.

نظر شما تصمیم سیاست گذاران  به   ◄
در بخش فلزات به خصوص زنجیره فوالد 
این  بر  تاثیری  چه  قیمت گذاری  سمت  به 

بخش گذاشته است؟
به جرات می توان گفت هیچ مصرف کننده 
توسط  شده  گذاری  قیمت  محصول  از  نهایی 
نشده  منتفع  فوالد،  زنجیره  گذاران  سیاست 
تالش  محصول،  تا  معدن  از  باید  است.عده ای 
برداشت  گر  نظاره  زنجیره  پایان  در  و  کنند 
دسترنج شان توسط واسطه ها باشند. هرچه هم 
فریاد کنند گوش شنوایی نباشد. اگر نگوییم تا 
االن این سیاست بزرگترین لطمه را به توسعه 
زنجیره زده به وضوح می توان گفت که به زودی 

ضربه بزرگی خواهد زد.
فرایند  از  رفت  برون  راهکارهای   ◄
قیمت گذاری دستوری در زنجیره فوالد را 

چه می دانید؟
در  بازار،  به  گذاری  قیمت  فرآیند  واگذاری 
یک  شیون  و  بار  یک  مرگ  گفت  باید  واقع 
به  افقی می تواند منجر  بار؛ توسعه تخصصی و 
ایجاد شرکت های قدر و توانمند در زمینه های 
عرض،  هم  سرمایه گذاری های  شود.  تخصصی 
مثل ساخت تعداد زیادی اتوبان در کنار یکدیگر 
ناگفته واضح است که چنین تصویری  است و 

چه فاجعه ای خواهد آفرید.
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رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم 
کرد: کلیات نسخه جدید و به روز 
شده طرح جامع فوالد با حضور 
»معاون امور معادن و صنایع 
معدنی« و »معاون طرح و برنامه« 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصویب شد. این نسخه قرار است 
از سوی تمامی ذینفعان خصوصی و 
دولتی به اجرا در آید.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم 
کرد: کلیات نسخه جدید و به روز 
شده طرح جامع فوالد با حضور 
»معاون امور معادن و صنایع 
معدنی« و »معاون طرح و برنامه« 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصویب شد. این نسخه قرار است 
از سوی تمامی ذینفعان خصوصی و 
دولتی به اجرا در آید.
خداداد غریب پور در نشست پایش 
طرح جامع فوالد افزود: هدف از 
اجرای طرح جامع فوالد، تمرکز بر 
توازن زنجیره فوالد از اکتشاف تا 
تولید شمش بوده و با اجرای آن 
منافع ذینفعان تامین خواهد شد.
معاون معدنی وزارت صمت، با بیان 
اینکه ارائه مجوز ساخت واحدهای 
فوالدی بدون لحاظ کردن مواد 
اولیه، باالترین مشکل در این صنعت 
خواهد بود، گفت: اینکه به سرمایه 
گذار بگوییم مجوز احداث واحد 
کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
می دهیم اما تعهدی برای تامین 
مواد اولیه آن نداریم، قابل توجیه 
نیست.

تصویب کلیات نسخه جدید طرح 
جامع فوالد و پیشنهاد ارائه مشوق 

برای سرمایه گذاری در زنجیره فوالد

اینکه  بیان  با  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
توان  از  استفاده  طرح جامع فوالد، در راستای 
قرار  توجه  مورد  بومی سازی  اولویت  با  داخل، 
به  توجه  با  این طرح،  در  افزود:  گرفت  خواهد 
قطعه  موضوع  ارزی،  توجه  قابل  جویی  صرفه 
سازی و ماشین سازی در صنعت فوالد تا مرحله 
بومی سازی کامل، طی یک دوره زمانی بررسی 

خواهد شد.
ساالنه حدود  واردات  به  توجه  با  افزود:  وی 

مجری  شد  مقرر  فوالدی،  ورق  تن  هزار   580
داخلی  واحدهای  ظرفیت  فوالد،  جامع  طرح 
بررسی  را  محصول  نوع  این  سازی  بومی  برای 

و مشخص کند.
لزوم ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاران

اهداف  به  اینکه دستیابی  بیان  با  پور  غریب 
دارد،  الزاماتی  به  نیاز  فوالد،  جامع  های  طرح 
فوالد،  بخش  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
الزامات قانونی وجود دارد و برای رسیدن به آن، 
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یورو سرمایه گذاری است.  میلیارد  به 14  نیاز 
)5 میلیارد یورو در تکمیل زنجیره و 9 میلیارد 

یورو در زیربناها(
تا  گذاری  سرمایه  ظرفیت  دولت  افزود:  وی 
هایی  مشوق  تواند  می  اما  ندارد  را  میزان  این 
تولید  زنجیره  تکمیل  در  گذاری  سرمایه  برای 

فوالد و زیرساخت های آن ارائه کند.

و  سیاست ها  داد:  پیشنهاد  پور  غریب 
بومی  فناوری،  توسعه  در  بیشتری  مشوق های 
سازی، ارزش افزوده و غیره بگذاریم تا بتوانیم 

صنعت فوالد را جهانی کنیم.
ضرورت ایجاد ظرفیت مصرف فوالد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در 
 7 کشور  خام  فوالد  صادرات  کل  حاضر،  حال 
میلیون تن و محصوالت فوالدی 3 میلیون تن 
)عمده آن مقاطع طویل فوالدی( است، گفت: 
اکنون در کشور ظرفیتی برای جذب این میزان 
تولید نیست. چرا که سرانه مصرف کل کشور 
)سرانه  فوالدی  شمش  تن  میلیون   16 حدود 
مصرف هر نفر 200 کیلوگرم( است که تبدیل 

به محصول می شود.
وی ادامه داد: عمده صادرات فوالد به صورت 
شمش بوده که این یک ایراد محسوب می شود 
ارزش  با  محصوالت  از  آن،  صادراتی  قیمت  و 
افزوده، کمتر خواهد بود. در همین راستا مقرر 
جامع  طرح  مجری  تکنیک  فوالد  شرکت  شد 
فوالد، مطالعه توسعه تولید محصوالت با ارزش 

افزوده را در دستور کار قرار دهد.
صادرات  میزان  کرد:  خاطرنشان  پور  غریب 
آهن اسفنجی با تدابیر دکتر اسماعیلی در سال 
قبل و عوارض اعمال شده، از 900 هزارتن سال 

وی  رسید،  در سال 98  تن  هزار  به 500   97
تن آهن  میلیون  گفت: طی سال گذشته، 27 
اسفنجی و 27 میلیون تن شمش تولید شد و 

از این رو، تولید و مصرف به یک سطح رسید.

پیگیری های  حاصل  فوالد؛  توسعه 
مجموعه ایمیدرو

وزارت  معدنی  معاون  اسماعیلی،  داریوش 
تکنیک،  فوالد  شرکت  از  تشکر  ضمن  صمت 
گفت:  ایمیدرو  مجموعه  و  فوالد  ملی  شرکت 
پیگیری های این بخش ها بود که در صنعت 
فوالد دنیا حرف برای گفتن داریم اما در میانه 

راه هستیم.
وی ادامه داد: بحث واحد تحقیق و توسعه به 
عنوان یکی از مهمترین بخش های صنعت فوالد 
است که خوشبختانه در طرح جامع فوالد لحاظ 
بزرگ  مجموعه  اینکه  به  توجه  با  است.  شده 
فوالد در کشور شکل گرفته است، برای قطعه 
سازی، به روز رسانی و تکمیل آن، ایمیدرو باید 

به عنوان اساسی ترین وظیفه اقدام کند.
ساخت  مجوز  ارائه  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
واحدهای فوالدی بدون لحاظ کردن مواد اولیه، 
باالترین مشکل در این صنعت خواهد بود، گفت: 
اینکه به سرمایه گذار بگوییم مجوز احداث واحد 
کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می دهیم اما 
تعهدی برای تامین مواد اولیه آن نداریم، قابل 

توجیه نیست.
وی ادامه داد: از این رو، در صدور مجوزهای 
توسعه ای، باید به شرایط و ظرفیت های کشور 

توجه کرد.
خام  از  »جلوگیری  موضوع  تغییر 
فروشی« به »جلوگیری از صادرات مواد با 

ارزش افزوده پایین«

وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  زرندی،  سعید 
با  نشست  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بیان اینکه مطالعات طرح های جامع در فلزات 
تکمیل و در آن استانداردهای الزم لحاظ شود، 
تا مبنای تصمیم گیری وزارتخانه شود، گفت: در 
فناوری  فوالد، موضوعاتی همچون  طرح جامع 
خام  از  جلوگیری  گذاری،  سرمایه  نوآوری،  و 
فروشی در حوزه معدن و توجه به زنجیره ارزش 

ضرورت دارد.
وی افزود: تشخیص اجرایی شدن این مصوبه 
را به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل 
وزارت  و  بازرگانی  اتاق  از  متشکل  ای  کمیته 
اقتصاد سپردیم تا پس از تایید در هیات دولت 
مجلس،   96 سال  اصالحیه  )در  کنیم.  مطرح 
بندی به ماده 141 اضافه شد که بر اساس آن، 
20 درصد صادرات مواد خام مشمول معافیت 

مالیاتی است.(
ایجاد موازنه کامل در زنجیره فوالد

معاونت  واحد  مدیر  نژاد،  محجوب  مهران 
برنامه ریزی شرکت فوالد تکنیک در این جلسه 
با بیان اینکه تا قبل از چشم انداز سال 1404 
به برنامه 55 میلیون تن فوالد خام می رسیم، 
فوالد  زنجیره  در  کامل  موازنه  اکنون  گفت: 
احداث  مجوز  صدور  به  نیازی  و  شده  ایجاد 
کارخانه گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی و فوالد 

نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در بخش اکتشاف و استخراج 
و نیز صنایع پایین دستی )همچون تولید انواع 
ورق، فوالدهای خاص و غیره(، نیاز به مجوزهای 

جدید و انجام سرمایه گذاری است.
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»گاهی تعجب می کنم که می بینم سهامداران 
فوالد  زنجیره  حوزه  در  ما  بزرگ  شرکت های 
و  صنعت  )رفاه،  وزارتخانه  یک  نظر  زیر  بعضا 
معدن یا نهایتا نیروهای نظامی( هستند. این ها 
ملی  منافع  تا  نمی نشینند  میز  یک  سر  هم  با 
وزارت  باید  اینجا  بنابراین در  بدهند.  اولویت  را 
صنعت و معدن با اقتدار ورود کند و با حمایت 
جامعی  سیاست گذاری  دولت،  و  رئیس جمهور 
داشته باشد که این بخش های جداگانه، مجبور 
شوند منافع ملی را در نظر بگیرند. حاال اینکه 
کدام فوالد، کنسانتره یا گندله درست می کنند 
را می شود در یک مجموعه هلدینگ به نحوی 
عمل کرد که همه منافع متعادلی داشته باشند 
و نهایتا باید سیستم خصولتی هم فراموش شده 
و به سمت بخش خصوصی یا سهامداری حرکت 

کنیم.«
و  سر  معدنی  صنایع  با  سال ها  شما   *
کار داشتید. در این گذر زمان به نظر شما 

صنعت فوالد اکنون در چه جایگاهی قرار 
گرفته است؟

و  تولید  در  را  خود  جایگاه  فوالد  صنعت 
صادرات در سال های اخیر پیدا کرده است. یادم 
است در سال 1391-1390 میزان فوالد وارداتی 
است  یادم  حتی  بود.  باالیی  بسیار  رقم  کشور، 
اوایل پیروزی انقالب که بنده معاون حمل و نقل 
در  ما  از معضالت جدی  یکی  بودم،  راه  وزارت 
از  آهن آالت  واردات  تا 64 حمل  سال های 60 
بندرعباس به نقاط مختلف کشور بود که حتی 
ما مجبور شدیم کشتی ها با بار آهن را با کمک 
مرکز تهیه توزیع فلزات به بنادر ترکیه بفرستیم 
و از آنجا با ماشین های ترک وارد کشور کنیم. 
خوشبختانه از سال 97-1396، فوالد و صنایع 
وابسته به آن، عمده صادرات غیرنفتی کشور را 
می دهد  نشان  که  می دهند  اختصاص  خود  به 
سرمایه گذاری در این مسیر، مثبت بوده است. 
بعضی از فوالدسازان مثل فوالد مبارکه توانستند 

براساس تصمیماتی که هیأت مدیره و مدیرانش 
در  را  سرمایه گذاری هایی  گرفتند،  گذشته  در 
و مهم تر  فلزات، گل گهر  معادن  توسعه  شرکت 
از همه در سنگان انجام دهند. فوالد مبارکه در 
مقطعی توانست، پروژه ای برای پنج میلیون تن 
کنتسانتره و گندله در اختیار بگیرد. در سال 95 
تهییج کردیم  را  فوالد خوزستان  - 1396 هم 
 2.5 بخرد،  را  ملی  توسعه  شرکت  پروژه  که 
میلیون تن کنسانتره و 2.5 میلیون تن گندله 
تا از این طریق بتواند پشتوانه برای سنگان باشد. 
متأسفانه مدیران وقت ذوب آهن در آن سال ها به 
دو دلیل کمبود نقدینگی و عدم حمایت سهامدار 
اصلی، در سرمایه گذاری معادن ورود نکردند که 
باعث شده اکنون شرکت بزرگی مثل ذوب آهن 
مشکل مواد اولیه پیدا کند. ضمن اینکه بعضی 
را  این معضل  فوالدی هم  دیگر  از شرکت های 

پیدا کرده اند.
تولیدکننده  شرکت های  حال  هر  به   *

در خـالل گفت وگـو نگاهـی هـم بـه عقبـه خـود دارد. آنجا که برایـش معـدن و صنایـع معدنی اهمیـت باالیی 
داشـت و بـرای ارتقـای آن نیـز بارها تالش کـرده بـود. در تمامی سـمت های متفاوتـی کـه در دوران فعالیتش 
انجام داده، یک سـمت به صورت مسـتقیم مرتبط با این حوزه بود؛ درسـت آخرین سـمت او. مهدی کرباسـیان، 
به عنـوان معـاون اسـبق وزیـر صنعت، معدن و تجـارت و رئیس هیئت عامل سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن 
و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( چند سـال تالش کرد تـا این حـوزه را بیش از پیـش بشناسـاند. او حاال که 
بـه سـبب قانون منع بـه کارگیری بازنشسـتگان، خود اسـتعفا داده و از دولت بیـرون رفته، به یکـی از منتقدان 
سیاسـت گذاری در ایـن حوزه بدل شـده اسـت. کرباسـیان در گفت وگو بـا »فوالد« تأکیـد بر وظایفـی دارد که 
دولـت به واسـطه نداشـتن بودجه، یـا آنهـا را نادیده گرفتـه یا به شـرکت ها واگذار کـرده اسـت و به نوعی خود 
را کنـار کشـیده. بـه گفتـه او تصمیم گیری هـای درسـتی در ایـن بخش صـورت نمی گیـرد. با در ایـن گفت وگو 

از زوایـای مختلفـی بـه صنعت فـوالد می نگـرد و می گوید:

ایجاد هلدینگ های معدنی

معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با »فوالد« پیشنهاد کرد

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company
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فوالد در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو 
هستند. چه راه حلی برای حل این مشکل 

می توان ارائه داد؟
این  در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  باید 
رابطه تصمیم بگیرد، اما هیچ تصمیمی نمی گیرند 
را  عوارض  دریافت  مثل  مقطعی  تصمیمات  یا 
در نظر می گیرند. تعجب می کنم از یک طرف 
به  مربوط  یا  بزرگ ترین سنگ آهنی های کشور 
مربوط  نوعی  به  که  یا خصولتی ها  است  دولت 
به دولت است. اگر به سهامداران شرکت بزرگی 
مثل گل گهر و چادرملو نگاه کنید یا شرکت امید 
است که وابسته به بانک سپه است یا شستا و 
نهایتا  کشوری.  یا  فوالد  بازنشستگی  صندوق 
دولت می تواند در آنها مدیریت کند. همچنین 
سنگان هم که کال متعلق به دولت است. بنابراین 
به نظر می رسد دولت در این زمینه باید در حوزه 
اسفنجی  آهن  و  گندله  کنسانتره،  آهن،  سنگ 
برمبنای  و  کند  سهمیه بندی  و  کند  مدیریت 
مواد  که  کند  مکلف  را  شرکت ها  سهمیه بندی 
قرار دهند.  بعدی  اختیار حلقه های  را در  اولیه 
واقعیت این است که چون سنگ آهن و گاز در 
بنابراین  است،  فراوان  خداوند،  لطف  به  کشور 
گاز  و  آهن  سنگ  قیمت  رانت  از  شده  موجب 
زنجیره  و  شرکت ها  برای  خوبی  بسیار  درآمد 
دولت  خداست.  لطف  این  شود.  حاصل  فوالد 
می تواند با اختصاص تخفیف، اضافه کردن حقوق 
دولتی یا قیمت گاز، ابزارهایی را در اختیار بگیرد 
را  نمی کنند  سهمیه بندی  رعایت  کسانی که  و 
ضعف  می رسد  نظر  به  بنابراین  آورد.  خط  به 
مدیریت و هماهنگی است که مسئله مواد اولیه 
هست و باید بپذیریم در بلندمدت کمبود مواد 
اولیه و سنگ آهن برای کشور کم وبیش به وجود 

خواهد آمد که باید اکتشافات را وسیع کنند. 
* به نکته خوبی اشاره کردید. با توجه به 
مشکل تأمین مواد اولیه برای فوالدسازان، 
معدنی  جدید  منابع  اکتشاف  نیست  بهتر 
نظر  در  معادن سایر کشورها  در  یا حضور 

گرفته شود؟
زمینه  در  اول  وظیفه  که  پذیرفت  باید 
متأسفانه  است.  دولت  عهده  بر  اکتشافات 
مسئولیت ها  برخی  بی پولی،  دلیل  به  دولت 
در  سرمایه گذاری  زیرساخت،  اکتشاف،  مانند 

به  به طور جدی  را  راه آهن و جاده و آب  بندر، 
شرکت ها وصل می کند چون شرکت ها سودآور 
هستند و می توانند آنها را انجام دهند. این حرف 
حوزه  در  دارد  تکلیف  دولت  است.  غلط  نهایتا 
برسد،  نتیجه  به  اکتشاف  زمانی که  تا  اکتشاف 
سرمایه گذاری کند. دولت در حال حاضر بودجه 
به شرکت ها  ویژه ای  امتیازات  می تواند  و  ندارد 
اکتشاف  در حوزه  بدهد که  و بخش خصوصی 
روباز  اکتشافات  در  بپذیریم  باید  کنند.  ورود 
اکنون معادن بزرگ سنگ آهن نداریم و باید به 
سمت معادن عمقی برویم و در این رابطه باید 
اینکه تجهیزات  از  بیشتر  و  سرمایه گذاری کرد 
مهم  تکنولوژی  مسئله  هست(  )که  باشد  نیاز 
است که متأسفانه در مورد معادن عمقی، تقریبا 
می توان گفت تکنولوژی نداریم و باید از کشورها 
و شرکت های معتبر بین المللی کمک بگیریم. در 
این رابطه هم بارها گفته شد ولی متأسفانه هنوز 
به ویژه  و  است. دولت  نگرفته  پیشرفتی صورت 
سازمان ایمیدرو در این زمینه باید پیشتاز باشد. 
دولت نباید وظایف خودش را به بخش خصوصی 
و غیردولتی بدهد. این نکات به صورت کوتاه مدت 

و بلندمدت می تواند کمک کننده باشد. 
* ظرفیت بومی سازی و استفاده از توان 
داخلی در تولید فوالد در کشور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
اقدامات  خوشبختانه  بومی سازی  مورد  در 
بسیار خوبی به عمل آمده است. در حوزه فوالد 
می توانیم بگوییم از حوزه اولیه یعنی کنسانتره، 
گندله و آهن اسفنجی کمابیش خودکفا هستیم، 
طراحان  و  مشاوران  پیمانکاران،  هم  چون 
توانسته اند تولید را انجام دهند و اکنون ساخت 
کارخانه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی توسط 
ایرانی  مشاوران  طراحی  با  ایرانی  پیمانکاران 
به  رو  ارزنده  بسیار  گام  یک  که  عملیاتی شده 
جلو است. در حوزه شمش و فوالد و پایین دست 
آن هم اقدامات بسیار خوبی به دست آمده است. 
باید  تأسیسات مان هنوز  از  بعضی  بدیهی است 
وارداتی باشد، اما حدود 50درصد آن در داخل 
ارزنده  هم  کار  این  که  می شود  ساخته  کشور 
است. ضمن اینکه هیچ صنعتی نمی تواند صفر 
تا صدش را خودش انجام دهد. این حرف اشتباه 
انقالبی  پیروزی  ابتدای  از  بعضی ها  که  است 
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خودکفایی و خوداتکایی را به معنی این می دانند 
این  و  دهیم  انجام  را خودمان  تا صد  که صفر 
موجب شده نهایتا ارزش افزوده را فراموش کنیم 
و محصول  افزایش دهیم  را  تمام شده  قیمت  و 
را غیرقابل رقابت کنیم. افزایش قیمت تمام شده 
رقابت پذیری، موجب  توان  آن عدم  ادامه  در  و 
خواهد شد تولید آن محصول به نفع اقتصاد ملی 
بومی سازی، در حوزه فوالد  با  رابطه  نباشد. در 
کارهای خوبی در سال های گذشته انجام شده و 

در این حوزه پیشرفت خوبی داشته ایم. 
* با توجه به آمایش سرزمین، نظر شما 
عرصه  به  معدنکاران  ورود  خصوص  در 

فوالدسازی چیست؟
مخالفم  یا  موافق  بگویم  اگر  رابطه  این  در 
این  به  چندان فرقی نمی کند. ورود معدنکاران 
تصمیمات  متأسفانه  است.  واقعیت  یک  بخش 
سیاسی، قومی، محلی، پوپولیستی و تصمیمات 
غیراقتصادی، ضعف وزارت صنعت و معدن در 
طی دوران و نایستادن در مورد مسائل اصولی 
به دلیل فشارهای نمایندگان یا تصمیمات غلط 
دولت،  سفرهای استانی مسئولین به ویژه روسای 

اکنون  است.  شده  اتفاقات  این  موجب  جمهور 
زنجیره  این  ادغام  شاید  کرد.  کاری  نمی شود 
درهم و ایجاد هلدینگ های بزرگ و جداکردن 
خصولتی ها از بنگاه داری و رفتن به سمت اداره 
هلدینگ ها  مالکیت  یا  بورس  به  ورود  و  سهم 
کند.  حل  را  مشکل  بتواند  فوالد،  زنجیره  بر 
سهامداران  می بینم  که  می کنم  تعجب  گاهی 
فوالد  زنجیره  حوزه  در  ما  بزرگ  شرکت های 
و  صنعت  )رفاه،  وزارتخانه  یک  نظر  زیر  بعضا 
معدن یا نهایتا نیروهای نظامی( هستند. این ها 
ملی  منافع  تا  نمی نشینند  میز  یک  سر  هم  با 
باید وزارت  اینجا  بنابراین در  اولویت بدهند.  را 
صنعت و معدن با اقتدار ورود کند و با حمایت 
جامعی  سیاست گذاری  دولت،  و  رئیس جمهور 
داشته باشد که این بخش های جداگانه، مجبور 
شوند منافع ملی را در نظر بگیرند. حاال اینکه 
کدام فوالد، کنسانتره یا گندله درست می کنند 
را می شود در یک مجموعه هلدینگ به نحوی 
عمل کرد که همه منافع متعادلی داشته باشند و 
نهایتا باید سیستم خصولتی هم فراموش شده و 
به سمت بخش خصوصی یا سهامداری برود که 

بتواند منافع کشور را تأمین کند. 
* نظر خود را در خصوص مزایای رقابتی 
و  کشورها  سایر  با  ایران  معدنی  صنایع 

همچنین حضور در بازارهای دنیا چیست؟
باید  ایران  معدنی  صنایع  مزایای  مورد  در 
دنیا،  در  تقریبا  که  دارد  مزیتی  ایران  پذیرفت 
فقط چهار، پنج کشور هستند که هم سنگ آهن 
و انرژی ارزان و زیاد داشته باشند. استرالیا سال 
سنگ آهن  صادرات  دالر  میلیارد  صد  گذشته 
داشته یا برزیل که میزانی هم انرژی دارد. اما کافی 
نیست یا در آفریقا کشور گینه چون انرژی ندارد، 
صادرکننده مواد خام است و راهی هم جز این 
ندارد چون انرژی ندارد که کارخانجات تولیدی 
راه بیندازد. در ایران به لطف خدا هم سنگ آهن و 
هم انرژی، نیروی متخصص و جایگاه استراتژیک 
مثل  همسایه  کشورهای  اینکه  ضمن  داریم. 
افغانستان از نظر معدنی وسیع هستند، اما آنها هم 
انرژی ندارند. بنابراین می توان با آنها تفاهم کرد که 
نهایتا تولید را در ایران انجام دهند. بنابراین صنایع 
کنار  در  می تواند  و  دارد  ویژه ای  جایگاه  معدنی 
حوزه های استراتژیکی مانند نفت و گاز باشد. در 
دولت یازدهم، سازمان ایمیدرو به صورت پیشتاز 
این حوزه را حمایت کردند و اکنون جایگاه معدن، 
صنایع معدنی و فوالد در کشور بین محصوالت 
هم  سودآوری اش  و  است  شده  شناخته  کشور 
استقبال  آنها  از  دلیل  همین  به  است،  خوب 
راهی  نقشه  باید  حوزه  این  برای  اما  می شود، 
تصویب شده باشد و از شعار دربیاید و به عنوان 
سند بماند. کار خوبی که انجام شد مسئله طرح 
توسط  بود که در سال 1393-94  فوالد  جامع 
شرکت فوالد تکنیک به روز شد و در آنجا به ریز، 
گلوگاه های حوزه زنجیره فوالد مشخص شده و 
دولت می تواند برنامه هایش را مطابق با آن، انجام 
دهد. صادقانه بگویم در کشور ندیده ام سندی با 
این دقت برای بقیه صنایع کشور تهیه شده باشد. 
بنابراین به نظرم وزارت صنعت، معدن تجارت باید 
این سند را به عنوان محور قبول کند و به صورت 
روزانه و قاطع آن را اجرایی کرده تا بتواند برای 
بخش های مختلفی از جمله صدور مجوز ساخت 
و تولید و بازرگانی تا تولید داخلی و صادرات و... 
برنامه ریزی کند تا بتواند در افق چشم انداز 1404 

به اهداف این سند دسترسی پیدا کند. 
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عرضـه ریـل به عنـوان یکـی از محصـوالت ذوب آهـن اصفهان بـه عنوان تنهـا تولید کننـده و عرضـه کننده 
ریـل کشـور در بـورس کاال در حالـی از روزهـای پایانی تیـر ماه آغاز شـد که ماننـد هر عرضه دیگـری عده ای 
مخالـف و عـده ای موافـق اجـرای آن بودنـد. ایران بـه عنوان یکـی از کشـورهای در حال توسـعه، در توسـعه 
شـهری، صنعتـی و معدنـی از جملـه مصرف کننـدگان و تـا پیـش از ایـن در رده وارد کننـدگان ریل های آهن 
قـرار می گرفـت. از همیـن رو عرضه ریل هـای تولیدی ذوب آهـن در بـورس کاال از زوایای مختلفی مـورد انتقاد 

و گاهـی تایید کارشناسـان و فعـاالن این حـوزه قرار گرفته اسـت.

عرضه ریل چه اندازه تأثیرگذار بوده است؟
 

 دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن
توسط ذوب آهن اصفهان

در نخستین عرضه ریل آهن در بازار فیزیکی 
حالی  در  این محصول  از  تن  کاال 660  بورس 
تومان   15700 که  گرفت  قرار  معامله  مورد 
بود. ذوب آهن اصفهان به  قیمت گذاری شده 
عنوان تنها تولیدکننده ریل در نخستین عرضه 
خود 1320 تن ریل را در حالی روی میز فروش 
گذاشت که نزدیک به نیمی از این عرضه در یک 

قرارداد سلف به فروش رسید.
بهزاد کرمی  انجام نخستین عرضه،  از  پیش 
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اعالم کرده 
بود که ریل تولیدی ذوب آهن در چهار کالس 
حمل  و  معدن  مترو،  آهن،  راه  نیاز  مورد  ریل 
کاال عرضه  بورس  در  کارخانه ها  داخلی  نقل  و 
می شود. پیش بینی می شود نیاز ایران به ریل 
برای توسعه خطوط ریلی بین 90 تا 100 هزار 
تولید 120  برای  "ذوب"  اما  باشد  تن در سال 
هزار تن ریل برنامه ریزی کرده است. همچنین 
مصرف  از  دقیق تری  برآورد  می تواند  شرکت 
عرضه ها  مازاد  از  و  داشته  داخلی  محصول 

که  می شود  ایجاد  صادرات  توانایی  بورس  در 
ارزآوری مناسبی را به دنبال خواهد داشت.

عرضه ریل ملی در بورس کاال به خصوص در 
شرایطی مورد توجه قرار گرفت که پیشتر اصل 
بر واردات ریل مورد نیاز به داخل کشور بود، در 
چنین شرایطی با توجه به تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها و محدودیت منابع ارزی، در حالی که 
ذوب آهن افزایش تولید ریل را هدف قرار داده 
بود، عرضه آن در بورس کاال به عنوان یک نقطه 
از  استفاده  نیز  و  ارزی  جویی  صرفه  در  قوت 

کاالی داخلی مورد توجه قرار گرفت.
اگرچه عده ای معتقد بودند ریل های تولیدی 
ذوب آهن استاندارد الزم و تاب تحمل قطارهای 
کیلومتر   300 از  بیش  )سرعت  آتی  پرسرعت 
یزدی  منصور  اما  داشت  نخواهد  را  در ساعت( 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نشستی  در  زاده 
 120 از  بیش  طی  که  است  محصولی  ریل 
است.  بوده  وارداتی  سال گذشته یک محصول 
EN674  استاندارد روز اروپاست که ریل های 

را دارا هستند.  استاندارد  این  تولید ذوب آهن 
ریل های تولیدی ذوب آهن در عین حال دقیقا 
را  آن  راه  وزارت  که  است  استانداردی  مطابق 
تعیین کرده است. یک شرکت بازرسی در این 
را  ریل ها  شاخه  شاخه  که  دارد  حضور  پروژه 
مورد بررسی قرار داده و چنانچه تنها یک ریل 
دچار مشکل باشد امکان خروج از شرکت ذوب 

آهن را پیدا نمی کند. 
در عین حال در روزهای میانی شهریور هم 
معاون  پیروزبخت  نیره  حضور  با  مراسمی  در 
رییس جمهوری و رییس سازمان ملی استاندارد 
ایران گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید 
استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  و  راه آهن  ریل 
مدیرعامل  یزدی زاده،  منصور  به  محصول  این 
ذوب آهن اصفهان اعطا شد. پیروزبخت، رییس 
سازمان ملی استاندارد در این آیین عنوان کرد: 
تولیدکننده  یک  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب 
برخوردار  باالیی  توانایی  از  فوالدی کشور  مهم 
است و تولیدات این شرکت در سطح خاورمیانه 

نگاهی به مزایا و معایب عرضه ریل در بورس کاال
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و جهان مطرح است. ریل تولید شده در ذوب 
آهن اصفهان در مدت کمی توانست استاندارد 
نشان دهنده  امر  این  و  کند  پاس  را  ملی  ریل 

کیفیت باالی این محصول است.
را  ریل  تولید  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 
و تصریح کرد:  دانست  برای کشور  افتخار  یک 
و  کند  تغییر  باید  استاندارد  به  نسبت  نگرش 
داشته  مقوله  این  به  اجباری  نگاه  نباید  هرگز 
باشیم، همچنان که استاندارد ملی برای ریل نیز 
به صورت اجباری نبود بلکه این امر به صورت 

اختیاری و تشویقی صورت گرفت .
صنایع  امور  معاون  نیارکی  صادقی  مهدی 
را  استاندارد  مراسم،  این  در  نیز  صمت  وزارت 
زمینه ساز توسعه صادرات توصیف کرد و ابراز 
آهن  ذوب  تالشگران  و  مسوولین  از  باید  کرد: 
ویژه کرد که در شرایط سخت  تقدیر  اصفهان 
محصول  مختلف،  مشکالت  وجود  با  و  کنونی 
مهمی همچون ریل را تولید کردند .وی حرکت 
این شرکت به سمت تولید محصوالت با ارزش 

مدیریت  در  خبرگی  حاصل  را  باالتر  افزوده 
این شرکت دانست و گفت: تولید ریل موجب 
افزایش حس خوداتکایی در کشور و مانع خروج 

ارز از کشور شد.
بازدید  سه  به  اشاره  با  صمت  وزیر  معاون 
خود از ذوب آهن اصفهان ادامه داد: این شرکت 
تجهیزات بسیار پیشرفته ای برای تولید و تست 
ریل نصب کرده و این امر تضمین کننده امنیت 

برای حمل ونقل ریلی است.
آهن  ذوب  مدیرعامل  یزدی زاده  منصور 

کرد:  تاکید  مراسم  این  ادامه  در  نیز  اصفهان 
این  تا  شد  موجب  تعهد  و  تجربه  از  ترکیبی 
و  کند  تولید  را  استاندارد  ریل  بتواند،  شرکت 
محصوالت  سبد  در  محصول  این  هم اکنون 
ذوب آهن موجود است و در محورهای مختلف 
مدیرعامل  می شود.  استفاده  کشور  آهن  خط 
بخش  سه  در  را  ریل  تولید  فرآیند  ذوب آهن، 
تولید شمش، نورد محصول و تست ریل تشریح 
کرد و افزود: این شرکت برای تولید انواع ریل، 
اساس  بر  امروز  و  پیموده  دشواری  بسیار  راه 

ــورس کاال ۶۶0  ــی ب ــازار فیزیک ــن در ب ــل آه ــه ری ــتین عرض در نخس
ــه ۱5۷00  ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــی م ــول در حال ــن محص ــن از ای ت
تومــان قیمــت گــذاری شــده بــود. ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان تنهــا 
تولیدکننــده ریــل در نخســتین عرضــه خــود ۱۳20 تــن ریــل را در حالــی 
روی میــز فــروش گذاشــت کــه نزدیــک بــه نیمــی از ایــن عرضــه در یــک 

ــه فــروش رســید. ــرارداد ســلف ب ق
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استاندارد، تلرانس این محصول میکرونی است.
از جمله انتقادات دیگری که به عرضه ریل در 
بورس مطرح می شد در رابطه با تعیین قیمت 
این محصول از سوی تنها عرضه کننده آن بود 
که مسووالن ذوب آهن در پاسخ به این مساله، 
قیمت های  مبنای  بر  تنها  را  گذاری  قیمت 
جهانی اعالم کردند؛ بر همین اساس نخستین و 
دومین عرضه ذوب آهن با قیمت 15700 تومان 
روزهای  در  که  عرضه  آخرین  و  کیلو  هر  در 
پایانی مرداد ماه اتفاق افتاد به قیمت 16500 
تومان انجام گرفته است. بدون تردید نوسانات 
ارزی از جمله دالیلی است که اختالف قیمتی 
میان نخستین و آخرین عرضه را در بورس کاال 

موجب شده است.
این در حالی است که پیش از نخستین عرضه 
ریل ذوب آهن در بورس کاال، معاون بازاریابی 
و فروش ذوب آهن در گفت وگویی عنوان کرده 
بود قیمت ریل وارداتی روسیه در حال حاضر هر 

کیلو 22 تا 23 هزار تومان است.

در مقابل انتقاداتی که نسبت به عرضه ریل 
زیادی هم  مزایای  کاال مطرح شده،  بورس  در 
مهمترین  از  است،  شده  برشمرده  آن  برای 
مزایای عرضه ریل در بورس کاال از دید فعاالن 
این حوزه، کشف قیمت عادالنه، حذف واسطه 
گران و توانایی خرید مصرف کننده نهایی بدون 

هیچ انحصاری در بورس عنوان شده است.
که  شرایطی  در  می رسد  نظر  به  پایان  در 
روز  به  روز  ایران  علیه  بین المللی  تحریم های 
گسترده تر می شود و تحریم های فوالدی بخشی 
که  حالی  در  دربرمی گیرد،  را  تحریم ها  این  از 

برون شهری طی  راه های آهن درون و  توسعه 
قرار  توجه  مورد  شدت  به  گذشته  سال های 
گرفته، عرضه ریل به عنوان یک کاالی توسعه ای 
در بورس کاال شفافیت معامالت آن را به دنبال 
داشته و موجبات تسریع توسعه را فراهم خواهد 
آورد. تا به امروز از حدود 1820 تن ریل عرضه 
با  از 1300 تن آن  شده در بورس کاال، کمتر 
قیمت های  به  نسبت  فاحشی  قیمت  تفاوت 
جهانی به فروش رسیده و این آغازی برای ایجاد 
شفافیت بیشتر و تسریع در روند توسعه شهری 

و صنعتی کشورمان برشمرده می شود. 

ـــن  ـــاالن ای ـــد فع ـــورس کاال از دی ـــل در ب ـــه ری ـــای عرض ـــن مزای از مهمتری
حـــوزه، کشـــف قیمـــت عادالنـــه، حـــذف واســـطه گـــران و توانایـــی 
خریـــد مصـــرف کننـــده نهایـــی بـــدون هیـــچ انحصـــاری در بـــورس 

ـــت. ـــده اس ـــوان ش عن

شماره 261     مرداد و شهریور 99 20



حدود 30 هزار نفر در معادن کشور مشغول 
حدود  شرکت  این  سهم  که  هستند  فعالیت 

2000 نفر می باشد.
نوع  از  کشور  صادرات  عمده  همچنین 
زغالسنگ حرارتی و به کشورهای چین و ترکیه 

می باشد.
البرز شرقی،  زغالسنگ  اقدامات شرکت  اهم 
تامین پایدار مواد اولیه صنایع فوالد،شیوه قیمت 
گذاری زنجیره فوالد، بومی سازی، جهش تولید 
صنایع  و  معادن  در  شکوفایی  راهکارهای  و 
مهندس  با  فوالد  ماهنامه  گفتگوی  در  معدنی 
منصور شریف مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

که در ادامه می آید.
◄ اهم اقدام های انجام شده در خصوص 

سئوال مطرح شده ظرف ۳ سال گذشته:
تولید  درصدی   71 بر  بالغ  افزایش   )1
تن   13460 ماهانه  متوسط  از  خام  زغالسنگ 

ماهانه  متوسط  به  ابتدای سال 96  ماه  در سه 
23094 تن در یک سال اخیر )تیر 98 تا خرداد 

.)99
تولید  درصدی   110 بر  بالغ  افزایش   )2

کنسانتره زغالسنگ از متوسط ماهانه 7343 تن 
ماهانه  متوسط  به  ابتدای سال 96  ماه  در سه 
15450 تن در یک سال اخیر )تیر 98 تا خرداد 

.)99

شـرکت معادن زغالسـنگ البرز شـرقی در سـال ۱۳49 شمسـی، ابتدا با عنوان حـوزه زغالی شـاهرود، فعالیت 
اکتشـافی و بهـره بـرداری از معادن مربوطه را آغاز و سـال ۱۳5۳ در زیرمجموعه شـرکت ملـی ذوب آهن ایران، 
بـه ادامـه فعالیت مشـغول شـد. متعاقب تاسـیس شـرکت ملی فـوالد و در ادامه سـازمان توسـعه و نوسـازی 
معـادن و صنایـع معدنـی ایـران، بـه مالکیت آنهـا درآمده و سـپس در راسـتای اجـرای سیاسـت های اصل 44 
قانون اساسـی، 95 درصد از سـهام آن در ابتدای سـال 9۳ توسـط سـازمان خصوصی سـازی به شـرکت سهامی 

ذوب آهـن اصفهـان و 5 درصـد باقـی مانـده در قالب سـهام ترجیهی به کارکنان شـرکت واگذار شـد.

برای تأمین کک مورد نیاز در افق 1404
باید تولید به حداقل دو برابر افزایش یابد

در گفتگو با مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی شاهرود مطرح شد
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3( دریافت مجوز زیست محیطی معدن وطن سه.
4( افزایش اشتغال مستقیم حدود 650 نفر 
اشتغال  )با در نظر گرفتن  پیمانکاری  قالب  در 

غیرمستقیم حدود 800 نفر(.
پیاده  و  استقرار  جهت  در  ریزی  برنامه   )5
سازی سیستم های کنترل موجودی، تامین و 

نگهداری و تعمیرات )PM( در شرکت.
6( برون سپاری نگهداری ماشین آالت حمل 

و نقل.
سیستمهای  خارجی  ممیزی  برگزاری   )7
مدیریت  های  گواهینامه  دریافت  و  کیفیتی 
زیست  محیط  مدیریت  )ایزو9001(،  کیفیت 
بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  و   )14001 )ایزو 
 )TÜV( توف  از شرکت  )ایزو 45001(  شغلی 

آلمان.
بهبود  اجرائی  و  آموزشی  دوره  برگزاری   )8
چابک  و  سرمایه  مدیریت  راستای  در  مستمر 

سازی.
میلیون تن فوالد در  تولید 55  برای   ◄
افق ۱404، صنعت کشور نیازمند مواد اولیه 
تامین  درخصوص  شما  راهکار  باشد،  می 
داخلی  معادن  توسط  اولیه  مواد  پایدار 

چیست؟ 
در حال حاضر زغالسنگ خام تولیدی کشور 
معادل سه و نیم میلیون تن در سال بوده که 
هزار  هفتصد  و  میلیون  یک  تولید  آن،  حاصل 
باشد که  تن کنسانتره زغالسنگ کک شو می 
اصفهان  آهن  ذوب  فعلی  نیاز  پاسخگوی  حتی 
و سایر مصرف کنندگان در کشور نیست. برای 
تامین کک مورد نیاز در افق 1404 باید تولید به 
حداقل دو برابر افزایش یابد )معادل هفت میلیون 
تن زغالسنگ خام و سه میلیون و چهارصد هزار 

تن کنسانتره کک شو(.
یارانه  و  گاز  و  نفت  دلیل وجود  به  ایران  در 
های آن، توجه به سرمایه گذاری و توسعه معادن 
زغالسنگ مغفول مانده و استراتژی مدونی وجود 
ندارد از اینرو تامین پایدار کنسانتره زغالسنگ 
جذب  و  فنی  دانش  دریافت  نیازمند  شو  کک 
تجهیزات  بهسازی  و  نوسازی  بمنظور  سرمایه 

معدنی می باشد.
کاهش  سبب  که  عواملی  مهمترین   ◄

قیمت تمام شده محصوالت معدنی و صنایع 
معدنی می شوند،کدامند؟

 عمده چالش معادن کشور، افزایش عمر آنها 

و عدم بروز رسانی تجهیزات معدنی متناسب با 
شرایط پیشروی و استخراج است که به تبع آن 
افزایش هزینه های تولید و غیر اقتصادی نمودن 
بر این هزینه  آنها را در پی داشته است. مزید 
ملزومات  و  قطعات  قیمت  روزافزون  افزایش 
تجهیزات  جمله  از  باالدستی  الزامات  تونلی، 
ایمنی، هزینه های ناشی از اجرای طبقه بندی 
مشاغل، قوانین و دستورالعملهای ابالغی و... می 
تاثیر خود  تحت  را  تمام شده  قیمت  که  باشد 

قرار می دهند. 
از توان  بومی سازی و استفاده  سهم   ◄

می  میزان  چه  به  شما  شرکت  در  داخلی 
باشد؟

بالغ  تعمیر  و  تجهیز  تامین،  حاضر  حال  در 
بر 90% تجهیزات تونلی توسط امکانات داخلی 
شرکت صورت می پذیرد از جمله اقدامهای اخیر 

عبارتند از:
تجهیزات  نصب  با  تولید  به  بخشی  تنوع   ■
تامین  و  تولید  بمنظور  بندی  دانه  و  خردکن 
بخشی از زغال حرارتی مورد نیاز صنایع فروآلیاژ 

کشور.
■ بهبود عملکرد کارخانه زغالشوئی با نصب 

سرند آبگیر.
رزمجا  معدن  تهویه  سیستم  رسانی  بروز   ■
جهت  رضی  معدن   14 تونل  سازی  آماده  و 

دسترسی به ذخیره بلوک صفر.
■ برق رسانی به تونلهای شماره 5 و 6 معدن 
تخت بمنظور جایگزینی لوکوموتیوهای برقی با 

دیزلی.
■ نوسازی تجهیزات حمل و نقل تونلی معدن 

تخت.
■ طراحی، احداث و بازسازی سنگرهای زغال 

و باطله تونل های 6 و 3 معدن تخت.
■ توسعه اکتشاف در مجموعه معادن رضی 
با هدف پتانسیل سنجی توسعه تونل 14 معدن.
◄ تحلیل شما از نحوه قیمت گذاری ها 

در زنجیره فوالد چیست؟ 
 به نظر اینجانب ضرائب قیمتی تعیین شده 
در زنجیره فوالد که حاصل صدها ساعت جلسه 
کارشناسی بوده است بسیار منطقی می باشد. 
درخصوص قیمت زغالسنگ نیز در سال 97 و 
با همکاری و حمایت مدیر عامل محترم ذوب 
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آهن اصفهان، جناب آقای مهندس یزدی زاده، 
از معادن کشور و متعاقب بررسی و جلسه های 
و  معدن  صنعت،  وزارت  با  متعدد  کارشناسی 
تجارت و انجمن زغالسنگ کشور، فرمول قیمت 
میانگین   %26.5 حسب  بر  زغالسنگ  گذاری 
قیمت فروش شمش فوالد خوزستان در بورس 
کاالی ایران، تصویب گردید که کمک شایانی به 
منطقی شده قیمت این ماده معدنی و اقتصادی 

شدن تولید زغالسنگ در کشور نمود. 
طرح  اساس  بر  معدنی  صنایع  چرا   ◄

جامع فوالد پیش نرفتند و این عدم توجه 
کافی به طرح چه مشکالتی را در پی داشته 

داشته است؟
شاید دلیل این موضوع به دهه های 70 و 80 
شمسی و خصوصی سازیهای کارشناسی نشده 
چتر  و  معادن  بر  واحد  مدیریت  چراکه  برگردد 
حمایتی مربوطه از بین رفته و تفکر جزیره ای و 
اهداف کوتاه مدت سودآوری معادن باعث گردید 
که طرح جامع فوالد بسان شیر بی یال و دم اشکم 
شود. نتیجه آن سیاستها در مشکالت فعلی تامین 

مواد اولیه ذوب آهن اصفهان مشهود است.
توان  داخلی  زغالسنگ  معادن  آیا   )۱

تامین زغال مورد نیاز صنعت فوالد کشور 
را دارند؟

 بله درصورت توجه، حمایت معنوی و اصالح 
قوانین  از  )اعم  پاگیر  و  دست  قوانین  بعضی 
کار، منابع طبیعی، زیست محیطی و...( به نظر 
قابل  امر  این  سرعت  و  سهولت  به  و  اینجانب 

تحقق خواهد بود.
در  معدنی  عظیم  ذخایر  به  توجه  با   )2
مزایای  درخصوص  جنابعالی  نظر  ایران 
رقابتی معادن و صنایع معدنی ایران با سایر 

کشورها چیست؟
وجود  از  حاکی  ایران  شناسی  زمین  ذخائر 
13 میلیارد تن زغالسنگ بوده و ذخائر قطعی 
حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تن بنابراین 
اگر با تولید فعلی حساب کنیم حداقل تا 500 
سال دیگر ذخیره قطعی خواهیم داشت که این 
در  کشور  رقابتی  مزیت  دهنده  نشان  اطالعات 

این بخش از معدن می باشد. 
۳( از دیدگاه شما جهش تولید در معادن 
واقعی  معنای  به  چگونه  معدنی  صنایع  و 

کلمه و به دور از شعار عملیاتی می شود؟ 
ایجاد  در  معادن  بالقوه  توان  به  توجه  با 

در  و  کشور  در  بازده  زود  شغلی  فرصتهای 
راستای سیاست اقتصاد مقاومتی کشور، ضرورت 
همکاری و همراهی ارگانها و سازمانهای درگیر با 
معادن از جمله صنعت، معدن و تجارت، تعاون، 
زیست  طبیعی،  منابع  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
اجتناب  امری  و...  اجتماعی  تامین  محیطی، 
ناپذیر بوده و در غیراینصورت نه تنها به رونق و 
جهش تولید رهنمون نشده بلکه باعث کسادی 

تولید و اشتغال خواهیم شد.
4( راهکار شما برای شکوفایی معادن و 

صنایع معدنی کشور چیست؟
با توجه به محدودیت های واردات زغالسنگ 
خام ناشی از تحریم ظالمانه استکبار جهانی از 
یک طرف و منطقی شدن قیمت های جهانی 
و داخلی از طرف دیگر، شاهد افزایش تقاضای 
برای حفظ و  داخلی هستیم که فرصت خوبی 

توسعه معادن کشور فراهم آورده است.
راهکار ارائه بسته های حمایتی و معافیت های 
مالیاتی )همانند مناطق آزاد تجاری( می تواند 
و  گردیده  معادن  اشتغال  و  تولید  رونق  باعث 
و  تحقیقاتی  های  پروژه  در  کرد  هزینه  امکان 

توسعه را فرآهم نماید.
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یکی از موانع با اهمیت در زنجیره 
فوالد، چالش قیمت گذاری بین 
دو قسمت زنجیره فوالد یعنی 
معدن و تولیدکنندگان فوالد است؛ 
چالشی که با توجه بیشتر به منافع 
کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع 
بنگاهی، قابل حل است. انجمن 
تولیدکنندگان فوالد اعتقاد دارد 
که ریشه اصلی نارضایتی برخی از 
شرکت های معدنی از قیمت های 
فعلی، غیرواقعی بودن قیمت شمش 
به دلیل اعمال سیاست های کنترلی 
است و نه ضرایب موجود. با واقعی 
شدن قیمت شمش فوالدی در 
بورس کاال، قیمت  سایر محصوالت 
زنجیره فوالد نیز به سطوح واقعی 
خواهد رسید و سود متوازن در 
زنجیره فوالد دوباره برقرار
خواهد شد.

افزایش نرخ کنسانتره،گندله و آهن 
اسفنجی، به ضرر مصرف  کننده نهایی 

خواهد شد
تمرکز اصلی واحدهای معدنی باید سرمایه گذاری 

در بخش معدن و اکتشاف پهنه های جدید باشد

تولیدکننده  شرکت های  دیگر  سوی  از  اما 
اسفنجی  آهن  و  گندله  سنگ آهن،کنسانتره، 
می گویند یکی از راهکارهایی که می تواند روند 
صادرات سنگ آهن و کنسانتره و... را به صورت 
در  قیمت گذاری  اصالح  کند،  متوقف  خودکار 

داخل کشور است. زیرا در این صورت تولیدات 
داخلی از سنگ آهن تا گندله تولیدی در کشور 
به مصرف فوالدسازان داخلی خواهد رسید و به 

نفع کشور خواهد بود.
در همین راستا رضا یزدخواستی معاون خرید 

معاون خرید فوالد مبارکه اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه فوالد؛
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فوالد مبارکه اصفهان در خصوص روند تعدیل 
گفت وگوی  در  فوالد  زنجیره  قیمتی  ضرایب 
این  بررسی  به  فوالد  ماهنامه  با  اختصاصی 
موضوع پرداخته است که شرح آن در پی می آید؛
آقای یزدخواستی به نظر شما چه دالیلی 
باعث شد تا نیاز به تعدیل ضرایب کنونی 

قیمتی در زنجیره فوالد احساس شود؟
کنسانتره،  قیمت گذاری  فعلی  فرمول   
و  مطالعات  اساس  بر  اسفنجی  آهن  و  گندله 
استفاده  با  و  اقتصادی  و  فنی  دقیق  محاسبات 
کارشناسی  بازده  نرخ  با  سرمایه گذاری  مدل  از 
از  فوالدی  و  معدنی  واحدهای  و  شده  تنظیم 
سود منصفانه ای برخوردار می شوند. حال تغییر 
این مدل موجود قیمت گذاری و روی آوردن به 
مدل هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای 
به  هزینه ای  بیشتر  فشار  باطبع  و  معدنی 
واحدهای فوالدی می شود، به هیچ وجه درست 
نیست و نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصوالت 
نهایی فوالدی در بازار بوده و این افزایش صرفا 
مردم  یعنی  نهایی  کنندگان  مصرف  جیب  از 

پرداخت خواهد شد. 
چه رویکردی باید اتخاذ شود تا منافع هر 
دوگروه ) معدنی ها و فوالدی ها( تامین شود؟

زنجیره  در  کالن  سرمایه  گذاری  مدیریت 
تا  شده  باعث  گذشته  دهه  در  کشور  فوالد 
محصوالت  و  فوالد  تولید  به  معدنی  واحدهای 
بلندمدت  منافع  لحاظ  به  شوند.  وارد  فوالدی 
جا داشت توسعه سرمایه گذاری های فوالدی در 
حیطه شرکت های فوالدی باقی می ماند و منابع 
گذاری  سرمایه  به  معطوف  معدنی  واحدهای 
های بیشتر در بخش معدن و پهنه های جدید 
تایید  قابل  به لحاظ منافع کوتاه مدت  می شد. 
متوسط  قیمت  افزایش  با  اکنون  هم  که  است 
در  که  جاری  سال  در  خوزستان  فوالد  شمش 
اولیه  مواد  گذاری  قیمت  مبنای  حاضر  حال 
است حتی بدون افزایش نرخ کنسانتره، گندله 
و آهن اسفنجی نسبت به قیمت موجود شمش 
درصد   70 حدودا  اولیه  مواد  قیمت  خوزستان 
افزایش یافته و افزایش مضاعف و مجدد قیمت 
این مواد با افزایش نرخ های مورد اشاره به هیچ 

وجه توجیه ندارد. 
قیمتی  ضرایب  فرمول  تعدیل  برای 

زنجیره فوالد چه پارامترهایی باید مدنظر 
قرار گیرد؟

تعیین  مدل  کارشناسان،  نظر  بر  بنا 
سرمایه  مدل  اساس  بر  موجود  قیمت گذاری 
در  سرمایه  و  ثابت  سرمایه  میزان  و  گذاری 
فوالد،  زنجیره  تولیدی  واحد  هر  در  گردش 
بهترین مدل قیمت گذاری برای کنسانتره، گندله 
و آهن اسفنجی است. مدل قیمت گذاری مواد 
اولیه موجود صحیح است و نیازی به تغییر ندارد.
در  سیاست گذاران  تصمیم  شما  نظر  به 
به  فوالد  زنجیره  خصوص  به  فلزات  بخش 
سمت قیمت گذاری دستوری، چه تاثیراتی 

بر این بخش گذاشته است ؟
در حال حاضر بازارهای تولیدات زنجیره فوالد 
هم در باالدست و هم در پایین دست، نیازمند 
مدیریت کالن براساس ضوابط کارشناسی و در 
چهارچوب اقتصاد کشور است. در شرایطی که 
کسری کنسانتره و گندله برای فوالدسازان در 
کشور وجود دارد، عرضه مواد اولیه به واسطه ها 
و دالالن چه توجیهی دارد؟ آیا رصد چگونگی 
فروش تولیدات واحدهای تولیدی زنجیره فوالد 
از  گزارش گیری  امکان  آیا  است؟  کارسختی 
در  نیست؟  میسر  معدنی  واحدهای  خریداران 

تفاوت  فوالدی  محصوالت  بازار  در  حاضر  حال 
توسط  محصوالت  عرضه  قیمت  بین  فاحشی 
بازار  در  فروش  نرخ های  و  فوالدی  شرکت های 
آزاد وجود دارد. این تفاوت تنها و تنها به سود 
تجار و بازرگانان و به زیان تولید کنندگان است. 
قیمت  چنین  این  زمانیکه  دارد،  تعمق  جای 
عرضه محصوالت فوالدی کنترل می شود، اجازه 
می دهند نرخ فروش مواد اولیه شامل کنسانتره، 

گندله و آهن اسفنجی افزایش یابد.
راهکارهای  یزدخواستی،  آقای  جناب 
برون رفت از فرآیند قیمت گذاری دستوری 

در زنجیره فوالد را چه می دانید؟ 
 اصالح فرآیندها و ارتباط مستقیم واحدهای 
حذف  و  دست  باال  و  دست  پایین  در  تولیدی 

واسطه ها گام نخست در تنظیم بازار است.
کشور  صنعت  ارشد  گیران  تصمیم  چنانچه 
نظرات کارشناسی و فنی و بکپارچه در سرمایه 
گذاری های معدنی و فوالدی را مبنای تصمیمات 
خود  قرار دهند، هزینه کمتری به صنعت کشور 
خواهد  همراه  به  بهتری  نتایج  و  شده  تحمیل 
گرایی  قوم  و  نگری  بخشی  مقابل  در  داشت. 
سم مهلکی برای صنعت زنجیره فوالد بوده و در 

کالن خود به زیان کشور است.
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یعنی  روزها  این  داغ  از موضوع  ابتدا   *
شروع  معدنی  صنایع  اولیه  مواد  تأمین 
به مشکالت  نسبت  دیدگاه شما  می کنیم؛ 
این بخش در زنجیره صنایع معدنی به ویژه 

فوالد چیست؟ 
حال  در  و  معدن خیز  که  کشورهایی  عمدتا 
توسعه هستند، اصوال فعالیت معدنی را براساس 
مواد  پایه  بر  و  خود  صنعتی  استراتژیک های 
دارد  وجود  کشورشان  داخل  در  که  اولیه ای 
برنامه ریزی می کنند تا حداقل وابستگی به مواد 
اولیه دیگر کشورها برایشان به حداقل برسد و 
انجام  منظم  به صورت  را  خود  توسعه ای  برنامه 
دهند. در کشور ما نیز تقریبا این اتفاق حاصل 
شد؛   نه اینکه از سال های دور بلکه می توان گفت 
بعد از جنگ تحمیلی کم کم رویکرد صنعتی ما 
صنایعی  دنبال  به  که  گرفت  شکل  به گونه ای 
باشیم که مواد اولیه آن در کشور وجود داشته 

باشد و به همین دلیل به صنعت سیمان، کاشی 
سرامیک، سرب و روی ، فوالد و ... روی آوردیم 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری  این بخش ها  و در 
مانند  معدنی  مواد  برخی  در  ایران  کردیم. 
و همچنین  نمک  ساختمانی سنگ  سنگ های 
مواد معدنی استراتژیک مثل سرب، روی، آهن و 
طال جز ده کشور اول دنیا است و به حد کافی از 
آنها برخوردار هستیم در نتیجه باید برای آن از 

ابتدا تا انتها برنامه ریزی داشته باشیم. 
* در این مدت دولت ها در این مدت چه 

نقش و عملکردی داشتند؟ 
نمی توان در این باره اظهار نظر کلی داشت، 
اما معتقد هستم ما نتوانستیم از این فرصت و 
شرایط مطلوب به معنای واقعی استفاده کنیم. 
برای  و  نبود  هدفمند  سرمایه گذاری ها  چراکه 
بازار ما تعریف نشد بلکه براین مبنا بود که باید 
فقط از مواد معدنی خودمان استفاده کنیم. این 

رویکرد به گونه ای بود که در حال حاضر شاهد 
این هستیم که تولید خوبی داریم، اما نمی توانیم 
داشته  جهانی  بازارهای  در  چشمگیری  حضور 

باشیم و خوراک خوبی به دنیا بدهم. 
هم  فرآوری  بخش  در  اینکه  ضمن 
در  دولت ها  و  نداشتیم  خوبی  سرمایه گذاری 
کنار بخش خصوصی به این بخش ورود نکردند. 
این در حالی است که مشارکت دولت در کنار 
بخش خصوصی عموما در دنیا انجام می شود و 
کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، چین، یونان و ... 
همزمان وقتی که فعالیت ها و جریانات اقتصادی 
را بر پایه امکانات و مواد اولیه داخلی خودشان 
قرار دارند ، برای حضور در بازارهای هدف هم، 
اتفاق  این  اما  بودند،  خصوصی  بخش  کنار  در 
هرگز در ایران رخ نداد و ما امروز با چالش های 
مختفی در بازار مواجه هستیم که نتیجه این امر 
وقتی  بود، چرا که  در عرضه خواهد  مشکالتی 

صنایـع معدنـی ایـران اگرچـه دارای ظرفیت هـای بسـیاری اسـت، اما بـه چالش های بسـیاری دچار اسـت که 
مهم تریـن آن تأمیـن مـواد اولیـه و همچنین نبود برنامه های هوشـمند توسـعه ای اسـت. امسـال سـال جهش 
تولیـد نـام دارد و بـا توجـه به تأکیـدات مقام معظم رهبـری بر این امـر خطیر، متولیـان بخش معـدن و صنایع 
معدنـی نیـز برنامه هـای خوبـی بـرای تولید ارائـه دادند، امـا نکته مهـم اینجاسـت مشـکالت و چالش هایی در 
ایـن بخـش وجـود دارد کـه باعـث می شـود نتوانیم از این شـرایط به درسـتی بهـره ببریم و سـهم خـود را در 
بازارهـای جهانـی افزایـش دهیم. تولید خوب اگر بازاری نداشـته باشـد، نمی تواند یک فرصت محسـوب شـود. 
در همیـن بـاره گفت و گویـی بـا محمدرضـا بهرامن رییـس خانه معـدن داشـتیم. او می گویـد: بایـد برنامه های 
توسـعه ای قـوی در بخـش صنایع معدنـی و به ویژه فوالد به عنوان صنعت اسـتراتژیک کشـور داشـت و با وجود 
مشـکالت تأمیـن مـواد اولیه نباید بـه هر قیمتی بـه دنبال هـدف 55میلیون تنـی تولید این محصـول صنعتی 

بود. مشـروح گفت  وگـو را در ادامـه بخوانید: 

نیاز مبرم بخش معدن و صنایع معدنی به 
برنامه های توسعه ای هوشمند

در گفت وگو با محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن تاکید شد:
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بازاری نداشته باشیم به اصطالح تولیدمان روی 
دستمان می ماند. به عنوان نمونه امروز در صنعت 
سیمان ظرفیت حداقل 85میلیون تنی داریم، اما 
نمی توانیم این میزان تولید داشته باشیم چون 
در بازارهای هدف حضور چشمگیری نداریم. در 
سنگ های ساختمانی هم به همین صورت است. 

* در مورد فوالد چطور؟
فوالد استثناست. در بخش فوالد برنامه ریزی 
و  سیاست ها  بتوانیم  آن  براساس  که  داشتیم 
تعریف  استراتژیک  این صنعت  برای  را  اهدافی 
هم  بزرگی  موفقیت های  خوشبختانه  که  کنیم 
توجه  با  حاال  اما  کردیم.  کسب  بخش  این  در 
به رویکرد ما باید چه کنیم که با همین میزان 
مواد اولیه و با توجه به میزان مصرف داخلی و 
خوبی  به  فرصت ها  از  صادراتی  نیاز  همچنین 
استفاده کنیم؟   ما برنامه تولید 55میلیون تنی 
فوالد را در دستور کار داریم، اما آیا به راستی 
به  این شرایط خاص  به  توجه  با  نیاز است که 
تولید این میزان ادامه دهیم؟  آیا ذخایر معدنی 

موجود ما پاسخگوی این اصل است و براساس 
مواد  تأمین  بری  را  برنامه هایی  چه  ذخایر  این 
اولیه داریم؟ به عنوان نمونه باید بررسی کنیم که 
به چه میزان سنگ  برای 55میلیون تن فوالد 
 180 حدود  می رسد  نظر  به  داریم.  نیاز  آهن 
در  باید  که  داریم  نیاز  اولیه  مواد  تن  میلیون 
بگیرد.  قرار  نظر  مد  آینده  برنامه های هوشمند 
توسعه ای  برنامه های  در  بازنگری  باید  واقع  در 
خود داشته باشیم. چراکه اگر تولید خوبی داشته 
باشیم اما نتوانیم بازار هدف خوبی داشته باشیم 

با چالش های مختلف مواجه خواهیم بود. 
* پس با توجه به این موضوع به نظر شما 
نیز  جدید  منابع  اکتشافات  بخش  در  باید 

اقداماتی انجام دهیم؟ 
سرمایه گذاری  باید  اکتشافات  بخش  در  بله 
داشته باشیم. در غیراین صورت اگر سرمایه گذاری 
واقعی نداشته باشیم ذخایر موجودی که امروز 
شناسایی شده است هم پاسخگوی نیاز مواد اولیه 
کارخانه های کنونی نیست و نمی توان هدف 55 

میلیون تن تولید را محقق کرد. البته باید توجه 
داشت که موانع را برطرف کنیم تا سرمایه گذاری 
در بخش معدن اقتصادی باشد. ضمن اینکه در 
بخش اکتشاف باید با نگاه مهندسی پیش برویم 
تغییر  مهندسی،  سمت  به  سنتی  رویکرد  از  و 

مسیر دهیم. 
* در این مورد چه باید کرد؟ 

باید صفر تا صد این زنجیره را در نظر گرفت 
و به صورت کامل به آن نگریست. نه اینکه فقط 
انتهای خط را ببینیم بلکه ابتدای خط،  توان و 
انگیزه ها برای سرمایه گذاری را نیز باید مورد توجه 
قرار داد. در واقع باید قوانین و مقررات در بخش 
معدن مورد بازنگری قرار بگیرد و شرایطی ایجاد 
شود تا انگیزه سرمایه گذاران نیز بیشتر شود. در 
دیگر صنایع هم به همین شکل است. به عنوان 
نمونه امروزه باید به صنعت طال نیز توجه کنیم. 
به دلیل ذخایر کوچک طال در کشور و همچنین 
شرایط خاص زمین شناسی می توانیم بهره گیری 
خوبی از این صنعت داشته باشیم و سرمایه گذاری 

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

27شماره 261     مرداد و شهریور 99



هوشمندانه  ای را در دستور کار قرار دهیم تا در 
میلیارد  یک  ظرفیت  راحتی  به  آینده  پنج سال 
طالی  کوچک  معادن  از  فقط  صادرات  دالری 
خودمان داشته باشیم. امروز حدود 12تن تولید 
می کنیم، اما در آینده می توانیم با سرمایه گذاری 
هوشمندانه، این میزان تولید را به 20تن برسانیم 
که رقم خوبی در صادرات ثبت کنیم. در نتیجه 
باز هم تأکید می کنم که ما نیازمند برنامه های 
مرحله  از  هستیم؛  معدن  بخش  در  توسعه ای 

اکتشاف تا مرحله فرآوری.
* به برنامه های توسعه ای اشاره کردید. 
صنایع  کالن  سیاست های  درباره  نظرتان 

معدنی در سند چشم انداز ۱404 چیست؟ 
بدون نگاه به آینده  نمی توانیم به رونق برسیم. 
همیشه تأکید بر توسعه بخش معدن و صنایع 
ابزار توسعه یعنی استفاده  از  اما  معدنی داریم، 
از فناوری های نو و شرایط موجود برای تحقق 
نوسازی  و  تجهیزات  آن  کمترین  که  امر  این 
و  نمی کنیم  استفاده  است  معادن  ماشین آالت 

جلوی آن را - به هر دلیلی- می گیریم که اشتباه 
بزرگی است. امروز اگر می خواهیم ظرفیت و سهم 
خود را در بازارهای هدف موجود در بخش های 
مدیریت  باید  دهیم،  افزایش  معدنی  مختلف 
درستی در نوسازی معادن داشته باشیم. باید به 
و تعصبی  نگاه جزیره ای  با  برسیم که  باور  این 
در  خودمان  سهم  نمی توانیم  کشور  توسعه  به 
صادرات باال ببریم یا حتی همین سهم موجود 

خود را حفظ کنیم. 
* در سرمایه گذاری بخش فوالد چگونه 

باید عمل کرد؟ 
مواد  تأمین  فوالد  صنعت  دغدغه  از  بخشی 
اولیه در داخل کشور است که باید با توجه به این 
موضوع، سرمایه گذاری در بخش فوالد را در بنادر 
با  غیراین صورت  در  دهیم.  انجام  جنوب کشور 
چالش های بسیاری مواجه خواهیم شد از چالش 
تقاضا گرفته تا قیمت تمام شده باال. اگر مشکل 
تأمین مواد اولیه داریم باید بتوانیم این کاستی 
فقط  نباید  کنیم.  تأمین  دیگر  کشورهای  از  را 

شرایط امروز را ببینیم چراکه قاعدتا همیشه در 
چنبره تحریم و محدودیت نخواهیم بود. بنابراین 
با رویکرد آینده نگری، باید برنامه های توسعه ای 

خود را تعریف کنیم. 
ایران  معدنی  صنایع  رقابتی  مزایای   *

نسبت به دنیا چگونه است؟  
بسنجیم.  را  خودمان  دنیا  با  صرفا  نباید 
خوراک  تأمین  برای  را  تمرکزمان  می توانیم 
کشورهای منطقه هدف گذاری کنیم. اگر با این 
نگاه، برنامه های توسعه ای تعریف شد می توانیم 
موفقیت های بزرگ دیگری را کسب کنیم. به هر 
اولیه  مواد  نیازمند  نیز  منطقه  کشورهای  حال 
هستند و ما با شناخت برنامه توسعه ای کشورها 
سرمایه گذاری  خودمان  معدن  بخش  در  باید 
باشیم.  را در بخش مختلف داشته  خاص خود 
در  سرمایه گذاری  امروز  اگر  نمونه  به عنوان 
اکتشافات  بخش  در  را  بلوچستان  سیستان 
فراموش کنیم نباید انتظار داشته باشیم که در 

منطقه جنوبی کشور توسعه کامل محقق شود.

شماره 261     مرداد و شهریور 99 28



به گزارش می متالز، این در حالی است که 
میزان  به   1398 سال  پایان  تا  تولید  ظرفیت 
انجام شده  برآوردهای  و  بوده  تن  میلیون   59
نشان می دهد در افق 1404 باید 162 میلیون 
صورتی   در  شود،  استخراج  خام  سنگ آهن  تن 
سنگ آهن  استخراج  مقدار  سال 1397  در  که 
به حدود  امسال  که  بوده  تن  میلیون  تنها 87 
93 میلیون تن رسیده است. ناصر تقی زاده، مدیر 
البته  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عامل 
نگاه دیگری دارد. وی با اشاره به این مطلب که 
با فرض آنکه 80 درصد از ظرفیت 55 میلیون 
تنی فوالد را تولید کنیم، افزود: سنگ آهن خام 
تن  میلیون   130 مقدار،  این  برای  موردنیاز 
است و با فرض رشد ساالنه 5/ 1 درصد ذخایر 

قطعی کشور، طی سال های آتی مشکل تامین 
سنگ آهن نداریم. وی می افزاید: در هر صورت 
توجه به اکتشافات و استمرار آن با حمایت های 
سرلوحه  در  باید  بخش  خصوصی  و  دولت 
اینکه  به  توجه  با  گیرد.  قرار  کشور  برنامه های 
مزیت اصلی زنجیره ارزش، تولید فوالد در کشور 
است، پراکندگی کارخانه های فوالد در کشور به 
همراه مسائل موجود در حمل ونقل ریلی سبب 
نباشد.  به صرفه  سنگ آهن  واردات  تا  می شود 
واحدهای  احداث  البته  داد:  توضیح  تقی زاده 
با  کشور  جنوبی  سواحل  در  جدید  فوالد سازی 
هدف اصلی صادرات محصوالت در دستور کار 
شرکت های بزرگ از جمله چادرملو است. یکی 
تامین  و  است  چابهار  بندر  در  طرح ها  این  از 

ذخایر زمین شناسی سنگ  آهن در 
ایران حدود 5 میلیارد تن محاسبه 
و ذخیره قطعی آمارهای اعالم 
شده بین 5/ 2 تا ۳/ ۳ میلیارد تن 
متفاوت است؛ اگر ذخایر جدیدی 
کشف نشود تامین سنگ آهن 
صنایع فوالد پس از ۱404 برای 
کمتر از دو دهه خواهد بود. براساس 
اطالعات و آمارهای اعالم شده در 
طرح جامع فوالد برای تحقق 55 
میلیون تن فوالد در افق ۱404 به 
حدود 80 میلیون تن کنسانتره 
سنگ  آهن نیاز است.

تالش معدنی ها
برای افزایش ظرفیت تولید سنگ  آهن
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سنگ آهن آن هم از کشور استرالیا در نظر گرفته 
شده است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
در این خصوص گفت: چادرملو در برنامه امسال 
خود، استخراج 15 میلیون تن سنگ آهن، تولید 
5/ 9 میلیون تن کنسانتره آهن، 500 هزارتن 
سنگ آهن دانه بندی، 7/ 3 میلیون تن گندله، 5/ 
1 میلیون تن آهن اسفنجی و تولید یک میلیون 
را پیش بینی کرده است. وی  تن شمش فوالد 
 500 و  هزار   48 تاکنون  شرکت  این  افزود: 
میلیارد ریال به طور مستقیم و مبلغ 26 هزار 
و 513 میلیارد ریال به صورت مشارکت و خرید 
مجموع  در  و  تولیدی  شرکت های  سایر  سهام 
اجرای طرح ها  در  ریال  میلیارد  هزار  مبلغ 75 
سرمایه گذاری کرده است. وی در ارتباط با تامین 
مالی طرح های توسعه ای گفت: تمام طرح های 
شرکت از محل منابع داخلی بوده که شامل آورده 
سهامداران )افزایش سرمایه( و اخذ تسهیالت از 
سیستم بانکی کشور است. تقی زاده در ارتباط با 
اصالح عوارض صادراتی برای سنگ آهن و تعریف 
مشخص از مقوله خام فروشی در کشور گفت: از 

خام فروشی  سنگ آهن،  تولید کنندگان  نظر 
از  استخراجی  خام  سنگ آهن  صادرات  یعنی 
کاری  چنین  تاکنون  کشور  کل  در  که  معدن 
صورت نگرفته است. سنگ آهن برای مصرف در 
صنایع فوالد بیشتر به روش کوره بلند و احیای 
مستقیم به ترتیب به صورت دانه بندی شده در 
و   )Fine Ore( میلی متر  صفرتا10  اندازه های 
10 تا25میلی متر )Lump Ore(، پرعیار سازی 
به صورت پودر کنسانتره سنگ آهن قابل تبدیل 
به گندله )Pellet Feed( تولید و به بازار عرضه 
ایران  در  افزود:  چادرملو  مدیر عامل  می شود. 
بیش از 85 درصد صنایع فوالد به روش احیای 
مستقیم فعال هستند که مصرف کننده کنسانتره 
سنگ آهن با عیار )Fe( بیش از 67 درصد است. 
همچنین تنها مصرف کننده سنگ آهن دانه بندی 
ذوب آهن اصفهان است. وی ادامه داد: از طرفی 
 10 حدود  سنگ آهن  کنسانتره  تولیدکنندگان 
تولیدات  درصد   85 که  هستند  بزرگ  شرکت 
همچنین  و  می گیرد  آنها صورت  توسط  کشور 
صادرات کنسانتره سنگ آهن به علت نیاز صنایع 

فوالد داخل صورت نمی گیرد.
موافق صادرات مواد اولیه نیستیم

تقی زاده تصریح کرد: به طور کلی، ما موافق 
موجودی  اگر  اما  نیستیم،  اولیه  مواد  صادرات 
است  بهتر  داشتیم  داخلی  مصرف  بر  مازاد 
بدون وضع عوارض آن را صادر کنیم تا ضمن 
تعطیلی  از  توسعه،  اجرای طرح های  و  ارزآوری 
توجه  )با  بیکاری  و  معادن  تولید  توقف  و 
دورافتاده  مناطق  در  معادن  عمده  اینکه  به 
گفت:  پایان  در  وی  کنیم.  جلوگیری  است( 
تولیدکنندگان سنگ آهن پیشنهاد کرده اند که 
دولت در مسائل مربوط به شرکت های خصوصی 
از  کوچک  معادن  تولید کنندگان  و  سنگ آهن 
عوارض  و  سهمیه بندی  قیمت گذاری،  قبیل 
است  باور  این  بر  وی  نکند.  دخالتی  صادراتی 
که سنگ آهنی ها توانایی توافق با فوالدسازان را 
دارند و الزم نیست دولت برای بخش خصوصی 
بازار  تولیدکنندگان  کند،  تعیین  نرخ  مبنای 
داخل و صادرات را درکنار هم حفظ می کنند و 

نیازی به وضع عوارض صادراتی نیست.
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امین ابراهیمی
مدیرعامل شرکت
فوالد اکسین خوزستان
رشد صنعت فوالد کشور در سه 
دهه گذشته، ایران را به یکی از 
قدرت های بزرگ صنعت فوالد 
جهان تبدیل کرده است. برای حفظ 
و تقویت این جایگاه مهم که حاصل 
تالش های مدیران، کارشناسان، 
متخصصان و کارگران زحمتکش و 
توانمند صنایع مختلف فوالد کشور 
است، باید از تجربه های نو و ورود به 
فاز تولید محصوالت جدید نهراسید 
و با استفاده از پیشرفت های 
تکنولوژیک، سرمایه گذاری و 
ابتکارهای مدیریتی و اجرایی در 
این جهت گام برداشت. 

حرکت به سمت قطع وابستگی در 
تولید ورق های مقاوم

را در برنامه تولیدی خود برای پروژه های عظیم 
نفتی در دست اقدام دارد. این شرکت قادر است 
عالوه بر ورق های مخصوص مخازن تحت فشار 
استحکام  با  سایش  ضد  فوالدی  ورق های  باال، 
باال که جزو ورق های مصرفی خاص در صنایع 
داخلی کشور هستند را با نام تجاری »اکسینار«، 
برای مرتفع کردن نیازهای صنایع داخلی و در 
کند.  تولید  واردات،  به  وابستگی  کاهش  جهت 
حاضر  حال  در  صنعتی  مجموعه  این  تولیدات 
حدود 750 هزار تن در سال است؛ با توجه به 
این ظرفیت برای سال 99 پیش بینی شده که 
حدود 100 هزار تن به صادرات و حدود 650 
یابد.  اختصاص  داخلی  مصرف  به  نیز  تن  هزار 
این شرکت از سال 98 تاکنون با تغییر رویکرد 

جمله  از  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
که  است  کشور  فوالد  صنعت  مجموعه های 
گام های مهمی در این جهت برداشته است. این 
مجموعه عظیم صنعتی تنها واحد تولیدکننده 
ورق های عریض فوالدی و عملیات حرارتی  شده 
جزو  ایران  دلیل،  هم  به  و  است  خاورمیانه  در 
عریض  ورق  تولید  فناوری  دارای  کشور   10
فوالدی در دنیا قرار گرفته است. این شرکت در 
سال 1388با هدف اتصال زنجیره فوالد و نفت 
تولیدکننده  هم اکنون  و  رسید  بهره برداری  به 
 X 70 API و  کرایژونیک  فوالدهای  ورق های 
و  گاز  نفت،  صنایع  نیاز  مورد  ترش  محیط 
هم  خوزستان  اکسین  فوالد  است.  پتروشیمی 
ترش  محیط   API ورق های  انبوه  تولید  اینک 

آلیاژی خاص و  به  از ساختمانی  تولیدات خود 
API در حال حاضر موفق شده که حدود 50 
 API درصد محصوالت خود را به ورق های گرید

افزون بر 310 هزار تن اختصاص دهد.
تامین مواد اولیه فوالد اکسین

در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز شرکت از 
فوالد خوزستان، فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان 
از این شرکت ها، تنها فوالد  تامین می شود که 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  پاسخگوی  مبارکه 
لوله های نفت و گاز ترش است و فوالد خوزستان 
اسلب های تجاری و فوالد هرمزگان اسلب آلیاژی 
همکاری  با  حاضر  حال  در  می کند.  تامین  را 
مشکلی  اولیه  مواد  تامین  در  شرکت  سه  این 
 2 گرم  نورد  راه اندازی  صورت  در  ولی  نداریم، 

خط نورد فوالد اکسین برای اسلب 2۳ تنی راه اندازی می شود
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مبارکه، این شرکت اسلب های تولیدی خود را 
گرم خودش  ورق  تولید  برای  کامل  به صورت 
مصرف خواهد کرد و در عمل فوالد اکسین از 
ماند.  باز خواهد  نفتی  لوله های  ورق های  تولید 
از همین رو اگر طرح نورد گرم2 فوالد مبارکه 
آغاز به کار کند، ما با فوالد مبارکه در بازار تنها 
در  ولی  داشت،  خواهیم  همپوشانی  12درصد 
پیدا  همپوشانی  درصد   100 اولیه  مواد  تامین 
می کنیم که این موضوع به ضرر ما خواهد بود 
و این مهم ترین دلیل ما برای نیاز به فوالدسازی 
است. از سویی، برخی آلیاژ های بسیار راهبردی و 
مورد نیاز کشور مانند فوالدهای کرایژونیک برای 
بومی سازی و قطع وابستگی نیاز به اسلب داخلی 
دارد که فوالدسازها امکان تامین آن را ندارند، 
بنابراین در طرح فوالدسازی درصدد تامین آنها 

هستیم.
اجرای طرح فوالدسازی

فوالد  شرکت  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
این شرکت  اکسین خوزستان که موجب شده 
به اهداف و ظرفیت اسمی خود دست  تاکنون 
نیابد عدم تامین مکفی و مستمر اسلب آلیاژی 
نبود  به دلیل  است.  اولیه  مواد  به عنوان  عریض 
کشور،  داخل  فوالدسازهای  در  الزم  فناوری 
تامین کامل ظرفیت اسلب API به میزان 700 
هزار تن در سال عمال امکان پذیر نیست و تنها 

یعنی  ترش  محیط   API اسلب  تامین کننده 
تولید  ظرفیت  محدودیت  با  نیز  مبارکه  فوالد 
ماهانه حداکثر 35 هزار تنی مواجه است. ضمن 
اینکه اختصاص همین ظرفیت به فوالد اکسین 
خوزستان نیز موقت بوده و در آینده با راه اندازی 
خط نورد گرم 2 فوالد مبارکه، امکان استفاده 
از آن وجود نخواهد داشت. اسلب های تولیدی 
نیاز خط  ابعادی جوابگوی  از نظر  داخل کشور 
رفتن  از دست  باعث  و  نبوده  این شرکت  نورد 
قابل توجهی شده  به میزان  نورد  ظرفیت خط 
است. خط نورد فوالد اکسین برای اسلب 23 تنی 
تولید شده توسط  اسلب های  اما  طراحی شده، 
فوالدسازهای داخلی عموما کمتر از 14 تن وزن 
دارند که این موضوع باعث کاهش ظرفیت اسمی 
 700 حدود  به  تن  هزار   50 و  میلیون  یک  از 
هزار تن، افزایش ضایعات و به تبع آن افزایش 
بهای تمام شده محصول شده است. الزمه تامین 
اسلب 23 تنی آلیاژی اجرای مجتمع فوالدسازی 
شامل احیای مستقیم و ذوب و ریخته گری است 
آن ضمن جذابیت سرمایه گذاری  اجرای  با  که 
موجب  سرمایه،  بازگشت  زمان  و  نرخ  نظر  از 
و  نفر  هزار  حدود  در  مستقیم  اشتغال زایی 
اشتغال زایی غیرمستقیم در حدود 7هزار نفر در 
استان خوزستان شده و برخی معضالت اساسی 
شرکت نیز به وسیله آن حل می شود. این طرح 

شرکت  اصلی  توسعه  طرح های  از  فوالدسازی 
است که از زمان بدو تاسیس نورد ورق عریض، 
به عنوان یک طرح باالدستی مدنظر قرار گرفته 
بود و حتی در این زمینه در سال 2005 میالدی 
قراردادی با شرکت دانیلی ایتالیا نیز منعقد شد؛ 
همچنین زیرساخت های الزم مانند زمین، آب، 
برق، گاز و سایر تسهیالت مورد نیاز طرح مهیا 
شد، اما متاسفانه به علت مشکالتی مانند عدم 
تامین منابع مالی و مشکالت تغییر سهامداران 
به  قرارداد  این  شرکت  داخلی  مسائل  سایر  و 
به توصیه سهامداران در سال  نرسید.  سرانجام 
کارخانه  توسعه  طرح  اجرای  دوباره   1398
فوالدسازی در دستور کار شرکت قرار گرفت و 
در همین راستا، گزارش توجیه فنی و اقتصادی 
با  سپاهان  فراتحقیق  مهندسی  شرکت  توسط 
لحاظ شرایط و قیمت های روز تهیه شد. نتایج 
این گزارش نشان داد که این پروژه ضمن رفع 
مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه شرکت که 
مستقیما بر افزایش 50 درصدی ظرفیت کارخانه 
برگشت  نرخ  دارای  تاثیر خواهد گذاشت،  نورد 
سرمایه نسبتا باالیی نیز است که می تواند تحول 
اساسی در شرایط مالی شرکت به وجود آورد. این 
درحالی است که برای قطع وابستگی از واردات و 
تولید داخلی محصوالت خاص فوالدی موردنیاز 
کشور مانند ورق های مقاوم در مقابل میعانات 
اسیدی یا ورق های کرایژونیک نیاز است که مواد 
اولیه را خود ما تامین کنیم. موضوع اجرای طرح 
فوالدسازی در جوار کارخانه نورد در جلسه هیات 
دولت نیز مطرح و با آن موافقت شده و مجوز 
تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خوزستان نیز برای این پروژه اخذ شده 
است. در اواخر سال 1398 فراخوان پیمانکاران 
اجرایی  برای احداث طرح توسعه فوالد اکسین 
درج  کثیراالنتشار  روزنامه های  در  خوزستان 
شد. در شهریورماه سال جاری نیز برنده مناقصه 
مشخص و عملیات اجرایی این پروژه از مهرماه 
آغاز خواهد شد. امید داریم با حمایت سهامداران 
استانی، موضوع طرح  پیگیری های مسووالن  و 
توسعه فوالد اکسین خوزستان که همه مسئوالن 
آن  اجرای  لزوم  بر  در سطوح مختلف  کشوری 
اتفاق نظر دارند، ظرف سه سال از شروع عملیات 

اجرایی، آماده بهره برداری شود.
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بر اساس گزارش انجمن جهانی 
فوالد، تولید فوالد خام دنیا در 
۶4 کشور عضو این انجمن در ماه 
جوالی سال 2020 به ۱52.۷ میلیون 
تن رسید. این میزان تولید نسبت 
به سال 20۱9 کاهشی 2.5 درصدی 
را نشان می دهد. متهم اصلی این 
کاهش تولید باز هم کووید ۱9 است. 
بیماری که شیوع آن در دنیا اقتصاد 
جهانی را با چالش بزرگی مواجه 
کرده است. پیامد های اقتصادی 
این بیماری مسری فاجعه بار است 
و حجم بسیار سنگین زیان هایی 
که تقریباً در همه کشور های جهان 
به بار آورده، با توجه به شکل بندی 
تازه اقتصاد بین المللی و پیوند های 
تنگاتنگ میان اقتصاد های ملی، در 
تاریخ بی سابقه است. 

کرونا سخت تر از فوالد بود
بازگشت امید به فوالدی ها

ناخالص  تولید  درصدی   9.1 سقوط  با  یورو، 
داخلی اش، رکوردار این رکود جهانی خواهد بود. 
همین شاخص در آمریکا و ژاپن به رشد منفی 
6.1 درصد خواهد رسید. در عوض، اقتصاد چین 
با رشد یک درصدی خود از فرو رفتن در منطقه 
برای  حال  این  با  ماند.  خواهد  امان  در  منفی 
با  درصد،  یک  در سطح  رشدی  نرخ  نیز  چین 
این کشور  باالی  نرخ رشد های بسیار  به  توجه 
ناامیدکننده  بسیار  گذشته،  سال  چهل  طی 
تقریباً  اقتصادِی  بزرگ  رکود  این  پیامد  است. 
در  که  است  سرانه  درآمد  کاهش  سراسری، 
مقیاس جهانی با میانگین رشد منفی در سطح 
منهای 3.6 درصد، میلیون ها نفر را به زیر خط 
فقر مطلق می کشاند. کارشناسان بانک جهانی 
می گویند که از سال 1870 )صد و پنجاه سال 
پیش( تا کنون، این نخستین بار است که درآمد 
سرانه جهانی با کاهشی چنین مهم روبه رو شده 

است.
اقتصاد ایران

اقتصاد ایران و جهان در دنیای کرونازده
که  کرده  اعالم  پول  المللی  بین  صندوق 
سه  میالدی  جاری  سال  در  جهان  اقتصاد 
نهاد،  این  گفته  به  است.  کوچکتر شده  درصد 
رکود فعلی از زمان »رکود بزرگ« سال 1930 
تاکنون، بدترین است. صندوق بین المللی پول 
گفته است که بحران فعلی »مثل هیچ بحران 
دیگری نیست« ولی انتظار دارد که رشد جهانی 
در  البته  برسد،  درصد   8/5 به  آینده  سال  در 
سال  دوم  نیمه  در  ویروس  شیوع  که  صورتی 

2020 کاهش یابد.
از سویی دیگر، نهاد آماری دیگری در سطح 
جهان، آمارهای بسیار بدتری ارائه کرده است. 
بانک  از  گزارشی  جاری  سال  ماه  خرداد  در 
جهانی در خصوص تاثیرات شیوع پاندمی کرونا 
ارزیابی  پایه  بر  شد.  منتشر  جهانی  اقتصاد  بر 
در  پیشرفته  کشور های  اقتصاد  جهانی،  بانک 
طور  به  کرونا  فشار  زیر  میالدی  جاری  سال 
متوسط هفت درصد فرو خواهد ریخت. منطقه 

اقتصاد ایران هم هم پای اقتصاد جهانی و شاید 
بدتر از آن با این اپیدمی دست و پنجه نرم کرده 
است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با 
عنوان »ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس 
کرونا« که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر 
کرد می گوید: اقتصاد ایران در حالی با مشکل 
سال  دو  که  شده  مواجه  کرونا  بیماری  شیوع 
گذاشته  سر  پشت  1398را  1397و   سخت  
ثابت در  است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه 
اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید 
بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح 
باشد؛  دشوار  آن  از  پیش  و  سال  1390  رفاه 
ازطرف دیگر، باال بودن نرخ تورم برای دو سال 
پیش بینی  همچنین  1398و  1397و  پیاپی  
نیز   1399 سال   برای  درصد   25 باالی  تورم 
موجب شده است تا بنگاه های بسیاری توانایی 
ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با این حال 
پیش بینی می شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران 
)هرچند  غیرنفتی  مثبت  سال  1399رشد  در 
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اندک( را ثبت کند. 
از  )کووید- 19(  ویروس جدید  شیوع کرونا 
انتهای سال  1398 و تداوم آن در سال 1399، 
اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با 
برای  نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا 
صادرات محصوالت ایران )و به طورکلی کاهش 
را ازطرف تجارت  تجارت جهانی( تقاضای کل 
نیز  داخلی  بخش  در  می کند.  متأثر  خارجی 
تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و 
هم کاهش برخی کاالها و خدمات که به شیوع 
بیشتر ویروس منجر می شوند )مانند حمل ونقل، 
رستوران و هتل داری، پوشاک و ...( تحت تأثیر 
قرار می دهد. ازطرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز 
و  اولیه  مواد  تأمین  شبکه  در  اختالل  به دلیل 
صنفی،  واحدهای  از  برخی  فعالیت  محدودیت 

با شوک عرضه مواجه شده است.
وضعیت فوالد

آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد می گوید 
در ماه جوالی میزان تولید فوالد 64 کشور در 

گذشته  سال  در  مشابه  زمان  مدت  با  مقایسه 
شده  روبرو  درصدی   2.5 کاهش  با  میالدی 
است. اما در میان کشورهای مختلف در جهان،   
اگرچه میزان تولید فوالد رو به کاهش گذاشته 
به عنوان  فلز در چین  این  تولید  میزان  است، 
اولین تولیدکننده فوالد در جهان رو به افزایش 

گذاشته است.
ماه  اردیبهشت  که  گزارشی  در  هم  رویترز 
امسال از وضعیت صنعت فوالد دنیا تهیه کرده 
اروپا  فوالدسازان  گذشته  سال های  نوشت:  بود 
را پشت سر گذاشته اند. سال  بزرگی  مشکالت 
اروپا  2019 سال بسیار بدی برای فوالدسازان 
بود و ذخیره نقدینگی آنها در 6 ماه گذشته خالی 
وضعیت  خالف  بر  کنونی  وضعیت  است.  شده 
سال های قبل از بحران های مالی جهانی است 
زمانی که بخش فوالد اروپا از سودهای هنگفتی 
بهره مند بود و ذخیره نقدینگی قابل مالحظه ای 

در اختیار داشت.
در گزارش رویترز آمده بود که اگر این رکود 

ادامه دار باشد غول های فوالد سازی دنیا خطر 
شرکت هایی  حتی  کرد.  خواهند  احساس  را 
آرسلورمیتال،  مثل  قوی  مالی  صورت های  با 
پوسکو، اورینتال چین و Allsop نیز خوشبینی 

چندانی به جان به در بردن نخواهند داشت. 
شرکت وست آلپاین در اولین گزارش 9ماهه 
خود پرده از بدهی خالص 3.65 میلیارد یورویی 
برداشته است. با وجود افزایش تولید فوالد در 
کوتاه مدت  در   ،2020 سال  ابتدایی  ماه  سه 

انتظار می رود این روند کاهشی شود. 
شد  منتشر  رویترز  گزارش  که  زمانی 
در سال  فوالد  تولید جهانی  پیش بینی می شد 
در  اتفاق  این  شود.  همراه  کاهش  با   2020
گزارش موسسه  بود.  داده  رخ  نیز  سال 2015 
CRU، هم نوشته بود که در اروپا 9 کوره بلند با 
ظرفیت ساالنه 19 میلیون تن تعطیل شده اند و 
اما مجموع تولید در آمریکا 6 میلیون تن کاهش 

داشته است. 
بزرگ تری  با مشکل  اروپا  بود  نوشته   CRU
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جوالی 152 میلیون و 700 هزار تن فوالد خام 
تولید شد که سهم چین حدود 93  در جهان 
میلیون و 400 هزار تن بود. میزان تولید فوالد 
زمان مشابه  با مدت  مقایسه  در  خام در چین 
در سال 2019 میالدی با افزایش 9.1 درصدی 

روبرو شده است.
دولتی  در شرکت های  فوالد  تولید  در چین 
همزمان  فوریه  و  ژانویه  ماه های  در  کشور  این 
شد  موجب  و  یافت  افزایش  ویروس  شیوع  با 
بر  انبار شود. همچنین  زیادی موجودی  مقدار 
اساس گزارش شرکت مشاور SeelHome نیز 
موجودی محصوالت عمده فوالدی در 27 مارس 
در بازار چین تا 24.72 میلیون تن افزایش یافته 
بود. این موجودی در ابتدای ژانویه برابر با 8.88 

میلیون تن بود یعنی تقریبا سه برابر افزایش. 
چالشی  می گوید:   IHS Markit شرکت 
با آن روبه رو بودند نحوه  که شرکت های فوالد 
از بنادر به کارخانه های  حمل ونقل سنگ آهن 
فوالد سازی بود، چالشی که باز هم مربوط به 

مواجه  تولید  کاهش  با  تقاضا  افت  موازنه  در 
کوره های  خاموش کردن  که  چرا  شد،  خواهد 
بلند که تقریبا 60 درصد تولید اتحادیه اروپا را 
تشکیل می  دهند کار ساده  ای نیست این میزان 

در ایاالت متحده یک سوم اروپا است.
چین، همچنان می تازد

از  آمارها می گویند چین به طور کلی بیش 
کرده  خود  آن  از  را  دنیا  فوالد  تولید  از  نیمی 
فوالد  درصد   64 از  بیش  ساله  هر  و  است 
حمل ونقل شده دنیا در دریا هم مقصدی غیر از 
چین ندارند. بنابراین بازار فوالد جهان همیشه 
نگران تولید و تقاضا در چین است. استان هوبی 
چین، که اولین موارد شیوع کرونا در دنیا در این 
استان کشف شد، فقط 2.5 درصد از کل فوالد 
تولیدی چین را تولید می کند. با این حال این 
استان به دلیل وجود کارخانجات تولیدی بسیار 
به ویژه اتوموبیل سازی، بخش بزرگی از تقاضای 

فوالد چین را به خود اختصاص داده است.
ماه  در  فوالد،  جهانی  انجمن  اعالم  بنابر 

سختگیرانه  قرنطینه های  اعمال  و  کرونا  شیوع 
در کشورها بوده است. این کاهش مواد اولیه در 

چین باعث افزایش قیمت مواد اولیه شد. 
از سویی بر اساس گزارش گلوبال S&P در 
ماه آگوست، چین در ماه جوالیی برای دومین 
شد  دنیا  در  فوالد  خالص  کننده  وارد  به  بار 
این  خام  فوالد  تولید  ماه  این  در  که  درحالی 
هم  درصد   9 گذشته  سال  به  نسبت  کشور 
که چین  می گوید  گزارش  این  داشت.  افزایش 
در سه ماهه آخر سال خود می تواند خود را به 
عنوان صادرکننده خالص این ماده مطرح کند. 
با  که  می گوید  همچنین   S&P گلوبال 
از  بعد  اروپا  در  اقتصادی  بهبود  با  امیدواری ها 
کاهش قرنطینه های ویروس کرونا، ذخایر فوالد 

در آلمان افزایش یافت. 
انجمن جهانی  اساس جدیدترین گزارش  بر 
به  جوالی  ماه  در  جنوبی  کره  و  ژاپن  فوالد، 
ترتیب 6 میلیون و 5 میلیون و 500 هزار تن 
با سال  فوالد خام تولید کردند که در مقایسه 
گذشته میالدی با کاهش 2.7 و 8.3 درصدی 
روبرو شده است. همین انجمن می گوید: در ماه 
آوریل 2020 میزان تولید جهانی فوالد خام در 
مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 13 
درصد ریزش داشت و به 137 میلیون تن رسید. 
این در حالی است که میزان تولید چین در این 
مدت در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانی 

نشان نمی دهد.
 میزان تولید فوالد هند نیز به عنوان دومین 
 64 آوریل  ماه  در  جهان  بزرگ  تولیدکننده 
فوالد  تولید  همچنین   داد.  نشان  افت  درصد 
دنیا  برتر  تولیدکننده  چهارمین  عنوان  آمریکا 

32 درصد ریزش داشته است.
SMR، مرکز مشاوره ویژه فوالد در استرالیا، 
در ماه آوریل پیش بینی کرده بود که با شیوع 
دنیا،12  ضدزنگ  فوالد  بازار  کرونا،  پاندمی 
شود.  کوچکتر  گذشته  سال  به  نسبت  درصد 
کاهش  بر  تاکید  با  خود  گزارش  در  مرکز  این 
بود  نوشته  فوالد،  جهانی  بازار  در  تقاضا  طرف 
که هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت تولید 
جهانی این ماده با واقعیت های جدید در طرف 
تقاضا هم سان سازی خواهد شد. این مرکز بعد 
فوالد ضد  بزرگ  کننده  مصرف  بررسی 78  از 
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فوالد  تن  میلیون  مه 1.79  ماه  در  کشور  این 
وارد کرد که نسبت به ماه آوریل 35.5 درصد 
 13.2 با  نهایی  فوالد  واردات  داشت.  کاهش 
درصد کاهش به 1.48 میلیون تن رسیده است. 
انستیتو آهن و فوالد آمریکا هم گفته است طی 
کاهش  با  فوالد  واردات  سال،  نخست  ماه  پنج 
رسیده  تن  میلیون   10.9 به  درصدی   19.2
مدت  با  مقایسه  در  نهایی  فوالد  واردات  است. 
کاهش  درصد   26.7  ،  2019 سال  در  مشابه 

داشته و به 7.3 میلیون تن رسیده است.
ایران

شاخص های  وضعیت  گزارش  اساس  بر 
صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه اول سال 
فوالد خام  تن  هزار  ایران 6969.9  در   ،1399
با  گذشته  سال  به  نسبت  رقم  این  شد.  تولید 
 8.5 افزایش  شاهد  تن،  هزار   6426.8 تولید 
درصدی است. همزمان میزان تولید محصوالت 
فوالدی کشور در سه ماهه اول سال 5485.5 
هزار تن بود که نسبت به رقم 5388.6 هزار تن 

زنگ، به این نتیجه می رسد که در سال 2020 
تن  میلیون   5.6 تا  ماده  این  جهانی  تقاضای 
کاهش می یابد. ادامه این وضعیت هم در سال 
تقاضا در  قابل مشاهده است که طرف   2021
کاهش  هم  دیگر  تن  میلیون   0.8 آینده  سال 
اروپا   ،SMR گزارش  اساس  بر  داشت.  خواهد 
و آمریکای شمالی با 15 درصد کاهش بدترین 
آسیب را از این کاهش تقاضا متحمل می شوند 

و چین اما فقط 8 درصد افت خواهد داشت. 
 28 در  گزارشی  در  یورومتال،  سایت  وب 
اول  ماهه  در شش  که  نوشت:  آگوست 2020 
سال 2020 نسبت به سال 2019 حمل و نقل 
کاهش  درصد   16.5 تا  فوالد  نورد  محصوالت 

داشت.
وضعیت کشورهای مختلف دنیا

در ماه آوریل سال جاری، اوکراین با کاهش 
به  را  خود  تولید  فوالد،  تولید  درصدی   34.5
223300 تن در سال رساند. در همین ماه در 
روسیه گزارش ها از افزایش 2.9 درصدی فروش 
کل محصوالت فوالدی نسبت به سال گذشته 
وزارت  ژاپن  در  داد.  زمانی خبر  بازه  همان  در 
گزارش  کشور  این  صنعت  و  تجارت  اقتصاد، 
داد که در ماه مارس نسبت به سال قبل تولید 
فوالد تا 12.5 درصد کاهش داشت و به 7.95 
اول  میلیون تن رسید. در ویتنام در سه ماهه 
سال 2020 تولید فوالد 15 درصد افت داشت 
و به 5.4 میلیون تن رسید. صادرات این کشور 
هم 38 درصد نسبت به سال گذشته افت کرد. 
ویروس  شیوع  رغم  علی  قزاقستان  آلماآتی  در 
کرونا، یک کارخانه جدید با ظرفیت 100 هزار 
تن در سال تولید لوله های فوالدی با قطر بزرگ 
سه  در  فوالد  تولید  ژاپن  در  و  شد.  راه اندازی 
ماهه دوم سال 25.9 درصد کاهش یافت. ترکیه 
 15.1 میالدی  جاری  سال  اول  ماهه  سه  در 
ماه  در  و  داشت  افت  فوالد  در صادرات  درصد 
مارس نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته 
کاهش  این کشور  فوالد  24.4 درصد صادرات 
یافت. به طور کلی در ماه مارس تولید فوالد دنیا 
تا 6 درصد کاهش یافته بود و به 147.1 میلیون 

تن رسیده بود. 
ایاالت متحده

 براساس اطالعات اداره آمار ایاالت متحده، 

حکایت  درصدی   1.8 افزایش  از  گذشته  سال 
دارد. 

برپایه داده های طرح جامع فوالد کشور، عمده 
در خاورمیانه کشورهای  فوالد  کنندگان  تولید 
ایران، عربستان، امارات و قطر هستند که سهم 
کشورمان با تولید حدود 25 میلیون تن در سال 

2018 بالغ بر 69 درصد ثبت شد.
گزارش انجمن جهانی فوالد می گوید میزان 
تولید فوالد خام ایران در ماه جوالی سال جاری 
میالدی، 14.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
 339 و  میلیون   2 به  و  یافته  افزایش  گذشته 
هزار تن رسیده است. همچنین، ایران طی دوره 
7 ماهه نخست سال 2020، 16 میلیون و 225 
هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه 
با رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی )14 
میلیون و 644 هزار تن(، رشد 10.8 درصدی 

را نشان می دهد.
تغییرات قیمت

جاری  سال  ابتدای  در  آهن  سنگ  قیمت 
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انقباض خواهد داشت. به اعتقاد این شرکت، به 
ویژه در چین به طور متوسط رشد تولید مواد 
آمریکا  در  می یابد.  کاهش  درصد   3 معدنی 
 Fitch Solutions شده ی  پیش بینی   MIV
برابر با 5.6 درصد است. در این منطقه تولید، 
صادرات و سرمایه گذاری در صنعت تحت تاثیر 
شدید محدودیت های ایجاد شده توسط کووید 

19 قرار گرفته است. 
و  مکزیک  پرو،  در  شرکت  این  اعتقاد  به 
سیاست های  خاطر  به  معدن  بخش  اکوادور 
آفریقا  در  دید.  خسارت  شدت  به  قرنطینه 
بینی  پیش  درصد  یک  با  برابر   MIV انقباض 
دارد  باور   Fitch Solutions حال  این  با  شد. 
که دوران بدترین ها گذشته است و اقتصادها به 

زودی به بهبود خواهند رسید. 
قیمت  است:  آمده  شرکت  این  گزارش  در 
جهانی فلزات از زمان کمترین مقدار آن در ماه 
مارس درحال بازیابی و بهبود است و ما معتقد 
هستیم که در باقی مانده سال و در سال 2021 

میالدی به دلیل کاهش تقاضا در نتیجه شیوع 
 Fitch پاندمی کرونا رو به کاهش نهاد. شرکت
 Fitch از زیرمجموعه های شرکت ،Solutions
اعالم  را  جهانی  رتبه بندی های  که   Ratings
می کند در آخرین گزارش خود در ماه آگوست 
معدن  سنگ های  تولید  می گوید:  جاری،  سال 
در چین، اندونزی، پرو و هند بدترین خسارت را 
از کووید 19 دیده است اما در استرالیا، روسیه 
و ایران میزان خسارت ها محدود بوده است. با 
این حال این شرکت می گوید تولید سنگ آهن 
داشته  بیشتری  انعطاف پذیری  در سال 2020 
و قیمت آن باالتر رفته است. این شرکت دلیل 
تاثیر کم پاندمی کرونا بر قیمت سنگ آهن در 
برخی کشورها را به دلیل موقعیت معادن این 
کشورها می داند که کمترین آسیب را از کووید 

19 دیده اند. 
آسیا  برای   Fitch Solutions بینی  پیش 
به  نسبت  امسال  منطقه  آن  در  که  است  این 
سال قبل ارزش صنعت معدن )MIV( 4 درصد 

شاهد بهبود و رشد رو به باالی قیمت ها خواهیم 
بود. در راس عملیات بهبود معدن کاری و بخش 
فلزات بعد از پاندمی کرونا کشور چین قرار داد 
و این کشور از همین حاال بازیابی V شکل را در 

این صنایع آغاز کرده است.
در نهایت

فوالد  جهانی  انجمن  که  آماری  اساس  بر 
تولید  کشورهای  بین  در  است،  کرده  منتشر 
چین  و  ایران  تنها  دنیا،  در  خام  فوالد  کننده 
فوالد  بخش  در  بیماری  از  را  تاثیر  کمترین 
تعیین  در  مهمی  نقش  چین  کردند.  تجربه 
قیمت ها در بازار جهانی فوالد دارد. بهبود بازار 
بازارهای  بهبود  به  امیدواری  معنی  به  چین 
جهانی است. با ادامه کاهش قرنطینه ها و بهبود 
و بازیابی اقتصادی، صنعت فوالد جهان هم رشد 
خود را باز می یابد. اما آنچه که مهم است این 
صنایع  دیگر  همانند  هم  این صنعت  که  است 
امید به بهبودی را در گروه ساخت واکسن کرونا 

می بیند. 
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روش  به  فوالد  تولید  از  شما  تحلیل   )۱
مستقیم  احیا  با  مقایسه  در  بلند  کوره 

چیست؟ 
تولید فوالد در کشور چین در سال گذشته 
بوده که حدود 120  بر 990 میلیون تن  بالغ 
قوس  کوره  روش  به  درصد(   12( تن  میلیون 
تولید  بلند  کوره  روش  به  مابقی  و  الکتریکی 
به  تولید  این است که  شده است. هدف چین 
روش کوره بلند را تا سال 2030 محدود کرده 
درصد   90 یعنی  کند  برعکس  را  ارقام  این  و 
 )EAF( الکتریکی  قوس  کوره  روش  به  تولید 
 Blast( بلند  کوره  روش  به  درصد   10 و 

Furnace( باشد.
قبولی  قابل  هماتیت  جدید  ذخایر  اگر 
به  بسته  بنده،  نظر  به  شود،  کشف  کشور  در 
بر  ریزی  برنامه  و  تفکر  ذخائر جدید،  وضعیت 
روی کوره بلند اشتباه نخواهد بود. هر کشوری 
ذخایر،  مقدار  اساس  بر  را  فوالد  تولید  فرایند 
کند.  می  تعریف  خود  آهن  عیار سنگ  و  نوع 

مثاًل در کشور هندوستان با توجه به اینکه دو 
سوم ذخائر هماتیت و یک سوم مگنتیت است 
که این یک سوم نیز اخیراً گزارش شده چرا که 
قباًل هندوستان عنوان می کرد تمام ذخایرش 
هماتیت است و اعالم این قضیه ظرف دو ماه 
گذشته باعث تعجب همه جهانیان شده است، 
یا  و  بلند  کوره  فوالدسازی  های  پروژه  بیشتر 

کوره افقی )SLRN( می باشند.
می  سعی  جهان  کشورهای  اکثر  واقع  در 
کنند برای خوراک فوالد سازی شان از سنگ 
کشور  از  بگذریم  کنند.  استفاده  داخلی  آهن 
قابل قبول سنگ آهن  چین که ذخائر و عیار 
اش به علت برداشت بیش از حد در طول ده 
سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و تقریباً 
سایر  ولی  است،  واردات  به  وابسته  درصد   90
کشورها به این صورت پروژه های فوالدسازی 

خود را تعریف می کنند.  
پس هر گونه برنامه ریزی جدید جهت تولید 
فوالد به روش کوره بلند بستگی به ذخایر جدید 

قابل کشف سنگ آهن کشور دارد. در وضعیت 
فعلی با نسبت 90 درصد ذخایر مگنتیت و 10 

درصد هماتیت، این مهم احساس نمی شود.
2( از دیدگاه شما بی بهره بودن صنعتی 
دلیل  به  انرژی  یارانه  از  آهن  ذوب  مانند 

شیوه تولید چگونه قابل جبران است؟ 
بر  انرژی  یارانه  از  بودن ذوب آهن  بهره  بی 
که  دولت  و  به سیاست های کشور  گردد  می 
برای حفظ بقای یک مجموعه یا بنگاه اقتصادی 
با  رابطه  در  مثال  عنوان  به  شود.  می  تعیین 
هندوستان،  در  آلومینیوم  ذوب  های  کوره 
شرکت بزرگی به نام نالکو )Nalco(که یکی از 
شرکت های تولید شمش آلومینیوم هندوستان 
را  ای  پروژه  )چابهار(  ایران  در  بود  قرار  است، 
ولی  بود.  مند  عالقه  هم  بسیار  و  کند  ایجاد 
بعداً خبری شنیدیم که دولت هندوستان اعالم 
کشور  در  را  پروژه  این  نالکو،  شرکت  که  کرد 
نالکو بیان داشت به  خودش اجرا خواهد کرد. 
دارد  قصد  ایران  در  انرژی  قیمت  مزیت  دلیل 

تولیـد فـوالد در جهـان به دو شـیوه کوره بلنـد و احیا مسـتقیم انجام می گیرد کـه هر یک ویژگـی های خاص 
خودشـان را دارنـد امـا ذخیـره پایدار مـواد اولیه و غنی بـودن آن نقطه اشـتراک این شـیوه های تولید اسـت 
کـه البتـه میزان بهـره منـدی از یارانه انـرژی در کشـورها آنهـا را از یکدیگر متمایـز می کند. کیـوان جعفری 
طهرانـی تحلیلگـر ارشـد بازارهـای بین المللی سـنگ آهـن و فـوالد در گفتگوی اختصاصـی با فـوالد به کم و 

کیـف ایـن موضوع پرداخته اسـت کـه مشـروح آن را در ادامه مـی خوانید: 

ذخائر مواد اولیه و عیار آن تعیین کننده فرآیند 
تولید فوالد است

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فوالد  عنوان کرد :
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دولت  بعد  که  کند  اجرا  را  ذوب  پروژه  این 
به  آمریکا،پیشنهادی  فشار  تحت  هندوستان 
خود  در  پروژه  اجرای  صورت  در  تا  داد  نالکو 
خواهد  انرژی  یارانه  خاص  پروژه  آن  به  هند، 
داد و این اتفاق هم افتاد. دولت هندوستان این 
یارانه را فقط به طور اختصاصی به نالکو داد و 
علتش هم این بود که به ایران نیاید. منظور این 
است که اختصاص یارانه انرژی به یک بنگاه یا 
مجموعه از جمله ذوب آهن اصفهان مسئله ای 
است که باید توسط خود دولت و حاکمیت به 

صورت خاص مطرح و تأمین گردد.
من معتقد هستم باید روشی ایجاد کنیم که 
ضمن حفظ بقای صنعت فوالد کشور، صنایعی 
که این فوالدسازی را تغذیه و تأمین می کنند 
تأمین  وظیفه  که  باالدستی  های  شرکت  و 
خوراک و سنگ آهن را بر عهده دارند، به آن 
نباید به صورت مقطعی  نیاید. ما  صنایع فشار 
با این مسئله برخورد کنیم و باید حساب کنیم 
که اگر قرار باشد بیش ازحد فشار را از مجموعه 

ای به مجموعه دیگر منتقل کنیم باعث ایجاد 
منفی در جاهای  تأثیری  و  تولید کمتر  رکود، 
دیگر چرخه فوالد می شویم. در رابطه با انرژی 
باید دولت  بنابراین  نیز به همین صورت است 
قابل  عدد  اگر  و  بگیرد  تصمیم  زمینه  این  در 
توجهی از هزینه تولید فوالد ذوب آهن به روش 
من  نظر  به  باشد،  انرژی  این  بابت  بلند  کوره 
حمایت دولت برای حفظ بقاء این مجموعه یک 

راهکار درست است. 
۳( مهمترین چالش و فرصت های تولید 

فوالد به روش کوره بلند را بیان نمایید. 

بلند،  کوره  های  چالش  مهمترین  از  یکی 
نیاز به زغال کک شو و نیمه کک شو است که 
ذوب آهن اصفهان مجبور است در این شرایط 
بر  دستی  نیز  من  و  کند  تأمین  تحریم  شدید 
آتش دارم و سعی کردم در این زمینه وارد شوم 
تأمین  زیرا  نبودم  موفق  کنون  تا  که  چند  هر 
زغال از کشور استرالیا و آوردن به کشور ثالث 
خاص  داستان  آن  مجدد  بارگیری  و  تخلیه  و 
بنام،  تجار  از  ای  عده  البته  دارد.  را  خودش 
انجام  هندوستان  واسطه  طریق  از  را  کار  این 
از  را  کار  این  کردم  سعی  نیز  من  دهند.  می 

ـــت  ـــد دول ـــن بای ـــت بنابرای ـــورت اس ـــن ص ـــه همی ـــز ب ـــرژی نی ـــا ان ـــه ب در رابط
ـــد  ـــه تولی ـــی از هزین ـــل توجه ـــدد قاب ـــر ع ـــرد و اگ ـــم بگی ـــه تصمی ـــن زمین در ای
فـــوالد ذوب آهـــن بـــه روش کـــوره بلنـــد بابـــت ایـــن انـــرژی باشـــد، بـــه 
ـــکار  ـــک راه ـــه ی ـــن مجموع ـــاء ای ـــظ بق ـــرای حف ـــت ب ـــت دول ـــن حمای ـــر م نظ

ـــت.  ـــت اس درس
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متاسفانه  ولی  بدهم  انجام  چین  کشور  طریق 
اخیراً کشور چین همکاری الزم را با ما جهت 
تخلیه کشتی ها از استرالیا و بارگیری مجدد به 
مقصد ایران به علت تحریم ها ندارد. در حال 
حاضر موقعیت کشور هندوستان بابت تخلیه و 
بارگیری مجدد زغال از مبادی مختلف به ویژه 
باالیی  هزینه  هرچند  ایران  مقصد  به  استرالیا 
دارد ولی امکان پذیر است.یکی از چالش های 
تحریم های  به علت  زغال  عمده هزینه خرید 
شدید است و به جرأت می توان گفت هزینه 
حمل اضافه، تخلیه و بارگیری حدود 70 درصد 
قیمت تمام شده را افزایش می دهد. البته ذوب 

نیز  داخلی  زغال سنگ  منابع  از  اصفهان  آهن 
استفاده می کند ولی زغال سنگ های داخل 
کشور بیشتر حرارتی یا نیمه کک شو هستند 
و در نتیجه نیاز به واردات زغال کک شو جهت 
داخلی  زغال  با   )Blending( کردن  مخلوط 
همچنان وجود دارد. این یکی از مسائل عمده 
ای است که هزینه زیادی را به تولید فوالد وارد 

می کند.
کوره  از طریق  فوالد  تولید  مزیت  رابطه  در 
بلند می توان به مزیت استفاده از سنگ آهن 
های هماتیت منگنز دار با عیار حدود 48 الی 
50 درصد نیز اشاره کرد. البته همان طور که 

بدون  هماتیت  آهن  اگر سنگ  اشاره شد  قبال 
منگنز باشد حداقل عیار مورد  نظر 58 درصد 
پایین  با عیارهای  باشد  اگر منگنز دار  و  است 
تر امکان استفاده در کوره بلند وجود دارد. این 
یک مزیت عمده است که می توان سنگ آهن 
هماتیت عیار پایین را نیز استفاده کرد و به نظر 
من با توجه به ذخائر قابل قبول استخراج نشده 
بسیار  فرصت  یک  مورد  این  کشور،  هماتیت 

خوبی است که باید به آن توجه شود. 
4( آینده تولید فوالد به روش کوره بلند 
و  کنید  می  ارزیابی  چگونه  کشور  در  را 
در  میزان  چه  تا  روش  این  نیازهای  پیش 

کشور موجود است؟ 
در واقع دو پروژه کوره بلند در کشور وجود 
دارد، ذوب آهن اصفهان که قدیمی ترین نوع 
باشد که  بلند می  آن است و دارای سه کوره 
از مدار  البته کوره یک سال هاست که خارج 
میدکو.   - زرند  فوالد  پروژه  و دومی  دارد  قرار 
کوره  روش  شده  باعث  که  مسائلی  از  یکی 
باشد  نداشته  زیادی  طرفداران  ایران  در  بلند 
محدودیت های سلیقه ایی و منابع انرژی است. 
پروژه های فوالدی بزرگ مانند مبارکه نیز که 
های  پروژه  از  بعضی  و  هستند  متمرکز  بسیار 
که  مختلف  های  استان  در  پراکنده  کوچک 
ظرفیت های محدودی دارند، در این مورد نیز 

دخیل بوده است.
به هر حال موارد متعددی پروژه کوره بلند 
در دنیا وجود دارد به عنوان مثال نیپون استیل 
ژاپن )Nippon steel(، 16 کوره بلند دارد 
که به علت مسائل کرونا در ماه فوریه،شش تا 
از کوره هایش را خاموش کرد، البته قرار است 
در نیمه دوم سپتامبر یا اکتبر این 6 کوره را با 
وارد  تدریج  به  تولید  افزایش  به  نیاز  به  توجه 
بلند  نیز کوره های  در کره جنوبی  مدار کند. 
و   )Posco( پوسکو  های  شرکت  در  متعددی 
چین  در  همچنین  و   )Hyundai( هیوندای 
بلند  های  کوره  تعداد  بیشترین  هندوستان  و 
وجود دارند. از سال 2015 که پروژه کوره های 
القایی در چین بر اساس دستور دولت به علت 
حاضر  حال  در  شدند  جمع  کم  کم  آلودگی 
ظرفیت کوره های قوس الکتریکی 10 الی 15 
درصد کل ظرفیت تولید فوالد چین را تشکیل 
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می دهند. به عنوان مثال تعداد 247 کوره بلند 
و 71 کوره قوس الکتریکی در چین وجود دارد. 
کوره  برای  ها  نسبت  هندوستان  کشور  در 
بلند به کوره قوس الکتریکی 86 درصد و 14 
درصد است فارغ از اینکه پروژه های کوره بلند 
چالش  الکتریکی  قوس  های  کوره  به  نسبت 
هایی دارند،یکی از موارد مثبتی که می توان به 
آن استناد کرد، قابلیت استفاده از انواع سنگ 

آهن به صورت مستقیم در داخل کوره است.
مسئله ای که وجود دارد ذخائر محدود منابع 
سنگ آهن در کشور است، بر اساس پایش 98 
طرح  جامع فوالد کشور، تا سال 1392 ذخائر 
نشده  کشف  آهنی  سنگ  جدید  توجه  قابل 
میلیون   550 حدود  نیز  بعد  به  آن  از  و  بود 
تن ذخیره قطعی جدید پیرو عملیات اکتشاف 
وسعت  به  معدنی  پهنه   36 و   استان   21 در 
دوم  نیمه  در  ادامه  در  و  مربع  کیلومتر   250
به  اکتشافات  مساحت  افزایش  با   1398 سال 
650 کیلومتر مربع صورت گرفته و کشف شد. 
قطعی  ذخیره  فوق،  جدید  ذخیره  احتساب  با 
سنگ آهن کشور به 3.3 میلیارد تن و ذخیره 
احتمالی به 1.7 میلیارد تن افزایش یافت یا به 
عبارتی ذخیره کل زمین شناسی سنگ آهن به 
حدود 5 میلیارد تن رسید که هنوز از ذخیره 
هندوستان  آهن  سنگ  تنی  میلیارد   33.28
را  آن  ششم  یک  حدود  و  بوده  کمتر  خیلی 
تشکیل می دهد. از کل ذخیره زمین شناسی 
و 90 درصد  کشور حدود 10 درصد هماتیت 
مگنتیت می باشد که در هندوستان بر اساس 
پایش July 2020 )تیر 99( طرح جامع فوالد، 
نسبت  این  مگنتیت،  ذخایر جدید  احتساب  با 
حدود دو سوم هماتیت )22.49 میلیارد تن( و 
حدود یک سوم مگنتیت )10.79 میلیارد تن( 

می باشد.
اگر قرار باشد در افق 1404 نسبت به تولید 
100 درصد ظرفیت اقدام گردد، ذخایر سنگ 
آهن کشور فقط برای 14 سال کفایت می کند. 
نسبت  افق  در  باشد  قرار  اگر  ترتیب  این  به 
درصد   65 و  درصد   75 درصد،   85 تولید  به 
تن،  میلیون   47 حدود  عبارتی  به  یا  ظرفیت 
اقدام گردد،  41 میلیون تن و 36 میلیون تن 
برای  فقط  ترتیب  به  آهن کشور  ذخایر سنگ 

17 سال، 21 سال و 25 سال کافی خواهد بود. 
پس کمبود ذخایر سنگ آهن کشور یک معضل 
اقدامات الزم  اکنون  از هم  باید  و  است  جدی 

جهت اکتشافات جدید صورت پذیرد. 
منطقه  و  یزد  استان  در  که  هماتیت هایی 
طبس مانند چادرملو وجود دارند مدتهاست که 
استخراج و فرآوری آنها انجام می گیرد ولی در 
استان هرمزگان به عنوان مثال ذخائر خوب و 
کمتر استخراج شده هماتیت وجود دارد. مزیت 
دارد،  وجود  بلند  کوره  روش  در  که  ای  عمده 
از سنگ آهن هماتیت باالی عیار 58  استفاده 

درصد )بعد از فرآوری( به عنوان خوراک ورودی 
است که یکی از مزیت های این پروژه به شمار 
در  هماتیت  آهن  سنگ  از  بتوانیم  تا  رود  می 
البته  کنیم.  استفاده  بیشتر  فوالد  تولید  فرایند 
تکنولوژی های کنسانتره سازی نیز وجود دارند 
و  هماتیت  فرآوری  برای  قبلی  های  پروژه  که 
کنسانتره سازی در حجم وسیع و مقیاس بزرگ 
بودند و در حال حاضر مقیاس کوچک آن هم 
توسط چینی ها و هندی ها اختراع شده است. 
به نظر من اگر بتوان از سنگ آهن هماتیت برای 
کوره بلند بیشتر استفاده کرد،یک مزیت است.  

یکــی از مســائلی کــه باعــث شــده روش کــوره بلنــد در ایــران طرفــداران زیــادی 
ــروژه  ــت. پ ــرژی اس ــع ان ــی و مناب ــلیقه ای ــای س ــت ه ــد محدودی ــته باش نداش
هــای فــوالدی بــزرگ ماننــد مبارکــه نیــز کــه بســیار متمرکــز هســتند و بعضــی 
از پــروژه هــای کوچــک پراکنــده در اســتان هــای مختلــف کــه ظرفیــت هــای 

محــدودی دارنــد، در ایــن مــورد نیــز دخیــل بــوده اســت.
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بازار خارجی
- شمش

بازار  ژوئن(،  )اواخر  تابستان  ابتدای  در 
از  گرفت  قرار  مخالف  عوامل  تحت  شمش 
یک سو با شروع تعطیالت ملی و فصل بارانی 
تاثیر  تحت  انبارها  موجودی  افزایش  چین، 
بهای  کاهش  می،  ماه  تولید  رکوردزنی های 
قراردادهای آتی و رکود تقاضا در جنوب شرق 
از  و  کاسته شده  تقاضا  از عطش  منا،  و  آسیا 
سویی دیگر با گسترش محدودیت های تحویل 
موضوع  تحت  آگوست  و  جوالی  های  ماه 
سنگ  های  قیمت  افزایش  همچنین  و  کرونا 
قیمت ها  به حفظ  امید  کنندگان  تامین  آهن، 
داشتند. سپس در ابتدای ماه جوالی تقاضای 
اندکی از سمت فیلیپین و شمال آفریقا باعث 
-360 محدوده  در   CIS شمش  قیمت  حفظ 

370 دالر بر تن ترم FOB شد. از دیگر عوامل 
موثر، بهبود قیمت قراضه وارداتی ترکیه بوده 
است. در دهه اول جوالی با بهبود اندک بازار 

بهتر  وارداتی  شمش  تقاضای  ترکیه  مقاطع 
بر  متمرکز   CIS کنندگان  تامین  ولی  شده 
باشند که  بازار چین و جنوب شرق آسیا می 
مقدار 415 دالر  در  افزایش  مقداری  با  تقاضا 
تقاضا  حال  این  با  گرفت  قرار   CFR تن  بر 
دوره  این  در  بود.  ضعیف  مناطق  دیگر  در 

تغییر  و  مصرف  تشخیص  سردرگمی  در  بازار 
وضعیت کرونا قرار دارد. در دهه دوم جوالی با 
افزایش هزینه های حمل و چشم انداز افزایش 
به  اصرار  کنندگان  تامین  تولید،  نهاده های 
موجودی  حد  در  خریداران  و  بیشتر  افزایش 
از سمت  هایی  تقاضا  کردند.  خرید  نیاز  مورد 

مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
ذوب آهن اصفهان

گزارش بازار فوالد و مواد اولیه
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عربستان و تونس و الجزایز در محدوده قیمتی 
معامله  مورد   CFR تن  بر  دالر   405-395
قرار گرفت. در این دوره شاهد افزایش قیمت 
قراضه ترکیه و کاهش عرضه های ماه سپتامبر 
 5 میانگین  با   CIS پیشنهادات شمش  بودیم 
دالر افزایش در مقاصد چین، اندونزی، تونس 
بر  تا 390 دالر  و ترکیه در رنج قیمتی 380 
اواخر جوالی  در  است.  گرفته  قرار   FOB تن 
بهبود  با  اعیاد مسلمانان  از  بعد  اوت  ابتدای  و 
بازارهای این مناطق روبرو بودیم و پیشنهادات 
از ناحیه CIS با افزایش در حدود 395 تا 400 
تولیدکنندگان  گفت.  قرار   FOB تن  بر  دالر 
درجهت  قراضه  قیمت  افزایش  بدنبال  ترکیه 
جبران هزینه ها، به خرید شمش روی آوردند. 
در هفته بعد این افزایش تقاضا از ناحیه اروپا 
افزایش  سبب  و  شده  بیشتر  آفریقا  شمال  و 
قیمت ها تا 410 دالر بر تن FOB شد. روس 
اند و  بازار محلی متمرکز شده  از  ها به خرید 
تا 440 و 480 دالر  را  بهای میلگرد و کالف 
ماه  میانه  در  اند.  داده  افزایش   FOB تن  بر 
انتظار  و  صبر  به  خریداران  سیاست  تغییر  با 
در  کاهشی شد.  و  ثابت  تا حدودی  ها  قیمت 
این شرایط تامین کنندگان امیدوار به بازاربوده 
و خریداران با توجه به ابهام بازار قراضه ترکیه 
بودند  بازار  وضعیت  شدن  مشخص  انتظار  در 
معامالت محدودی از سوی روس ها با خریداران 
سپتامبر  ابتدای  در  گرفت.  آسیا صورت  شرق 
ترکیه  قراضه  افزایشی  روند  شدن  مشخص  با 
تولیدکنندگان،  انبار  موجودی  آمدن  پایین  و 
و  کرد  پیدا  بهبود  شمش  بازار  برای  تقاضا 
 FOB تا 415 دالر بر تن CIS پیشنهاد شمش
باال رفت. خرید هایی از سمت تونس و الجزایر 
صورت گرفت. در میانه ماه این روند افزایشی 
دالر   420 حدود  تا  و  داشته  ادامه  قیمت ها 
استقبال  با  که  گردید  پیشنهاد   FOB برتن 

آنچنانی از سوی خریداران مواجه نشد. 
- میلگرد و کالف

ژوئن،  دهه سوم  با  برابر  تابستان  ابتداي  در 
در  تقاضا  کمبود  و  کرونا  شیوع  تاثیر  تحت 
حتي  و  تبات  در  قیمت ها  چین  و  ترکیه  بازار 
تا حدودي کاهشي بود در ترکیه قیمت اعالمي 
از سوي خریداران بالقوه در حدود410 دالر بر 

تا   420 حدود  در  فروشندگان  سوي  از  و  تن 
این  بوده،  مدنظر   FOB ترم  تن  بر  دالر   425
کاهش  تاثیر  تحت  قیمت  کاهش  درخواست 
ایجاد  ترکیه  وارداتي  شمش  و  قراضه  قیمت 
صادراتي  میلگرد  قیمت  چین  در  است.  شده 
دالر   460-450 حدود  در  دالري   5 ریزش  با 
جنوب  در  ولي  گرفته  قرار   FOB ترم  تن  بر 
قیمت  افزایش  تحت  خاورمیانه  و  آسیا  شرق 
سنگ آهن و کاهش محدودیت هاي قرنطینه و 
همچنین رشد بیشتر پروژه ها، با رونق بیشتر در 
معامالت روبرو بودیم. در دهه اول جوالي بازار 
صادراتي ترکیه با رکود بیشتري مواجه شده و 
بر  را در محدوده 410-415 دالر  فروشندگان 
خریداران  تنها  است  داده  قرار   FOB ترم  تن 
در  سنگاپور  و  اسراییل  از  خریداراني  و  سنتي 
داخلي  بازار  است.  داشته  وجود  محدود  مقدار 
شرایط بهتري داشته و معامالتي صورت گرفته. 
در جوالي بازارها تحت تاثیر شیوع بیشتر کرونا 
و کاهش تقاضاي خریداران قرار داشت. فعالیت 

تجاري ترک ها در بازار آسیاي جنوب شرقي و 
شمال آفریقا با فروش محموله هاي 60 و 10 
هزار تني میلگرد در قیمت هاي 410 و 405 
دالر بر تن FOB تحویل آگوست از سر گرفته 
شد بازار داخل ترکیه همچنان با افت مواجه بود. 
در دهه آخر جوالي با بهبود تقاضا چین براي 
پروژه ها و اصالحات بعد از سیل بهبودهایي در 
بازارهاي فیزیکي و آتي ایجاد گشته و قیمت ها 
با 10 دالر افزایش با 13 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده در مقادیر 543 و 555 دالر بر تن تحویل 
کارخانه قرار گرفت. در جنوب شرق آسیا با 13 
دالر افزایش در مقدار 435 تا 465 دالر بر تن 
در  گرفت.  صورت  معامله  محدود  بطور   CFR
ترکیه پیشنهاد فروشندگان با افزایش 10 و 5 
براي میلگرد و کالف در مقادیر 410- دالري 

425 و 440-450 دالر بر تن FOB قرار گرفت. 
در اواخر جوالي شاهد افزایش قیمت قراضه و 
زمینه سازي افزایش 10 تا 15 دالري میلگرد 
تقاضاي  هرچند  بودیم  صادراتي  و  داخل  بازار 
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ترکیه  در  اوت  اوایل  در  نداشت.  وجود  جذابي 
بعد از تعطیالت با افزایش قیمت قراضه و سنگ 
آهن، تامین کنندگان به افزایش قیمت هاي بازار 
داخل و صادراتي اقدام کرده هرچند براي بازار 
صادراتي تمایل به خرید ضعیف بوده است اما 
این قیمت ها در بازار داخل پذیرفته مي باشد. 
افزایش  تالش  در  تولیدکنندگان  زمان  این  در 
قیمت ها هستند و خریداران متمایل به قیمت 
هاي پایین تر هستند، خصوصاً خریداران جنوب 
شرق آسیا که متمایل به عرضه هاي هندي ها 
بیشتر  صبر  با  اوت  دوم  دهه  در  باشند.  مي 
خریداران، تامین کنندگان مجبور به کاهش تا 
10 دالري قیمت هاي خود شدند و قیمت ها 
بر  تا 445 دالر  به 440  ترکیه  داخل  بازار  در 
افزایش  دالر   5 تا  ماه  انتهاي  در  که  بوده  تن 
بر خود دید.  قراضه  تقاضاي  افزایش  بدنبال  را 
ترکیه  معامالت  و  بازار  سپتامبر  ماه  شروع  با 
رونق گرفته است. در سطح صادرات قیمت ها 
با افزایش 5-10 دالر افزایش در مقدار 450-

دیدگاه  گرفت  قرار   FOB تن  بر  دالر   455
کلي به افزایش قیمت ها میباشد. در نیمه اول 
سپتامبر با رونق تقاضا، قیمت میلگرد ترکیه با 
10-15 دالر افزایش به حدود 460-47 دالر بر 
هنگ  خریداران  با  معامالتي  و  گرفت  قرار  تن 
کنگ و آمریکا صورت گرفت. با افزایش قیمت 
قراضه پیش بیني بر افزایش قیمت ها تا انتهاي 
سپتامبر مي باشد. بعد از آن با رسیدن قیمت 
ها به پیک خود بازار تا حدودي اصالح خواهد 

خورد. 
- قراضه

موجودي  افزایش  بدنبال  ژوئن  اواخر  در 
کارخانه ها، تقاضاي آنچناني براي قراضه وجود 
حاضر  کنندگان  تامین  طرفي  از  و  نداشته 
با  بازار  همچنین  و  نبوده  بیشتر  تخفیفات  به 
تغییر  زمینه  که  بوده  مواجه  محدودیت عرضه 
قراضه  معامالت  شد.  ایجاد  قیمت ها  کمتر 
بر  دالر   270  –  260  HSM1&2 (80:20(
با افت  تن CIF صورت گرفت. در این شرایط 
از  دقیقي  بیني  پیش  نهایي  محصوالت  قیمت 
قیمت قراضه وجود نداشته است. در دهه اول 
معامالت  مدت  طوالني  رکود  وجود  با  جوالي 
قراضه، دیدگاه به افزایش تقاضا و رشد قیمت ها 

بوده که با نزول قیمت محصوالت نهایي تقاضاي 
قوي از سوي فوالدسازان شکل نگرفت. معامالت 
در این ماه در حدود 255 دالر بر تن CIF بوده 
و بازار منتظر افزایش قیمت ماه اوت مي باشد. 
در میانه ماه با کم شدن موجودي فوالدسازان 
تقاضاي قراضه از آمریکا بیشتر شده و قیمت ها 
تا حدود 260 دالر بر تن نوع )80:2) و براي نوع 
شرد تا 10 دالر باالتر بوده است. در اواخر ماه 
جوالي بدنبال افزایش قیمت محصوالت نهایي، 
قیمت قراضه )80:20) از مبادي آمریکا تا 270 
دالر بر تن CFR پا برجا بوده است. درکل آمار 
اول  نیمه  در  قراضه  واردات  بهبود  از  حاکي 
2020 داشته و آمریکا با 2 میلیون تن بیشترین 
صادرکننده به این کشور بوده است. در پایان ماه 
کارخانه ها بدنبال ترمیم موجودي خود بوده و 
قیمت ها تا 270-280 دالر بر تن CIF رسید. 
ورود قراضه از روماني و بلغارستان و روسیه با 
بوده  از طرف ترک ها روبرو  استقبال بیشتري 
ها  قیمت  افزایش  این  اوت  اول  دهه  در  است. 
ادامه داشته و محموله هایي از آمریکا )80:20) 
در قیمت 288 دالر بر تن و از اروپا در قیمت 
285 دالر بر تن و قراضه A3 روسیه در حدود 
284 دالر بر تن CFR خریداري شده است. در 
میانه ماه با رکود در تقاضاي محصوالت نهایي، 
پیشنهادهاي خرید در قیمت هاي پایین تري 
مواجه  فروشندگان  مخالفت  با  که  گشت  ارایه 
قراضه  بازار  توان گفت چند روزي  و مي  شده 
در رکود طي شد تا پایان ماه به تدریج با باال 
رفتن مصرف ها در ترکیه وضعیت تقاضا بهتر 
شده و قیمت ها تا 290 دالر بر تن رسید که 

این شرایط در ابتداي ماه سپتامبر ادامه داشته 
 HSM (80:20( و تا 300 دالر بر تن براي نوع
افزایش  بر  بیني  توافق قرار گرفت. پیش  مورد 
مصرف  شرایط  این  در  بوده.  مي  ها  قیمت 
داده  انجام  را  خود  موجودي  ترمیم  کنندگان 
کمتري  رشد  با  ها  قیمت  سپتامبر  نیمه  در  و 
بر تن  از 300 دالر  باالتر  اندکي  همراه بوده و 
معامالت صورت گرفت و در کل میزان تقاضا را 

رو به رشد مي توان دانست. 
- سنگ آهن 

در ابتدای تابستان برابر با دهه سوم ژوئن با 
توجه به در پیش بودن تعطیالت رسمی چین 
و همچنین ارایه تسهیالت رونق کسب و کار از 
سوی بانک های چین، استقبال از سنگ آهن 
خوب  فیزیکی  بازار  آن  بدنبال  و  آتی  بازار  در 
تن  بر  دالر   103 مقدار  در  ها  قیمت  و  بوده 
CFR قرار گرفت. این افزایش قیمت تا ترمیم 
موجودی بنادر ادامه داشته در ابتدای جوالی با 
فزونی عرضه و کاهش قیمت محصوالت نهایی 
سنگ آهن 62 درصد استرالیا در مقدار 99 دالر 
بر تن CFR معامله گردید. در میانه جوالی با 
بر  دالر   106 تا  قیمت ها  چین  تقاضای  بهبود 
تن CFR رسید و با فزونی عرضه و خریدهای 
مقدار باال قیمت ها تا حدودی ثابت مانده و بازار 
افزایش ساخت و سازهای بعد از سیل  متوجه 
افزایش  با وجود  باشد.  آتی می  ماه های  برای 
هنوز  قیمت ها  این  چین،  و  آمریکا  بین  تنش 
دوم  دهه  در  باشد.  می  خریداران جذاب  برای 
جوالی قیمت ها تا 108 دالر بر تن برای سنگ 
ماه  نتهای  درا  رسید.  استرالیا  درصد   62 آهن 
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با افزایش خوش بینی ها به ساخت و سازهای 
بعد از فصل بارانی و همچنین بهره وری باالی 
دالر   110 به  آهن  سنگ  قیمت  بلندها،  کوره 
بر تن رسید این افزایش قیمت برای دهه اول 
اوت نیز ادامه داشته و سطوح قیمتی به 119 
دالر بر تن رسید. تا پایان ماه با کاهش عرضه و 
افزایش تقاضای مصرفی و بهبود معامالت آتی، 
قیمت ها تا حدود 126 دالر بر تن رسیده این 
افزایش قیمت ها در ماه سپتامبر به مقدار 130 
دالر بر تن رسیده که با رسیدن موجودی انبار 
با باالترین حد 4 ماهه و کمبود تقاضا قیمت ها 
کنترل شده و حتی 2 دالری رو به کاهش می 
باشد. در میانه سپتامبر بدنبال بهبود قیمت ها 
در معامالت آتی بورس دالیان و کاهش ذخایر 
پیش  بود.  روبرو  بهبود  با  قیمت ها  ها،  فوالدی 
بینی بازار برای ماه سپتامبر بر اصالح قیمت ها 

می باشد.
- زغال سنگ

تقاضای زغال سنگ در اواخر ژوئن با کاهش 

وعلی  بوده  مواجه  چینی  خریداران  سمت  از 
کاهش  دالر   3 با  هندی  خریداران  وجود  رغم 
در مقدار 104-105 دالر بر تن FOB نسبت 
به هفته قبل قرار گرفت. در هفته بعد بدنبال 
تعطیالت رسمی چین و تالش در جهت ترمیم 
و  شده  بازار  وارد  چینی  خریداران  موجودی، 
 115 مقدار  در  افزایش  دالر   10 تا  ها  قیمت 
دالر بر تن FOB قرار گرفت. در ابتدای جوالی 
قیمت ها تقریباً ثابت بوده و تنها در پلت فورم 
صادراتی به چین قیمت ها با 2-5 دالر افزایش 
قرار   CFR تن  بر  دالر   130-122 مقدار  در 
محدودیت  با  چینی  کارخانجات  است.  گرفته 
دلیل  به  ها  هندی  و  بوده  مواجه  واردات  در 
موجودی باالی انبار تمایلی به خرید ندارند. این 
وضعیت با توجه به محدودیت های واردات که 
برای چینی ها وجود دارد تا نیمه جوالی پا برجا 
بوده و کاهش بیشتر 6 دالری و رسیدن قیمت 
در  است.  داشته  دنبال  به  را  دالر   111 به  ها 
انتهای ماه با ورود خریداران هندی برای ترمیم 

موجودی انبارهای خود اوضاع تقاضا بهتر شد و 
زغال باکیفیت در حدود 107 تا 113 دالر بر 
تقاضاها  این  هرچند  گردید  معامله   FOB تن 
این  گیرد.  قرار  بازار  محرک  که  نبود  آنچنانی 
روند رکود در بازار زغال سنگ تا انتهای جوالی 
با توجه به عدم اجازه چینی ها به واردات وجود 
امیدها  اینکه خریداران جدید هندی  تا  داشته 
است.  کرده  ایجاد  کنندگان  تامین  برای  را 
 104-100 حدود  در  کیفیت  با  سنگ  زغال 
ابتدای  در  است.  گردیده  پیشنهاد  تن  بر  دالر 
و 108  در حدود 102  معامالتی  ماه سپتامبر 
با فراریت  برای زغال سنگ   FOB بر تن دالر 
مجوزهای  منتظر  بازار  گرفت.  صورت  متوسط 
ورود زغال برای چینی ها برای ماه اکتبر مرتبط 
با سهمیه های 2021 می باشد. با حضور بیشتر 
هندی ها قیمت ها تا حدود 107 دالر بر تن 
FOB پیش رفت. و معامالتی در حدود 110 
دالر بر تن FOB نیز صورت گرفت. پبش بینی 
ورود خریداران  با  اکتبر  در  معامالت  بهبود  به 

چینی می باشد.
گزارش بازار داخل

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

در  شده  عرضه  محصوالت  قیمت   -2  
بورس به همراه تغییرات:

۳- وضعیت فوالد خام و مصرف ظاهری:
وضعیت کل تولید، مصرف ظاهری، صادرات 
و  تخت  مقاطع  طویل،  مقاطع  مجموع  برای 
با  مقایسه  و   99 ماهه  پنج  برای  میانی  فوالد 
دوره مشابه سال 98 در جدول زیر مقایسه شده 

است.
4- تحلیل و پیش بیني بازار:

از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت محصوالت 
فوالدی می توان به وابستگی قیمت پایه عرضه 
بازارهای  قیمت های  به  کاال  بورس  در  شمش 
رو  که  ارز  نرخ  نوسانات  همچنین  و  جهانی 
عوامل  دیگر  از  کرد.  اشاره  است  بوده  باال  به 
معامالت  پی در پی  ابطاالت  به  می توان  موثر 
گفت  می توان  بیشتر  که  دستورالعمل هایی  و 
جنبه سعی و خطا دانست، اشاره کرد. در کل 
می توان گفت تقاضای واقعی برای مصرف نمی 
باشد و آنچه بیداد می کند هجوم نوسان گیران 
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و سرمایه داران برای سود بیشتر از شرایط موجود و حفظ سرمایه خود از تورم موجود می باشد. از سویی دیگر بازار شمش القایی بی سروسامان بوده و 
مشاهده شده که سیگنال افزایش قیمت ها و هجوم بیشتر به بازار فوالد را داده است. از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار فوالد می توان به عدم اصالح 
ضرایب قیمتی در طول زنجیره فوالد و کسب رضایت نسبی از تولید کنندگان درگیر اشاره کرد. همه این عوامل سبب افزیش قیمت محصول نهایی 
برای میلگرد تا 46 درصد و برای تیرآهن تا 54 درصد برای دوره تابستانه نسبت به انتهای خرداد در معامالت بورس کاال دانست. از جمله عوامل تاثیر 
گذار خارجی موثر بر بازار داخل می توان به تعطیالت ابتدای تابستان بازارهای چین و رکود در تقاضای شمش و سنگ آهن و سایر نهاده های تولید اشاره 

کرد همچنین محدودیت های اعالمی تحت شیوع بیشتر کرونا نیز در دوره ای از مقدار تقاضا کاسته ولی با ورد خریداران هندی، گذر از فصا بازارنی 

چین و همچنین محدودیت عرضه سنگ آهن قیمت ها تا انتهای تابستان در کل صعودی بوده و اثر خود را بر بازار داخل نیز داشته است. در حال حاضر 
در کنار تالش دولت برای باال بردن سقف عرضه ها، می توان به راهکارهایی مانند نظارت صحیح بر تقاضاها و افزایش عرضه های سلف در جهت کنترل 

قیمت ها اشاره کرد. در این دوره سه ماهه فوالد بدنبال نوسانات نرخ ارز گاهگاهی با نزول اندک و سیاست صبر و انتظار خریداران مواجه می باشیم. 

میانگین قیمت محصوالت عرضه شده در بورس کاال )ریال(

سبد تیرآهن مخلوطسبد میلگرد مخلوطشمش

دوره منتهی به 
۳۱/0۳/99

دوره منتهی به 
دوره منتهی به %تغییرات99/0۶/۳۱

۳۱/0۳/99
دوره منتهی به 

دوره منتهی به تغییرات99/0۶/۳۱
۳۱/0۳/99

دوره منتهی به 
تغییرات99/0۶/۳۱

5۱09482۱29+ ۶0%592۶۶8۶4۶۶+ 4۶%۶۳۶5۷9۷8۷۶+ 54%

فوالد میانی )تولید(- هزار تنمجموع مقاطع تخت )تولید(- هزار تنمجموع مقاطع طویل )تولید(- هزار تن

5-598-599-598-599-598-99تغییرات99-598-5

4۶۱۱40۷2+ ۱۳%4۱8544۳۶- ۶%۱0۷۷8۱۱8۱۷+ ۱0%

فوالد میانی )مصرف(- هزار تنمجموع مقاطع تخت )مصرف(- هزار تنمجموع مقاطع طویل )مصرف(- هزار تن

5-598-599-598-599-598-99%تغییرات99-598-5

402۳۳0۱۱+ ۳4%۳49۱۳98۱+ ۱4%80909۶0۷+ ۱9%

فوالد میانی )صادرات(- هزار تنمجموع مقاطع تخت )صادرات(- هزار تنمجموع مقاطع طویل )صادرات(- هزار تن

5-598-599-598-599-598-99تغییرات99-598-5

۱۱0۶۶20- 44%۳۶2۱24- ۶۶%2۶8922۱۳- ۱8%
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شکل 1 - دسته بندی مصرف الکترود.

مقدمـه
ــرد:  ــخص ک ــت مش ــهولت و دق ــا س ــوان ب ــی ت ــه را م ــورد هزین ــی، دو م ــازی الکتریک ــاد فوالدس در اقتص
مصــرف ویــژه انــرژی )kWh/t( از قرائــت کنتــور و مصــرف ویــژه الکتــرود )پونــد الکتــرود بــر تــن فــوالد 
تولیــدی ]یــا kg/t[( از تعــداد )یــا وزن( مصرفــی نســبت بــه فــوالد تولیــد شــده در طــی یــک دوره معیــن.
ــد  ــه بســیاری متغیرهــای دیگــر فرآین ــوارد ب ــن م ــد، تشــخیص وابســتگی ای ــم دی ــدا خواهی چنانکــه بع
مهــم اســت؛ گرچــه مطلــوب پاییــن نگهداشــتن مقادیــر آنهــا اســت، حداقــل هزینــه کلــی تولیــد یــک 
تــن فــوالد بــا کــوره الکتریکــی لزومــا هنگامــی کــه kWh/t یــا پونــد الکتــرود بــر تــن در حداقــل باشــد، 

حاصــل نمــی شــود.

ترجمه: 
محمدحسین 

نشاطی

مکانیزم مصرف الکترودهای گرافیتی 
در کوره های قوس الکتریکی تولید فوالد1
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نزدیکی سوراخ های سقف یک کوره بزرگ فوق 
دهد.  می  نشان  را  معمولی   ]UHP[ توان  پر 
تراکم جریان به سمت محور کوره واضح است 
و منجر به افزایش قابل توجه دمای الکترود در 
این نواحی می شود )نیازی به گفتن نیست که 
تنش های حرارتی ناشی از این وضعیت نامتقارن 
هستند و سرعت اکسایش دیواره به شدت تحت 
تاثیر دما قرار دارد.( پایین، در حدود یک فوت 
نوک قوس، جریان شروع  باالی   )250 mm(
اسپات(  )هات  گرم  نقطه  سمت  به  تمرکز  به 
قوس می کند که قطر آن تقریبا "¼ تا "½ 
باشد )همانطورکه در شکل 3 نشان داده  می 
سکه  اندازه  به  منطقه  این  دمای  است(.  شده 
Fº7200( 3000-Cº4000-6500(، و دمای 
 2000-Cº2300 بقیه بدنه گرافیت اطراف آن
از  ای  عمده  بخش  است.   )3600-Fº4200(
در  گرافیتی  الکترود  خطی  تدریجی  مصرف 
این نقطه قوس اتفاق می افتد. تجزیه و تحلیل 
مفصل فیزیک قوس کوره از نظر مصرف الکترود 
اهداف  برای  این مقاله است.  از محدوده  فراتر 
عملی، شناسائی اثرات قوس بر مصرف الکترود 

به صورت "بخار کردن" کافی است.
کارهای  و  کوچک  هاي  قوس  مشاهدات  از 
قوس  هاي  کوره  در  شده  انجام  آزمایشي 
آزمایشي و همچنین واحدهاي تولیدی بزرگ، 
مي توان نتیجه گیري کرد که سرعت مصرف 
خطي زیاد می شود هنگامي که جریان عملیاتی 
و/یا توان افزایش مي یابد. چون افزایش سطح 
توان و جریان معموال به افزایش بهره وری کوره 
lb/ منتج می شود، مصرف الکترود بر حسب
ton محصول گاهی بدون تغییر باقی می ماند.

عالوه بر مصرف الکترود توسط اثرات قوس، 
تجزیه و تحلیل تصاویر متحرک با سرعت باال 
نشان داده است که ذرات گرافیت از نقطه قوس 
و مجاورت آن زدوده می شوند. همانطورکه در 
شکل 4 نشان داده شده است، انبساط حرارتی 
 fr ،نقطه قوس باعث نیروهای شعاعی و محوری
و fa می شود، که ممکن است ذرات گرافیت 
با اتصال شل را بکنند. جریان الکتریکي عبوری 
قوس،  ستون  به  گرم  نقطه  و  قوس  نوک  از 
نیروهاي خاص خود را ایجاد مي کند. اثر نیروی 

طبقه بندی مصرف الکترود 
مصرف الکترود را می توان به دو دسته اصلی 
 1 شکل  در  طورکه  همان  کرد،  بندی  طبقه 

نشان داده شده است.
در نوک ستون الکترود، نقطه قوس به سرعت 
تدریج  به  فلز،  و  سرباره  و  جابجایی،  حال  در 
طول  ناگهانی  کردن  کوتاه  بدون  را  گرافیت 
اکسایش  مشابه،  طور  به  زدایند.  می  ستون، 
الکترود  تصاعدی  شدن  باریک  موجب  جانبی 
یا مصرف خطی  می شود. مصرف نوک قوس 
که  افتد  می  اتفاق  زمانی  بیشتر  )عمودی(، 
]برقراری  الکتریکی  انرژی  اعمال  تحت  کوره 
دیواره  مصرف  که  حالی  در  باشد،  قوس[ 
جانبی الکترودها در جهت افقی در هر زمانی 
که الکترود داغ است رخ می دهد. این ترکیب 
مصرف تکنولوژیکی الکترود است و تا حدودی 

توسط شیوه عملیات کوره کنترل می شود.
بر خالف این نوع تدریجی مصرف حادث در 
تواند  می  الکترود  ستون  الکترود، طول  سطح 
کندگی  با شکستن،  و شدید  ناگهانی  طور  به 
این  علل  کند.  تغییر  طولی  خوردن  شکاف  و 
نوع مصرف می توان عمدتا در ارتباط با شیوه 
عملیات کوره، نوع آهن قراضه، بد عمل کردن 
و  الکتریکی  فاز  نادرست  توالی  کننده،  تنظیم 
حمل و متصل کردن الکترودها دانست. البته، 
خطای انسانی، نقش مهمی ایفا می کند. اصول 
این مقاله مورد  نوع مصرف در  اساسی هر دو 

بحث قرار می گیرد.
مصرف الکترود در نوک الکترود

برای درک مکانیزم مصرف نوک قوس، باید 
الکتریکی  جریان  برای  جریان  خطوط  الگوی 
در  جریان  توزیع  کنیم.  مطالعه  را  ستون  در 
اثرات  مختلف  انواع  علت  به  عرضی  مقطع 
جریان  ]تمرکز  پوسته  )اثر  الکترومغناطیسی 
هادی[،  جسم  یک  سطحی  الیه  در  متناوب 
اثر مجاورت(، و توسط مقاومت ویژه و ضریب 
هدایت حرارتی وابسته به دما در نقاط مختلف 
غیریکنواخت  آن،  اتصال  های  محل  و  ستون 

است.
شده  گیری  اندازه  جریان  چگالی   2 شکل 
در  اینچ   24 قطر  با  الکترودهای  سطح  روی 

فشاری شعاعی fp،(pinch)، بر خالف نیروی 
بعالوه،  کند.  می  عمل   ،fr شعاعی،  گسترش 
نیروی، fc، در جهت محوری بر خالف نیروی 
از  دلیل شکل خطوط جریان  به   ،fa انبساط، 
قسمت پایین الکترود وجود دارد. اینکه تا چه 
حد حذف این نیروهای متضاد با منشاء مختلف 

ممکن است رخ دهد ناشناخته است.
بعالوه، فرسایش سطح انتهایی الکترود توسط 
فلز و سرباره نیز باعث افزایش مصرف خطی می 
شود. در نهایت، اکسایش سطح انتهائی الکترود 

به صورتی جزئی به مصرف کمک می کند.
در نتیجه نیروهای وزش قوس در کوره هائی 
با چیدمان مثلث متساوی االضالع، الکترودها با 
الگوی نشان داده شده در شکل 5 مصرف می 
شوند. سه منطقه مصرف در سطح انتهائی را می 
توان تشخیص داد، اما خطوط مرزی آنها ممکن 
داشته  همپوشانی  توجهی  قابل  طور  به  است 
قوی،  قوس  وزش  و/یا  بلند  قوس های  باشند. 
 º30-º20 زاویه  با  قوس  نوک  می شود  سبب 
قوس های  "پاشنه"  که  حالی  در  شود،  اریب 
کوتاه به طور مشخصی توسط سرباره و فلز تحت 
فرسایش قرار می گیرد و به نوک قوس های کم و 
بیش افقی منجر می شود )شکل 6(. قوس های 
کوتاه جریان باال تمایل به تشکیل نوک اندکی 

.)c6 مقعر دارند )شکل
مصرف جانبی الکترود

جانبی  مصرف  "خطی"،  مصرف  خالف  بر 
افقی  جهت  در  بیش  و  کم  الکترود،  ستون 
عمل می کند. این موجب می شود که ستون 
ستون  از  بخشی  بر  عمدتا  و  شود  مخروطی 
تاثیر  دارد،  قرار  کوره  سقف  زیر  که  الکترود 

بگذارد.
اکسایش  جانبی  مصرف  عامل  مهمترین 
است. مقدار اکسیژن اتمسفر کوره در طی ذوب 
دستخوش تغییرات زیادی قرار می گیرد. مقدار 
اکسیژن در اتمسفر کوره معادل با مقدار موجود 
آن در هوا، به ندرت حاصل می شود مگر اینکه 
اکسیژن اضافی از جریان لنس اکسیژن از سطح 
به  مجهز  های  کوره  در  یا،  کند  عبور  الکترود 
سیستم غبارگیر، مقدار هوای اضافی به داخل 

کوره مکش شود.
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شکل 4 - جهت نیروهای موجود در نقطه قوس بر 
روی نوک الکترود. 

شکل 5- طرح شماتیک از مصرف الکترود در نوک 
قوس.

شکل 2 - تراکم جریان اندازه گیری شده روی سطح 
الکترودهای قطر 24 اینچ در نزدیکی سوراخ های سقف کوره.

شکل 3- خطوط جریان هم پتانسیل و خطوط جریان در 
مقطع نوک الکترود. 

قطر اولیه الکترود 610mm( "24(. قطر نوک "17 
 .)mm430(

.rms جریان 70،000 آمپر .)mm12( 0.5"قطر نقطه قوس

مورد با اهمیت جزیی، گرچه قابل صرف نظر 
روی  بر  و سرباره  فلز  بخارهای  تقطیر  نیست، 
الکترود است، پدیده ای که باعث ایجاد قطرات 
سپس  شود.  می  الکترود  میانی  قسمت  در 
به سمت  پایین  به  گرانش،  وسیله  به  قطرات، 
داخل  به  آنجا  از  که  کنند،  می  حرکت  نوک 
حمام می افتند. در مسیر خود به پایین مقدار 

کمی از گرافیت را به خود می گیرند. 
های  قوس  با  تخت  حمام  عملیات  طی  در 
کوتاه، لبه بیرونی نوک الکترود به طور پیوسته 
فلز  و  سرباره  با  تماس  ساییدگی  نتیجه  در 
پیوسته  شارژ  زمان  در  اثر  این  می شود.  گرد 
مواد پیش احیا شده )گندله های فلزی ]آهن 

اسفنجی[( تشدید می گردد.
تا  گرافیتی  الکترود  اکسایش  گرچه سرعت 
حدودی به کیفیت گرافیت بستگی دارد، اما به 
شدت به دمای سطح الکترود، سرعت و آشفتگی 

گاز عبوری و میزان اکسیژن آن وابسته است.
بر  اطراف  اتمسفر  سرعت  و  دما  اثر 

اکسایش
آزمایش هایی برای مقایسه اثر دما و سرعت 
کنترل  شرایط  تحت  ها  کوره  اتمسفر  معمول 
مختلف  سرعت  و  دما  در  باد  تونل  در  شده 
انجام شده است. نتایج حاصل از مجموعه ای 
از آزمایش ها که در آنها از هوا استفاده شده 
در شکل 7 نشان داده شده است، که نشانگر 
این است که افزایش سرعت هوا و دمای سطح 
گرافیت به میزان قابل توجهی سرعت اکسایش 
را افزایش می دهد. برای اهداف عملی، دمای 
 )Fº1100( Cº600 سطح الکترود گرافیتی زیر
غیر بحرانی است، زیرا اکسایش قابل مالحظه 
ای رخ نمی دهد. سرعت های اکسایش نشان 
آزمایش  موارد  از  باالتر  داده شده در شکل 7 
شده در عملیات معمول کوره قوس الکتریکی 
به  کوره  اتمسفر  اکسیژن  میزان  زیرا  هستند، 
در  حاکم  میزان  از  کمتر  توجهی  قابل  میزان 

تونل باد می باشد.
نتایج آزمایش های در برگیرنده الکترودهای 
گرید AGR و گرید AGX در شکل های 8 و 
9 نشان داده شده است. سرعت کمتر اکسایش 
-Cº900 محدوده  در  ویژه  به   ،AGX گرید 

Fº1600( 600-1100( کامال واضح است. 

به غیر از این تأثیرات، مصرف جانبی نسبت 
مستقیم با زمان در معرض دارد و بنابراین، با 
زمان اقامت یک واحد سطح خاص در سیستم 
معرض  در  قرارگیری  زمان  اولین  از  کوره، 
اکسایش در قسمت باالی ستون، تا زمانی که 
این قسمت وارد لبه سطح انتهائی قبل از مصرف 
نهایی در منطقه قوس می شود افزایش می یابد. 
به  منجر  توانند  می  بزرگ  اقامت  زمان های 
تشدید قلمی شدن الکترودها گردند؛ شرایطی 
در  مقاومت  به علت عدم  اشتباه  به  که گاهی 
از  می گردد.  تفسیر  الکترودها  اکسایش  برابر 
سوی دیگر، زمان اقامت کوتاه الکترود در کوره 
به علت مصرف خطی باال باعث شیب کمتر سر 

الکترود می شود. 
ستون  محیط  اطراف  در  اکسایش  سرعت 
اثرات  نیست.  برابر  نقاط  تمام  در  الکترود 
مکش هوا از طریق درب های باز، درزبندها و/یا 
سیستم های کنترل غبار ممکن است الگوهای 
جریان را در اتمسفر کوره ایجاد کنند، و باعث 
در سطح  خاصی  مناطق  در  اکسایش  افزایش 
تغییر  به  منجر  وضعیت  این  شوند.  الکترود 
شکل نامتقارن ستون های الکترود می گردد. 
در برخی کوره ها، قسمت هایی از سطح که در 
تا حدودی  دارند،  قرار  الکترودها  مثلث  داخل 
تابش  شوند.  می  اکسید  بقیه سطح  از  بیشتر 
حرارت متقابل از این قسمت ها دمای سطح در 
این بخش از ستون را افزایش می دهد و باعث 
الگوی  این  می شود.  اکسایش  سرعت  افزایش 
نامتقارن دمای الکترودها اغلب در طی عملیات 
کوره بر روی بخشی از ستون های الکترود بین 
نگهدارنده و خط سقف دیده می شود که در آن 
الکترود  سطح  بین  مشاهده  قابل  مرزی  خط 
خارج  به  داخل  از  نزولی  شیب  سیاه،  و  قرمز 

مثلث الکترودها را نشان می دهد.
در طی فرآیند اکسایش، که نه تنها در دیواره 
الکترود  انتهای  کمانی  سطح  در  بلکه  جانبی، 
نیز رخ می دهد، گرما به علت احتراق آزاد می 
 3.4 kWh/lb شود. مقدار نظری گرما حدود

)kWh/kg 7.5( از گرافیت است.
بر اساس این ارقام، می توان استنتاج کرد که 
مقدار گرمای احتراق 10 تا 20 کیلو وات بر هر 
تن فوالد است. اینکه آیا بتوان این انرژی را به 
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 AGR شکل 8 - سرعت اکسایش الکترودهای کیفیت
و  کیفیت AGX در هوا بر حسب دمای سطح )تونل 

باد(.

عنوان مفید برای فرآیند ذوب طبقه بندی کرد، 
منظور  یک  احتراق  گرمای  اما،  است؛  نامعلوم 
مفید را در زمانی که ستون های داغ الکترود 
از کوره در هنگام شارژ مجدد خارج می شوند 
با  تا حدودی  احتراق  محقق می کنند. گرمای 
می  مقابله  تابش  از  ناشی  سطح  شدن  خنک 
کند و در نتیجه تنش مماسی در نزدیکی سطح 
الکترود در طی این وضعیت شوک حرارتی را 

کاهش می دهد.
ترکیب مصرف خطی در انتهای قوس و 

اکسایش جانبی
اگر  همزمان  طور  به  عملی،  اهداف  برای 
عملیات کوره در طی دوره های طوالنی، برای 
مثال، روزها، هفته ها یا ماه ها، در نظر گرفته 
شود، مصرف خطی در نوک قوس و اکسایش 
هندسه ستون  دهد.  می  رخ  جانبی  در سطح 
برای  را  جالبی  های  استنتاج  امکان  الکترود 
دهد،  می  سهیم  عامل  دو  هر  نسبی  اهمیت 
شده  داده  نشان   10 شکل  در  طورکه  همان 

است.
در اکثر عملیات کوره، مشخص می شود که 
"مصرف  از  درصد   50 حدود  جانبی  اکسایش 
شکستگی،  استثنای  به  مصرف  )یا  خالص" 

کندگی و غیره( را در بر می گیرد.
سرعت خطی مصرف در هر فاز، که به صورت 
اینچ یا سانتیمتر بر هر ساعت عملیاتی تعریف 
شده، می تواند به آسانی از داده های عملیاتی 
محاسبه شود. یک مثال به صورت گرافیکی در 

شکل 11 نشان داده شده است.
برای شرایط عملیات الکتریکی معین، سرعت 
الکترود  نوک  مساحت  از  تابعی  مصرف خطی 
است و به طور کلی، با کاهش مساحت نوک، 

افزایش می یابد.
مصرف خطی الکترود به عوامل زیر بستگی 

دارد:
1. ارتفاع ستون الکترود در معرض اکسایش 

جانبی، معموال از خط سقف تا نوک قوس؛
2. سرعت اکسایش، با توجه به شرایط کوره 

)مکش، جریان هوا( و کیفیت گرافیت؛ و
3. زمان اقامت ستون الکترود بین خط سقف 

و نوک قوس.
این  نتایج تجزیه و تحلیل ریاضی  از  مثالی 

شکل 9- اکسایش گرافیت در تونل باد - نسبت هوای 
سرعت های اکسایش AGX/AGR  بر حسب دما برای 

سرعت های مختلف هوا.

شکل 6 - پیکربندی نوک الکترودها برای سه طول 
قوس مختلف.

شکل 7 - سرعت اکسایش گرافیت الکترود نسبت به 
دما در تونل باد. 

شرایط در شکل 12 نشان داده شده است. در 
ستون  ارتفاع  حسب  بر  خطی  مصرف  اینجا، 
اکسایش  برای سرعت های مختلف  مخروطی 

ترسیم گردیده است.
 نقطه، P، بر روی خط پر در مرکز بر اساس 
مشاهدات است. )در این مورد، الکترودها تقریبا 
تا نگهدارنده الکترود قرمز بودند، ارتفاع ستون 
بر  را در  با قطر 22 فوت  "173 در یک کوره 
می گرفتند( منحنی ها بر اساس سرعت مصرف 
خطی با نسبت عکس به مساحت نوک الکترود 
محاسبه شدند. همچنین نتایج مربوط به میزان 
اکسایش 25 درصد باالتر و پایین تر نیز نشان 

داده شده است.
موارد زیر را می توان نتیجه گیری کرد:

جانبی  اکسایش  سرعت  که  هنگامی   .1
افزایش می یابد، برای مثال، 25 درصد بیش از 
مقدار موجود، مصرف خطی از "7.2 بر ساعت 
افزایش  درصد   11 حدود  یا  ساعت  بر   8" به 

می یابد؛
 25 میزان  به  اکسایش  سرعت  کاهش   .2
درصد، مصرف خطی را به "6.35 بر ساعت یا 

تقریبا 12 درصد کاهش می دهد؛ و
3. کاهش ارتفاع بخش مخروطی ستون به 
میزان 25 درصد و یا "43 نیز مصرف الکترود را 
12 درصد کاهش می دهد. )این واقعیت اهمیت 
ارتفاع  با  کوره  دهد؛  نشان می  را  کوره  ارتفاع 
بیشتر، به طور خودکار با مصرف الکترود باالتر 

تاوان می دهد.(
سایر عوامل موثر بر مصرف

شکست ارتفاع الکترود در ستون عامل اصلی 
سهیم در این دسته از مصرف است. دلیل اصلی 
است که  قراضه  آهن  افتادن  چنین شکستنی 
اغلب منجر به عمل اهرمی و شکستگی اتصال 
الکترود در نزدیکترین جا به نگهدارنده الکترود 
)اتصال باال( می شود. جهت این نیروی ضربه 
الکترودها  از مثلث  از یک نقطه خارج  معموال 
ارزیابی شده  کم و بیش به سمت مرکز کوره 
است. جالب توجه اینکه سه ستون الکترود نیز 
در جهت  الکترومکانیکی  نیروهای  تاثیر  تحت 
تمایل  که  نیروهایی  گیرند،  می  قرار  مخالف 
را در همان جهت وزش قوس  دارند ستون ها 
جدا کنند )نگاه کنید به شکل 5(. این نیروها با 
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شکل 10- درصد مصرف خالص جانبی و نوک به 
.d/D ،صورت تابعی از نسبت شیب

شکل 11- مصرف خطی در هر ستون الکترودهای 
Ib/( قطر "24 به صورت تابعی از نرخ مصرف AGX

.)ton/h( و بهره وری کوره )ton

شکل 12- مصرفی خطی بر حسب ارتفاع الکترود 
برای الکترودهای قطر 24 اینچ در سرعت های مختلف 

.h ،اکسایش جانبی

مربع آمپر جریان افزایش می یابند و با فاصله 
بین الکترودها کاهش پیدا می کنند.

جریان  از  آن  در  که  بزرگ  کوره  یک  در 
نیروها  این  می شود،  استفاده   50-ka80

می توانند به چند هزار پوند برسند.
وجود نیروهایی به این بزرگی نیاز به روش 
حمل  با  رابطه  در  الکترود  عملیات  مناسب 
عادی  عملکرد  همچنین  و  کردن،  متصل  و 
حرکت  وجود  عدم  و  کننده  تنظیم  مکانیزم 

اضافی مکانیکی بازوها دارد.
تلفات کندگی الکترود ممکن است از شرایط 
مختلفی مانند اتصاالت شل )که می تواند ناشی 
و/یا  باشد(  کردن  متصل  نامناسب  عملیات  از 
چرخش فاز اشتباه )رزوه های راستگرد نیاز به 
چرخش فاز در خالف جهت حرکت عقربه های 

ساعت دارند( کوره ایجاد شود.
ایجاد شوک حرارتی اضافی، هنگامی که یک 
ستون در خارج از کوره قرار می گیرد، ممکن 
در  و  کند  ایجاد  بر سطح  مماسی  تنش  است 
شرایط شدید، حتی کل مقطع طولی الکترود را 

به دو نیمه جدا کند.
قراضه  کردن  ذوب  طی  در  که  هنگامی 
در  مثال  برای  ماند،  می  ثابت  قوس  سنگین، 
لبه بیرونی نوک، شیب حرارتی شدید می تواند 
باعث ایجاد به اصطالح ترک های V شود که 
گسترش  اتصال  ترین  نزدیک  به  است  ممکن 
باعث  است  ممکن  ترک،  عمق  به  بسته  یابد. 

کندگی و افتادن آن شود.
شدن  کوتاه  دلیل  است  ممکن  که  هرآنچه 
ناگهانی الکترود باشد، در صورتی که روی یک 
ستون با شیب خوب ]کامال مخروطی[ اثر کند، 
قوس ناحیه بزرگی را که توسط سطح شکسته 
از چند ساعت  کند. پس  می  پیدا  ارائه شده، 
عادی  شیب  مجدد  برقراری  کوره،  عملیات 

معمول ستون برای این کوره ضروری است.
 مصرف الکترود و عوامل عملیاتی کوره

 تأثیر زمان ذوب تا ذوب
مصرف الکترود در نوک قوس، عمدتا به علت 
فعالیت قوس و فرسایش توسط سرباره و مذاب، 
در  دهد.  می  رخ  پاور-آن  های  دوره  طی  در 
مقابل، اکسایش جانبی عمال در تمام زمان ها، 
هم در طی مدت پاور-آن و هم در طی مدت  شکل 13- مصرف الکترود نسبت به زمان ذوب تا 

ذوب. 

شکل 14- مصرف ویژه الکترود بر حسب زمان ذوب،
 عملیات ترکیبی تک سرباره ای و دو سرباره ای.

شکل 15- مصرف ویژه الکترود برحسب به زمان ذوب.

 lb/short( شکل 16- مصرف الکترود با قطر 20 اینچ
ton( به صورت تابعی از جریان ذوب کردن، J، برای 

.T ،زمان های ذوب تا ذوب

شکل 17 - مصرف الکترود و بهره وری یک کوره 
UHP با قطر 19 فوت و وزن تخلیه 77 تن، 
.45/65 MVA ترانسفورماتور با توان اسمی
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در kA 40 به lb/ton 11.2 در kA 50/55 یا 
10 درصد با افزایش بهره وری از t/h 27.5 به 
Pr/ 34 یا 23.5 درصد همراه است. نسبت t/h

Er نیز 1.12 می باشد.
میزان  بهره وری کوره،  بین  روابط مشابهی 
های  کوره  در  نیز  الکترود  مصرف  و  جریان 

بزرگتر و کوچکتر برقرار شده است.
می   ،C الکترود،  مصرف  آماری،  لحاظ  از   

تواند به صورت زیر بیان شود:
C = K · J · T

که در آن
،)lb/ton( مصرف الکترود = C

K = ضریب عددی، مربوط به ویژگی های 
عملیاتی

J = جریان در حال ذوب کردن )kA(، و
T = زمان ذوب تا ذوب )ساعت(.

 II در جدول K دامنه تغییر مقدار معمول
ذکر شده است.

برقراری  برای  متعددی  آماری  روابط 
عملیاتی  عوامل  با  الکترود  مصرف  همبستگی 
راهنما  عنوان  به  گرچه  است.  شده  ایجاد 
بسیاری  در  که  است  این  آنها  ضعف  مفیدند، 
از موارد اطالعات دقیق در مورد میزان جریان 

عملیاتی موجود نیست.
نتیجه گیری

قوس  کوره  در  الکترود  مصرف  مکانیزم 
الکتریکی کامال پیچیده است. برخی از عوامل 
که  حالی  در  هستند،  شده  شناخته  خوبی  به 
دارند.  تری  به مطالعه عمیق  نیاز  برخی دیگر 
البته هدف کاهش تا حد ممکن مصرف الکترود 
است. این به نفع تولیدکنندگان فوالد از لحاظ 
نفع  به  هم  و  محصول  تن  هر  در  کم  هزینه 
تولیدکننده الکترود با افزایش موقعیت رقابتی 

کوره قوس در صنعت فوالد است.
ضمیمه:

به صورت  الکترود  الگوهای شکستگی 
تابعی از رابطه استحکام الکترود/نیپل

مقدمه
طولی  اتالف  از  منتج  الکترود  مصرف  کل 
و عرضی و همچنین شکستگی است. سرعت 
فرسایش در جهت های طولی و عرضی به طور 
کلی به عنوان مصرف خالص شناخته می شوند. 

هنگامی که اتالف ناشی از شکستگی به مصرف 
مصرف  عنوان  به  مجموع  شود،  اضافه  خالص 
ناخالص نامیده می شود. مصرف خالص عامل 
حدود 70 تا 90 درصد از مصرف ناخالص است. 
تشکیل  را  تا 30  بقیه 10  الکترود  شکستگی 

می دهد.
خالص،  مصرف  که  واقعیت  این  وجود  با 
و  الکترود  فرسایش  از هزینه  بزرگترین بخش 
کار  زمان  از  نقطه  این  در  است،  الکترود  مواد 
خیلی اندکی می توان برای کاهش قابل توجه 
فرآیند  موثر  تغییر  مقدمه  بی  خالص  مصرف 
قوس الکتریکی انجام داد. برای کاهش هزینه 
ها، باید بر دالیل عامل شکستگی الکترود تاکید 
شود. گرچه شکستگی عمدتا نشانگر هزینه مواد 
است، هزینه های مربوط به زمان بدون تولید و 
توقف عملیات روان کوره را نیز نشان می دهد.

اقتصاد تلفات شکستگی الکترود
الکترود  شکستگی  کاهش  که  است  واضح 
کاهش  را  الکترود  ناخالص  مصرف  گرافیتی 
که  است  این  مهم  همچنین  اما،  داد.  خواهد 
افزایش بازیافت پذیری الکترود مصرف ناخالص 
الکترود را نیز کاهش می دهد. شکل 1 منطقه 
سرپیچ )سوکت( را مشخص می کند و سه سطح 
مهم مرجع را نشان می دهد، یعنی )1( باالی 
سرپیچ.  پایین   )3( و  نیپل  مرکز   )2( سرپیچ، 
شکل 2 انواع شکستگی هائی را که اغلب تجربه 
شده نشان می دهد. در اینجا مهم این است که 
هنگامی که یک شکست سرپیچ باال یا پائین به 
وقوع می پیوندد، بخشی از الکترود تخریب شده 
شکسته،  الکترود  پذیری  بازیافت  نظر  است.از 
سرپیچ،  باالی  شکستگی  و  نیپل  شکستگی 
بزرگترین پتانسیل بازیافت را نشان می دهند. 
شود،  می  ایجاد  نیپل  شکستگی  که  هنگامی 
فقط بخشی از نیپل باقیمانده در قسمت افتاده 

آن حذف می شود. 
به  حداقل  تواند  می  شده  بازیافت  الکترود 
استفاده  دوباره  کننده  شروع  قسمت  عنوان 
شود. اگر قسمت افتاده شامل دو تکه الکترود 
باشد، می توان آنها را از هم جدا )دمونتاژ( کرد 
و قسمت باالی آن نیز می تواند دوباره به عنوان 
یک افزودن عادی الکترود به ستون الکترود در 

کوره مورد استفاده قرار گیرد. 

هستند،  داغ  الکترودها  که  زمانی  تا  پاور-آف، 
به وقوع می پیوندد. عالوه بر این، در طی این 
زمان ها، اثراتی همانند خرد شدن )اسپالینگ( 
و شوک حرارتی ممکن است رخ دهد. بدیهی 
است، هنگامی که عملیات کوره آهسته باشد، 

مصرف ویژه الکترود باید زیاد باشد.
اثر بهره وری کوره )زمان ذوب یا زمان ذوب 
تا ذوب( بر مصرف الکترود در شکل 13 نشان 
داده شده است، که در آن نتایج حاصل از یک 
تولیدکننده  تن(   65( فوت   17 قطر  با  کوره 

ذوب های تک سرباره ای ارائه شده است. 
یک ساعت کاهش زمان ذوب تا ذوب باعث 
شد.  الکترود  مصرف  کاهش  تن  بر  پوند   3.9
شکل های 14 و 15 نتایج مطالعات کامپیوتری 
در برگیرنده کوره های متعددی را که در آنها از 
الکترودهای قطر "20 و "24 استفاده شده و در 
سرباره ای  دو  و  سرباره ای  تک  ذوب های  آن ها 
تولید شده نشان می دهد. در اینجا یک ساعت 
افزایش زمان ذوب تا ذوب، مصرف الکترود را به 

ترتیب 1 و lb/ton1.3 باال برد.
اثر سطح جریان مورد استفاده در طی ذوب 

کردن
اغلب، زمان ذوب تا ذوب توسط افزایش توان 
کوره و جریان عملیاتی کاهش می یابد. مثال 
جالبی در شکل 16 نشان داده شده است، که 
از  آن  در  که  را  فوت   17 کوره  یک  تاریخچه 
الکترودهای قطر "20 قبل و بعد از تبدیل به 
کوره فوق پر توان )UHP( استفاده شده نشان 

می دهد.
عملیاتی  جریان های  از  که  هنگامی  اصوال، 
باالتر استفاده می شود، سرعت "سوختن" در 
طی زمان استفاده از برق افزایش می یابد؛ اما، 
سرعت  و  شود  می  ذوب  سریعتر  قراضه  آهن 
تولید افزایش می یابد. این نتیجه در جدول I و 

شکل 17 نیز نشان داده شده است.
این کوره 19 فوت، 77 تن نوع UHP، مجهز 
به ترانسفورماتور MVA 65 و الکترود "20، در 
مقادیر جریان مختلف ذوب کردن بین 40 تا 
بهره  و  الکترود  kA 62 کار می کرد. مصرف 
وری با جریان افزایش می یابد، اما اگر هر دو 
متغیر را به یکدیگر وصل کنیم، مشخص می 
 lb/ton10.2 شود که افزایش مصرف الکترود از

شماره 261     مرداد و شهریور 5299



K مقادیر - II جدول

قطر "24 (30………………50(· 10^(-3(

قطر "20 (50………………90(· 10^(-3(

قطر "۱۶ (130……………170(· 10^(-3(

جدول I- کوره با قطر 17 فوت، قطر الکترودها 20 اینچ، 66 تن چدن خام مذاب در هر ذوب.

سطح 
توان

متوسط 
جریان

 ذوب کردن 
kA

زمان ذوب:
دقیقه : ساعت

بهره وری
tons/hr

مصرف 
الکترود

 lb/ton 
مذاب

مقادیر نسبی

Pr
Er بهره وری

Pr

مصرف
 الکترود

Er 

کم ۳2.5 ۳:42 ۱۷.9 8.0 ۱.00 ۱.00 ۱.00

زیاد 48.0 2:50 2۱.۳ 9.8 ۱.۳۱ ۱.۱9 ۱.۱0

UHP 5۷.5 2:۳2 2۶.۱ ۱0.4 ۱.4۶ ۱.۳0 ۱.۱2

بازیافت  قابلیت  سرپیچ  باالی  شکستگی 
یکسان با شکستگی مرکز نیپل ارائه دهد، زیرا 
دور  و  باید حذف  قسمت  باالترین  طوقه  تنها 
نوع متداولترین  از سه  بنابراین،  انداخته شود. 
شکست های تجربه شده، دو مورد هزینه کمی 
می  را  الکترود  اتصال  سیستم  یک  اما،  دارند. 

توان تنها با دو روش طراحی کرد: 
)1( نیپل نسبت به الکترود ضعیف باشد، به 
طوری که درصد باالیی از شکستگی مرکز نیپل 

را به دنبال داشته باشد یا 
الکترود قویتر باشد، به  )2( نیپل نسبت به 
اگر  گردد.  غالب  طوقه  شکستگی  که  طوری 
داشته  وجود  طوقه  وقوع شکستگی  به  تمایل 
باشد، تنها شانس تعیین خواهد کرد که آیا باال 

یا پایین سرپیچ شکسته شود. 
از آنجا که شکستگی پایین سرپیچ کمترین 
قابلیت بازیافت را ارائه می دهد، سیستم اتصال 
الکترود باید به گونه ای طراحی شود که نیپل از 

الکترود ضعیف تر باشد. 
مکرر  وقوع  از  مانع  طراحی،  نوع  این  فقط 
باالترین  و  شود  می  سرپیچ  پایین  شکستگی 

نرخ بازیافت را تضمین می کند.
طراحی سیستم اتصال بهینه

الکترود،  استحکام  بین  مناسب  رابطه 
تواند کمک  می  نیپل  اندازه  و  نیپل  استحکام 

کند به تعیین:
)1( نرخ شکستگی و )2( الگوی شکستگی.

)1(. نرخ شکستگی تعداد کل شکستگی های 
مشاهده شده به صورت درصدی از کل تعداد 

الکترودهای اضافه شده است.
)2(. الگوی شکستگی تعداد شکستگی طوقه 
کل  از  درصدی  صورت  به  نیپل  شکستگی  و 

تعداد شکستگی های مشاهده شده است.
طراحی  مالحظات  که  ساخت  روشن  باید 
سیستم اتصال از نظر استحکام نسبی الکترود و 
نیپل، به منظور تغییر الگوهای شکستگی بدون 
افزایش نرخ شکستگی، در نظر گرفته شده اند. 
فقط اگر نرخ شکستگی بدون تغییر باقی بماند 
یا کاهش یابد، تغییرات الگوی شکستگی تاثیر 

مطلوب بر اقتصاد فرآیند خواهد گذاشت.
به منظور توسعه فراتر این رویکرد، محاسبات 
است.  شده  انجام  بهینه  مونتاژی  مجموعه 

اندازه نیپل
 )اینچ(

مساحت 
در حداکثر قطر 

)اینچ مربع(

حداکثر تحمل پذیری بار  )lb( با استحکام خمشی اسمی:

۱950
psi

2200
psi

2750
psi

3000
psi

9½*12 ۷0.88 ۱۳82۱۶ ۱559۳۶ ۱94920 2۱2۶40

10¾*14 90.۷۶ ۱۷۶982 ۱99۶۷2 249950 2۷2280

11¾*14.66 ۱08.4۳ 2۱۱4۳9 2۳854۶ 298۱8۳ ۳25290

12½*14 ۱22.۷2 2۳9۳04 2۶9984 ۳۳۷480 ۳۶8۱۶0

اندازه
 نیپل
)اینچ(

مساحت 
سطح مقطع

 الکترود
 )اینچ مربع(

مساحت 
پائین سرپیچ
 )اینچ مربع(

مساحت 
سطح

 شکستگی
 )اینچ مربع(

حداکثر تحمل پذیری بار  )lb( با 
استحکام خمشی اسمی:

800
psi

1000
psi

1200
psi

9½ ۳۱4.۱۶ 40.2۷ 2۷۳.89 2۱9۱۱2 2۷۳890 ۳28۶۶8

10¾ ۳۱4.۱۶ 55.55 258.۶۱ 20۶888 258۶۱0 ۳۱0۳۳2

11¾ ۳۱4.۱۶ ۶8.08 24۶.08 ۱9۶8۶4 24۶080 29529۶

12½ ۳۱4.۱۶ ۷9.48 2۳4.۶8 ۱8۷۷44 2۳4۶80 28۱۶۱۶

جدول I- تحمل پذیری بار نیپل

جدول II- تحمل پذیری بار الکترودهای قطر 20 اینچ.
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خواهد  حداکثر  بار  تحت  الکترود  یا  نیپل  آیا 
شکست یا نه.

برای  الکترود  کیفیت  نوع  دو  آمریکا،  در 
الکترودهای  یعنی  دارد،  وجود  فوالد  صنعت 
چگالی باال یا عالی و الکترودهای چگالی کم یا 
معمولی. الکترودهای عالی به طور کلی استحکام 
بیشتری نسبت به الکترودهای معمولی دارند. به 
طور معمول، الکترودهای عالی دارای استحکام 
 kg/cm2( 1300-1600 psi خمشی حدود
الکترودهای  که  حالی  در  هستند   )91-112

مشخص گردید که متغیرهای دیگری نیز ممکن 
است بر نرخ شکستگی و الگوی شکستگی موثر 
این عوامل، تجربه نشان  با وجود تمام  باشند. 
یک  بار  پذیری  تحمل  حداکثر  که  است  داده 
اتصال، الگوی شکستگی و نرخ شکستگی کل 

را کنترل می کند.
تحمل پذیری بار الکترود و نیپل

اتصال  بار  پذیری  تحمل  محاسبه  برای 
گرافیت،  خمشی  استحکام  اساس  بر  الکترود، 
ابتدا مساحت سطح مقطع نیپل در حداکثر قطر 
آن محاسبه می شود. این مساحت در استحکام 
قابل  بار  حداکثر  تا  شود  می  ضرب  خمشی 
تحمل، بدست آید. جدول I استحکام محاسبه 
شده نیپل ها از قطر "9.5 تا "12.5 با استحکام 
خمشی در بازه بین 1950 و psi3000 را نشان 

می دهد.
سپس، استحکام الکترود در صفحه مربوط به 
شکستگی عادی باال یا پایین سرپیچ محاسبه 
می شود. در محاسبه، شیب سرپیچ لحاظ می 
شود. مساحت مقطع عرضی صفحه شکستگی 
سرپیچ تحت تاثیر قطر نیپل و طول کلی نیپل 
قرار دارد. در هر صورت، کاهش مساحت صفحه 
شکستگی سرپیچ، حداکثر استحکام الکترود را 
کاهش می دهد. جدول های II و III حداکثر 
می  الکترود  یک  که  دهند  می  نشان  را  باری 
تواند در صفحه سرپیچ برای الکترودهای قطر 
و  نیپل  مختلف  قطرهای  برای   24" و   20"
استحکام خمشی الکترود تحمل کند. ابعاد نیپل 
های استاندارد قابل دسترس تجاری با بیشترین 

مصرف در جدول I آمده است.
 III تا I ترسیم مقادیر عددی از جدول های
به شکل های 3 و 4 منتج می شود. خط های 
پر حداکثر تحمل پذیری بار الکترودها را نشان 
می دهند. خط های منقطع نشانگر استحکام 
نیپل ها هستند. نمودارها حداکثر باری را نشان 
می دهند که توسط ناحیه اتصال الکترود می 
تواند تحمل شود، هرگاه موارد زیر معین باشند: 
)1( قطر نیپل، )2( استحکام خمشی نیپل، )3( 
الکترود.  الکترود و )4( استحکام خمشی  قطر 
برای یک مجموعه مورد نظر از قطر و استحکام 
که  کنند  می  بینی  پیش  نمودارها  خمشی، 

اندازه
 نیپل
)اینچ(

مساحت 
سطح مقطع

 الکترود
 )اینچ مربع(

مساحت 
پائین 
سرپیچ

 )اینچ مربع(

مساحت 
سطح

 شکستگی
 )اینچ مربع(

حداکثر تحمل پذیری بار  )lb( با استحکام 
خمشی اسمی:

800
psi

1000
psi

1300
psi

1600
psi

10¾ 452.۳9 55.55 ۳9۶.84 ۳۱۷4۷2 ۳9۶840 5۱5892 ۶۳4944

11¾ 452.۳9 ۶8.08 ۳84.۳۱ ۳0۷448 ۳84۳۱0 499۶0۳ ۶۱489۶

12½ 452.۳9 ۷9.48 ۳۷2.9۱ ۳98۳28 ۳۷29۱0 484۷8۳ 59۶۶5۶

جدول III- تحمل پذیری بار الکترودهای قطر 24 اینچ.

شکل 1- ستون الکترودها.

 %
نرخ

 شکستگی

الگوی شکستگی )%(

باالی
 سرپیچ

مرکز
 نیپل

پائین
 سرپیچ

سایر

الکترود عالی قطر 24 اینچ

A کارگاه 8.0 5.8 82.2 ۷.9 4.۱

B کارگاه ۱2.2 ۱2.0 54.0 ۱0.0 24.0

C کارگاه ۱4.۷ ۱2.5 5۶.9 20.0 ۱0.5

الکترود معمولی قطر 24 اینچ

B کارگاه ۱۷.9 ۳2.۱ ۳5.4 20.۶ ۱0.0

الکترود معمولی قطر 20 اینچ

B کارگاه ۶.9 2۳.۶ 5۱.2 2۳.۶ ۱.5

C کارگاه ۷.2 24.2 ۳8.5 24.5 ۱2.8

D کارگاه 8.۶ 22.0 40.0 ۱9.4 ۱8.8

جدول IV- نرخ و الگوی شکستگی الکترود در کاگاه های ذوب شرکت Armco )سپتامبر 1971(
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شکل 2- انواع شکستگی الکترود.

شکل 3- روابط تحمل بار الکترودهای با قطر 20 اینچ.

شکل 4- روابط تحمل بار بین الکترود و نیپل- 
الکترودهای با قطر 24 اینچ.

شکل 5- رابطه تحمل پذیری بار الکترود به نیپل با % 
شکستگی نیپل.

-1000 psi معمولی استحکام خمشی حدود
kg/cm2( 800 70-56( را نشان می دهند. 
اغلب بیان می شود که هرچه استحکام الکترود 
باالتر، بهتر. این اصل متعارف در بهترین حالت 
ممکن است گمراه کننده است. مثال زیر مورد 
یک  که  اثبات شود  تا  گیرد  می  قرار  استفاده 
چیزی  تنهائی  به  باالتر  استحکام  با  الکترود 
است.  نیاز  مورد  موارد  بسیاری  در  که  نیست 
در مورد الکترود عالی با قطر "24 با استحکام 
خمشی kg/cm2( 1600 psi 112( و نیپل 
 psi3000 با قطر "¾11 با استحکام خمشی
بار  پذیری  تحمل  حداکثر   )210  kg/cm2(
در  و   )150000  kg( پوند   330000 نیپل 
 )kg280000( پوند   615000 الکترود  مور 
است. بدیهی است، هنگامی که یک بار بزرگتر 
ستون  به   )kg150000( پوند   330000 از 
الکترود اعمال شود، نیپل خواهد شکست. حتی 
شکست  از  باشد،  قویتر  برابر  دو  الکترود  اگر 
سرپیچ  ناحیه  در  کرد.  نخواهد  جلوگیری 
الکترود، "ضعیفترین خط" به احتمال زیاد زیر 
بار خواهد شکست. اگر مثال به استفاده از نیپلی 
 psi3000 با قطر "½13 با استحکام خمشی
باری  حداکثر  کند،  تغییر   )210  kg/cm2(
 430000 حدود  شود،  تحمل  تواند  می  که 
پوند )kg195000( خواهد بود. احتمال وقوع 
شکستگی به طور قابل مالحظه ای کاهش می 
تنهائی  به  قویتر  الکترود  یک  هم،  هنوز  یابد. 

فراوانی شکستگی را کاهش نمی دهد.
ترین  نشان می دهد که ضعیف  مثال فوق 
نرخ  اینکه  و  باعث شکست خواهد شد  اتصال 
و الگوی شکستگی نیز می توانند تغییر کنند. 
در طرح های جاری الکترود/نیپل تفاوتی بین 
الکترود و نیپل وجود  بار قابل تحمل  حداکثر 
دارد. مقدار تفاوت همان موردی است که باعث 

الگوی شکستگی خاص می شود. 
الگوی شکستگی

فوالد  شرکت  مختلف  های  کارگاه  در 
Armco، شکستگی الکترود چند سال پایش 
شده است. جدول IV نرخ و الگوی شکستگی 
در  می دهد.  نشان  را  ذوب  کارگاه  هر  برای 
 24" الکترودهای  کننده  مصرف  کارگاه های 
نیپل  استحکام  متوسط  باال،  چگالی  عالی 

حدود kg/cm2( psi3000 210(؛ و متوسط 
 kg/cm2( psi1600 استحکام الکترود حدود
شماره  هوستون  کارخانه  می باشند.   )112
استحکام  با  معمولی،   24" الکترودهای  هم   2
نیپل kg/cm2( psi3000 210( و استحکام 
 )70  kg/cm2(  psi1000 حدود  الکترود 
مصرف می کند. در کارگاه های مصرف کننده 
استحکام  متوسط  معمولی   20" الکترودهای 
155(؛   kg/cm2(  psi2200 حدود  نیپل 
 psi1000 حدود  الکترود  استحکام  متوسط 

)kg/cm2 70( می باشند.
کارگاه های مصرف کننده الکترودهای "24 
از نیپل های با قطر "¾11 استفاده می کنند؛ 
کارگاه های مصرف کننده الکترودهای "20 از 
نیپل های با قطر "¾10 استفاده می کنند. با 
اندازه قطر نیپل و الکترود و استحکام خمشی 
معلوم آنها، تحمل پذیری بار را می توان محاسبه 
کرد. نسبت تحمل پذیری بار الکترود به نیپل 
تعیین می شود. برای کارگاه های ذوب شرکت 
 24" الکترودهای  کننده  مصرف   Armco
عالی، این نسبت 1.89 می باشد. کارگاه های 
مصرف کننده الکترودهای "24 معمولی دارای 
نسبت 1.18 هستند. کارگاه های مصرف کننده 
الکترودهای "20 معمولی نسبت 1.30 را دارا 
می باشند. شکل 5 نمودار نسبت تحمل پذیری 
بار الکترود به نیپل بر حسب درصد شکستگی 
 IV نیپل به صورت نشان داده شده در جدول
برای  نسبت  این  خطی  رگرسیون  باشد.  می 
واضح  واریانس  دارای  نیپل  شکستگی  درصد 

61.9 درصد است.
بار  پذیری  تحمل  نسبت  خالصه،  طور  به 
شکستگی  الگوی  تواند  می  نیپل  به  الکترود 
برای عملیات کوره قوس الکتریکی را به صورت 

منطقی پیش بینی کند.

زیرنویس
 - W. E. Schwabe, The Mechanics 
of Consumption of Graphite 
Electrodes in Electric Steel 
Furnaces.

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company
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۱( مقدمه
کارخانه های ساخت فوالد اغلب از پنج فاکتور 
منظور  به  نیرو  و  آب، سوخت  هوا،  اولیه،  مواد 
استفاده می کنند. در  فوالدی  تولید محصوالت 
پروسه تولید فوالد، به ازای یک تن فوالد تولیدی 
2 تا 4 تن مواد باطله تولید می شود. مواد جامد 
از  که  لجن هایی  و  سرباره ها  به شکل  مختلفی 
سرباره غبارگیر و لجن های کوره بلند، سرباره ها، 
لجن های  دی،  ال  کنورتور  غبارات  و  لجن ها 
استیلین و... تولید می شوند. مواد باطله جامد و 
مایعی که در کارخانجات تولید فوالد به وجود 

می آیند در جدول 1 قابل مشاهده هستند. 
تولیدشان  منبع  به  وابسته  مواد  این  ترکیب 
مواد  شامل  معموالً  ولی  است  متنوع  بسیار 
مفیدی مانند آهن، کربن، کلسیم، روی، سرب 
در  مجدد  استفاده  و  بازیابی  قابل  که  بوده  و... 
این  کنار  در  بود.  خواهند  گوناگون  کاربردهای 
حاوی  لجن ها  و  سرباره ها  از  تعدادی  موضوع 
هستند  سنگین  فلزات  از  توجهی  قابل  مقدار 
انواع  ایجاد  باعث  که رها شدن آن ها در زمین 
عناصر  شد.  خواهد  محیطی  زیست  مشکالت 
از  جیوه  و  کادمیوم  آرسنیک،  مانند  مضری 

نقطه نظر آلودگی ایجاد شده توسط آن ها بسیار 
حائز اهمیت هستند؛ بنابراین بازیابی و استفاده 
مجدد از این مواد باطله مورد توجه خواهد بود. 
سرباره های صنایع فوالد اساساً شامل سرباره های 
کوره  بلند و فوالدسازی هستند )کنورتورها و...( 
و تالش های متفاوتی به منظور استفاده از این 
مقایسه ای  در  است.  گرفته  صورت  سرباره ها 
کوره بلند،  خنک کننده های  سرباره  بین  کیفی 
سرباره کنورتور ال دی و ماسه طبیعی و سرباره 
کنورتور ال دی و پودر سنگ نشان داده است که 
این مواد معادل هم هستند. گاهی یک عملیات 

چکیده 
سرباره ها مواد جامدی هستند که در اثر فعل و انفعال روان سازها )گدازاور(، ناخالصی های موجود در ذوب و تصفیه 
فلزات ایجاد می شوند. در صنایع تولید فوالد سرباره ها و لجن ها مواد باطلی هستند که در حین پروسه های تولید 
فوالد ایجاد شده و درصد باالیی از محصوالت تولیدی واحدهای کوره بلند و فوالدسازی را تشکیل می دهند. این 
مواد تولیدی حاوی درصد باالیی از عناصر آهن، کربن، کلسیم، سرب، روی و ترکیبات آن ها هستندکه قابل بازیابی 
بوده و قابلیت استفاده مجدد در کاربردهای گوناگون را خواهند داشت. با بازیابی سرباره ها و لجن ها از تولید مواد 
باطله به شدت کاسته شده بلکه برای کارخانه های تولید فوالد صرفه اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت. 
با توجه به مطالب ذکر شده این مقاله در قسمت های مختلف به انواع روش های بازیابی و کاربردهای سربارها و 

لجن های تولیدی واحدهای مختلف فرایند تولید فوالد می پردازد. 

Abstract
Slag is defined as the solid material resulting from the interaction of flux impurities in the smelting 
and refining of metals .In Steel producing industries, slag and sludge are wasted materials which 
are produced during steel producing processes and it composed of a high percent of products 
in blast furnace and steelmaking. These productions consist of a high percent of Iron, Calcium, 
Lead and Zinc which are recoverable and reusable in different application. By recovering slag 
and sludge, waste materials are produced less and it is more economical for steel making factories.  
According to what was mentioned above, this paper considers different parts of recovery 
producing methods and application of slag and sludge from steel industries. 

مروری بر  نحوه بازیابی و به کارگیری 
مجدد از انواع سرباره ها و لجن های تولیدی 

در صنایع تولید فوالد
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با  تولید محصوالتی  باعث  بر روی سرباره  ویژه 
منشاء سنگ و صنایع معدنی خواهد شد. امروزه 
تولید  در  وسیعی  کاربردهای  کوره بلند  سرباره 
سرباره  پورتلند  سیمان  فروش  بازار  و  سیمان 
بلند  سرباره کوره  چون  است.  یافته  کوره بلند1 
حاوی مقدار کمی آهن و مقدار زیادی اکسید 
کلسیوم با ترکیبی مشابه کلینکر است، می توان 
سنگ  و  کلینکر2  با  مطمئن  صورتی  به  را  آن 
برد.  کار  به  سیمان  تهیه  منظور  به  گچ  معدن 
سرباره کنورتور ال دی یک فرارده جنبی صنایع 
فوالد است که طی فرایند کربن زدایی آهن خام 
علت  به  سرباره  این  می شود.  ایجاد  کوره بلند 
خواص مینرالوژی، شیمیایی و فیزیکی منحصر 
به فرد خود می تواند جایگزین متراکم سازها3 در 
پروژه های مهندسی عمران استفاده شود. سرباره 
اکسید  مانند  مفیدی  ترکیبات  حاوی  دی  ال 
Cao/( بازیسیته  با  منیزیوم  اکسید  کلسیم، 

Mgo( باالی 3 است بنابراین ظرفیت گدازآوری 
باالیی داشته و به علت ذوب آسان و بهره گیری 
به  استفاده  قابلیت  آن  کلسیوم  مقادیر  از  باال 

کشورهای  در  دارد.  را  بلند  کوره  شارژ  عنوان 
اروپایی 30% از این چنین سرباره هایی بازیابی 
با  می شوند.  ارسال  کوره بلند  به  مجددا  و  شده 
در  دی  ال  سرباره  از  استفاده  از  قبل  این حال 
قسمت های زینترینگ و کوره بلند باید ترکیبات 
مضر آن مانند گوگرد و فسفر خارج شوند. این 
سرباره به علت حضور درصدهای باالیی از اکسید 
آهن مناسب صنایع سیمان سازی نمی باشد. در 
بسیاری از موارد قبل از استفاده در صنایع فوالد 
و آهن به بازیابی فلز موجود در آن اقدام می شود. 
در بیشتر کشورهای پیشرفته لجن ها و غبارهای 
فرایند  طریق  از  فوالد  صنایع  از  شده  حاصل 
توجه  با  بازیابی  می شوند.  بازیابی  زینتر سازی4 
می گیرد.  صورت  باطله  مواد  آنالیز  بررسی  به 
روش های متعددی از تکنیک های آگلومراسیون 
ساده تا فرایندهای تولید فلزداغ روی مواد باطله 
وجود  فوالد  صنایع  در  آن ها  بازیابی  منظور  به 
حرارتی،  فرایندهای  شامل  روش ها  این  دارد. 
فیزیکی هستند.  هیدرومتالورژیکی و ذوبسازی 
نوردکاری  فرایند  از  ناشی  نوردی  پوسته های 

دارای باالی 70% آهن بوده که عموماً توسط واحد 
مشکلی  هیچ  بدون  بریکت سازی  یا  زینترینگ 
روغن زدایی  موارد  بیشتر  در  می شوند.  بازیابی 
پوسته ها نیز مورد نیاز است. لجن های نوردکاری 
دارای ذرات ریزی است که دارای نسبت زیادی 
روغن همراه با آب خنک کننده غلتک ها است. 
نوردکاری  روغنی  پوسته های  و  لجن ها  احیای 
بررسی های  در  کوره بلند  غبار  جریان  با  همراه 
نشان  دوار  پخت  کوره  یک  در  و  آزمایشگاهی 
داده است که امکان احیای پوسته های روغنی 

نورد به آهن اسفنجی وجود دارد. 

2( سرباره کوره بلند
)معدنی(  آلی  غیر  اساساً  کوره بلند  سرباره 
است و شامل اجزاء سازنده ای همچون سیلیکا 
) 35-30%(، اکسید کلسیم ) 35-28%(، اکسید 
منیزیوم )6-1%( و اکسیدآهن/ اکسید آلومینیوم 
) 25-18%( است. ترکیب شیمیایی و مینرالوژی 
سیمان پورتلند، سرباره کوره بلند و کلینکر در 
جدول 2 مشاهده می شود. به خوبی دیده می شود 
مانند  کوره بلند  سرباره  مهم  سازنده  اجزاء  که 
CaO، SiO2 و مقدار کمی اکسید آهن می تواند 

در ساخت سیمان مشارکت داشته باشد.
دو نوع سرباره کوره بلند از صنایع تولید فوالد 
و  هوا  در  شده  خنک  سرباره  می شود؛  ایجاد 
سرباره دانه دانه5 شده. سرباره دانه شده توسط 
سریع سردی مذاب سرباره به ذرات ریز توسط 
جت آبی فشار باال ایجاد می شود. وزن مخصوص 
سرباره حدود 2/9 و چگالی توده آن در محدوده 
1300-1200 کیلوگرم بر متر مکعب است. رنگ 
سرباره دانه دانه شده نسبتا سفید است. تصویر 
میکروسکوپ الکترونی و شمای کلی این سرباره 

در شکل 1 مشاهده می شود.
 سرباره خنک سازی شده در هوا در متراکم ساز 
سیمان  ساخت  در  دیگر  سرباره  و  جاده سازی 
استفاده می شود. مشخص شده است که حدود 
50% کلینکر با اضافه کننده هایی مانند سرباره 
دانه شده کوره بلند جایگزین شده است. جدا از 
مزایای ثابت شده ای در کیفیت سیمان تولیدی 
استحکام  هیدراسیون،  پایین  حرارت  همچون 
قلیا-  واکنش  کنترل  مدت،  طوالنی  باالی 
باالتر سیمان  سیلیکا، مقاومت به اسید و دوام 

مواد باطله جامد یا یا مایع )Kg/t( میزان فلز منبع تولید

پسماند زغال کک ------------- سلول کک سازی

کک خام ------------- سلول کک سازی

غبار کک ------------- سلول کک سازی

سرباره کوره بلند 42۱-۳40 کوره بلند

غبار کوره بلند 28 کوره بلند

سرباره ال دی 200 فوالدسازی

لجن ال دی ۱۶-۱5 فوالدسازی

لجن کاربیدی ------------- واحد استیلن

پوسته نوردی 22 واحد نورد

لجن نوردی ۱2 واحد نورد

نسوزها ۶/۱۱ فوالدسازی

پوسته ها و لجن ها ------------ واحد آبرسانی

جدول1( باطله جامد و مایعی که در کارخانجات تولید فوالد تشکیل می شوند
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خواهد  بر  در  نیز  را  کمتری  هزینه  تولیدی 
داشت. سرباره خنک سازی شده در هوا به عنوان 
جایگزین سنگ و سنگ ریزه در جاده سازی در 
بسیاری از کشورها مانند استرالیا، فرانسه و هلند 

به کار برده می شود. 

۳( کاربردهای سرباره کوره بلند
سرباره کوره بلند قابلیت استفاده در مواد اولیه 
شیشه سرامیکی، ژل سیلیکا، سفال سرامیکی، 
آجر و... را دارد. تبلور متفاوتی از بافت شیشه ای- 
شدن  کریستالی  ساده  عملیات  با  سرامیکی 
دو  است.  شده  مشاهده  متفاوت  دماهای  در 

مورفولوژی سوزنی و دندریتی با عملیات حرارتی 
در دمای 1050 درجه سانتیگراد شناسایی شده 
کوره بلند  سرباره  از  ژل  سیلیکا  بازیابی  است. 
توسط لیچینگ با اسید سولفوریک و جداسازی 
ی   PH در  سیلیکاژل  ترسیب  و  گچ  ترکیبات 
از  سرامیکی  سفال  می گیرد.  انجام   3/2 برابر 
سرباره دانه شده و خاک رس معمول و مخلوطی 
با نسبت های مختلف از کلسیا و سیلیکا ایجاد 
می شود. نسبت بهینه از کلسیا و سیلیکا 0/1-0/3 
است. استحکام مکانیکی و جذب آب نمونه های 
حرارت دیده در محدوده 38-28 مگاپاسکل و 
0/1-2/5 % است. خواص فیزیکی نمونه زینتر 

شده بر اساس آنالیزهای XRD و SEM بیان 
فشرده  نمونه  در  والستونیت  تشکیل  می شود. 
پارامترهای  ریزتر  ذرات  اندازه  با  شده  زینتر 
مهمی در افزایش استحکام نمونه های تهیه شده 
هستند. سرباره های کریستالی و آمورف می توانند 
به عنوان جاذب فسفات از محلول های آبی به کار 
گرفته شوند. اندازه گیری های سینتیک جذب، 
مدل واکنش نظم ثانویه ساختگی را تایید کرده 
و نشان داده است که جذب سطحی فسفر در 
سرباره های  خوبی  به  کریستالی  سرباره های 
ایزوترم  از  فسفر  جذب  می شود.  انجام  امورف 
جذب لنگ مویر6 تبعییت می کند. خصوصیات 
حذف  روی  کوره بلند  سرباره  جذب کنندگی 
سرب مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده 
است که تابعی از PH، غلظت یون فلزی، اندازه 
ذره و مقدار ماده جذب کننده است. ثابت شده 
و  شده  انجام   ،PH افزایش  با  فرایند  که  است 
مقادیر موثری از سرب توسط سرباره دانه شده 
در PH ی پایین تر از PH رسوب گذاری جذب 
سرب  محلول  سیستم  در  موازنه  شد.  خواهد 
توصیف  فرندلیچ7  ایزوترم جذب  توسط  سرباره 
می شود. درصد حذف سرب در تعادل با افزایش 
مقدار سرباره افزایش می یابد ولی ظرفیت جذب 
نیز کاهش خواهد یافت. وابسته به شرایط درصد 
برسد.  نیز   %97-98 به  می تواند  سرب  حذف 
به کار بردن سرباره  نتایج نشان داده است که 
دانه دانه شده به منظور حذف یون های سرب از 

پساب صنعتی مفید خواهد بود. 

4( غبار و لجن های کوره بلند
از  قسمتی  جامد  پسماند  ماده  کوره   غبار 
فرایند تولید فوالد است. این غبارات مخلوطی از 
اکسیدهای خارج شده از باالی کوره بلند هستند 
که ترکیبات اصلی آن ها شامل اکسیدهای آهن 
و خاکه های ذرات کک بوده و همچنین حاوی 
بسیار  مقادیر  و  منیزیوم  کلسیوم،  سیلیکون، 
بازیابی  می باشد.  عناصر  اکسید  سایر  از  کمی 
به علت وجود  بلند معموالً  مستقیم غبار کوره 
و  سرب  روی،  )مانند  نامطلوب  عناصر  تعدادی 
فلزات قلیایی خاکی( ممکن نمی باشد همچنین 
مشکالت  باعث  می تواند  آن ها  از  استفاده 
عملکردی در کار کوره بلند شود. در بعضی موارد 

ترکیب )%( سیمان پرتلند کلینکر سرباره کوره بلند

پسماند حل نشدنی ۱8/۱ 5/0 -

SiO2 9۱/20 2۱/5 ۳۷/۱4

CaO ۱8/۶2 ۶/۶۶ 40/۳۷

Al2O3 82/5 2/5 ۱5/9

Fe2O3 40/۳ 8/2 05/۱

MgO ۳۶/2 ۱ ۷0/۱۱

SO3 ۷8/2 ۱ ۳۷/0

ترکیب مینرالوژی
 C3S-42-46,C2S-25-27,

C4AF-5-101
C3S-54-62, C2S-

20-22, C4AF-10-13 -

جدول 2( مقایسه ای بین ترکیب شیمیایی و مینرالوژی سیمان پرتلند، سرباره کوره بلند و کلینکر

 شکل 1( شمای کلی و تصویر میکروسکوپی از سیربره دانه شده کوره بلند
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این ذرات حاوی مقادیر زیادی از سرب و روی 
هستند که این موضوع به علت قراضه های حاوی 
سرب و روی اضافه شده به کوره بلند است. بعالوه 
در بعضی موارد غبار کوره حاوی عناصر سمی 
مانند کادمیوم، کروم و آرسنیک بوده که دفن 

کردن آنها غیرقابل قبول و خطرناک است. 

۱-4( مطالعات اختصاصی بر روی غبار و 
لجن کوره بلند

غبار  شیمایی  و  فیزیکی  آنالیز  از  نمونه  دو 
کوره بلند در جدول 3 مشاهده می شود. 

از کربن  نمونه ها حاوی مقادیر غیر معمولی 
شامل  نمونه ها  دیگر  طرف  از  هستند.  آهن  و 
نتیجه  در  بوده  نیز  قلیا  از  باالیی  درصدهای 
قابلیت استفاده مجدد در زینترینگ را نخواهند 
داشت. مطالعه میکروسکوپی غبار نشان می دهد 

سایر  با  مقایسه  در  ذرات  در  موجود  آهن  که 
باالیی است. همچنین  عناصر در مقادیر بسیار 
شده  القاء  جفت  پالسما  آنالیز  بررسی های 
)ICP( نشان داده است عناصر نادر موجود در 
زمین مانند النتانیوم، سریوم، ایتریوم، نئودیوم، 
غیره  و  اربیوم  دسیپروزیوم،  پراسئودیمیوم، 
 XRD آنالیز  دارد.  وجود  غبارات  این  در  نیز 
گلنیت  و  آهن  فلز  فازهای  وجود  از  نشان  نیز 
و  کوارتز  هماتیت،  مگنتیت،   ،)Ca2Al2SiO7(

مقادیر فراوانی از وستیت در غبار را دارد. 

2-4( استفاده از غبار و لجن کوره بلند
4-2-۱( حذف قلیا از غبار کوره بلند

قسمت  در  کوره بلند  غبار  از  مجدد  استفاده 
زینترینگ و یا کوره بلند به علت وجود عناصر، 
سدیوم، پتاسیوم، روی، سرب، کادمیوم، گوگرد، 

در  ننیست.  پذیر  امکان  و...  روغن ها  سیانیدها، 
کوره بلند سدیم و پتاسیوم و گوگرد می توانند 
باعث ایجاد اختالل عملکردی در کار کوره بلند 
شده یا ترکیبات غیرمطلوب در محصول نهایی 
کوره بلند  کارایی  می کنند.  ایجاد  داغ(  )پارگی 
به شدت متاثر از حضور قلیاها به علت کاهش 
سنگ  ذوب  نقطه  کاهش  و  نرم شدگی8  دادن 
قلیایی  عناصر  تجمع  می باشد.  آگلومره  و  آهن 
در کوره باعث واکنش های دوره ای و مانع شدن 
از عملکرد عادی کوره، کاهش نفوذپذیری توده 
بار شارژ شده، ترک انداختن به آجرهای نسوز 
سیانیدی  قلیاهای  بعالوه  شد.  خواهد  غیره  و 
وجود  به  را  فراوانی  محیطی  زیست  مشکالت 
می آورند. عنصر روی به علت تشکیل مداری در 
کوره باعث مصرف باالی کک خواهد شد بعالوه 
چگالش  و  شده  تشکیل  روی  بخارات  که  این 
آن در ناحیه خنک کننده کوره باعث مشکالت 
ذکر  مطالب  به  توجه  با  شد.  خواهد  عدیده ای 
شده لیچینگ غبار کوره بلند با اسید به مظور 
حذف  می شود.  پیشنهاد  بیشتر  بازیابی  ارتقاء 
اندازه  کاهش  با  سدیم  مقادیر  از   %75 حدود 
ذرات امکان پذیر خواهد بود. با این حال حذف 
پتاسیوم تنها تا 22% محدود می شود. از طرف 
با CaCl2 و  دیگر ساییدن، شستن و لیچینگ 

NH4Cl نیز انجام می شود. 

۳-4( بازیابی سرب و روی از غبار کوره 
بلند

کوره بلند،  در  خام  آهن  تولید  حین  در 
لجن های حاوی سرب و روی نیز تولید می شوند. 
و  آهن  از  زیادی  مقادیر  نیز حاوی  لجن  ذرات 
در  مجدد  بازیابی  توانایی  که  هستند  کربن 
کوره را دارند. با این حال محتوای عنصر روی 
روی  مقدار  درحالی  که  باالست  نیز  لجن  در 
فرایند  یک  است.  محدود  کوره بلند  به  ورودی 
هیدرومتالورژیکی که توسط آن لجن ها تحت دو 
شرایط اسیدی و اکسیدی آب گرفته می شوند 
گزارش شده است. بعد از جداسازی ذرات جامد 
به عنوان مثال کربن و آهن از محلول لیچینگ، 
حذف  به منظور  آنیونی  مبدل  یک  از  ادامه  در 
سرب و روی گذرانده می شوند. در بعضی موارد 
لیچینگ انتخابی توسط اسید سولفوریک و در 

اجزاء سازنده نمونه یک نمونه دو

کربن 29/90 ۳۳/۶2

Fe2O3 5۱/۱0 49/50

SiO2 ۶/۳۱ 8/۳0

Al2O3 5/۱2 2/54

CaO 4/90 ۱/9۶

MgO 0/88 ۱/۳۳

Pb 0/024 0/0۱9

Zn 0/042 0/028

MnO 0/58 0/02

K2O ۱/22 0/۱54

Na2O 0/4۷ 0/0۷

Fe ۳5/۷ ۳4/۶2

)g/cc( دانسیته بالک ۱/42 ۱/۳2

وزن مخصوص 2/59 2/5۶

تخلخل )%( 45/۱۷ 48/5۳

جدول 3(
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به  را  روی  بازیابی  اتاق  دمای  و  پایین  غلظت 
میزان زیادی افزایش می دهد )در حدود %80(. 
 NH4SCN تحقیقاتی نیز بر استفاده از محلول
که توسط گاز خارج شده از سلول های کک سازی 
ایجاد می شود به منظور حذف روی از لجن های 
 NH4SCN با ZnO .کوره بلند انجام شده است
می دهد  تشکیل   Zn(SCN(2 و  داده  واکنش 
همچنین  شد.  خواهد  حل  آب  در  براحتی  که 
توسط  نیز  کوره بلند  پساب های  از  روی حاصل 
باد مرطوب  با کف و روش چرخه  شناورسازی 
جداسازی می شود. بررسی ها نشان داده است که 
فلزات غیرآهنی غبار کوره  روی، سرب و سایر 
بلند می توانند توسط غبار مرطوب شده در یک 
جداساز چرخه بادی حذف شوند. غبار کوره بلند 
رطوبت دار روی زدایی شده حاوی 1% روی به 
عنوان ماده خام گندله در قسمت زینترینگ به 
تشویه  کار صورت گرفته دیگر  کار می رود. در 
اکسیدی- کلریدی لجن های کوره بلند و کنورتور 
کلرید  تصعید  منظور  به   CaCl2 با  فوالدسازی 
سرب و روی نشان داده است که میزان کلراید 
و %99/48  شده 98/85  تصعید  روی  و  سرب 
بوده است. در مطالعه دیگری احیای اکسید های 
آهن و ترکیبات روی با محتوای کربن موجود در 
لجن به منظور حذف روی از محتوای باالی روی 
است.  گرفته  کوره بلند صورت  لجن  در  موجود 
بریکت های لجن در دماها و زمان های مختلف 
آهن  شدن  فلزینه  میزان  و  شده  دهی  حرارت 
قابل  لجن  کربن  محتوی  توسط  روی  و حذف 
یا  وائلز9  کوره  از  استفاده  بود.  خواهد  ارزیابی 
همان کوره دوار نیز به منظور حذف سرب و روی 
از لجن کوره بلند مورد بررسی قرار گرفته است. 
مواد در واگن پیش مخلوط شده و به یک خرد 
کننده ضربه ای تغذیه می شوند سپس به صورت 
گندله شده و سرانجام به درون کوره فرستاده 
ریز  و ذرات  می شوند. آب، آهک هیدراته شده 
کک نیز به علت وجود کربن و بازیسیته آن به 
روی زدایی و احیای اکسید آهن کمک می کنند. 
امکان بخارسازی موفقیت آمیز 95% روی، %95 
از  پتاسیوم  اکسید  و %30  سرب، 30% گوگرد 
روی، %2   %4/5 آهن،  محتوی %44  مخلوطی 
سرب و 7% کربن وجود دارد. حدود 80% درصد 
اندازه ای حدود پنج میلیمتر  نهایی  از محصول 

داشته و باید آگلومره شوند. 

4-4( بازیابی غبار و لجن کوره بلند
پیشرفته  کشورهای  اغلب  در  غبار  عموماً 
می شود.  بازیابی  آگلومراسیون  واحد  طریق  از 
فرایند  متحده  ایاالت  گاز  تکنولوژی  موسسه 
بستر سیال10 ) توسط معلق کردن ذرات غبار در 
بخار، گاز و یا هوا( را به منظور بازیابی مستقیم 
آهن از غبار کوره استفاده می کند. باالی %95 
احیاء  قابلیت  هوا  جریان  در  آهن  اکسیدهای 
به  احیای آهن  بازدهی  را دارند.  به آهن  شدن 
مقدار آهن موجود در اکسیدها و محدوده 20 تا 
30% جریان هوا وابسته است. تحقیقات موسسه 
آچن11  صنعتی  دانشگاه  در  آهن  متالورژی 
از زغال  با ترکیب تزریقی  نشان داده است که 
مواد  رسوب  کوره  درون  به  بلند  کوره  غبار  و 
باطله را کاهش خواهد داد. استفاده مستقیم از 
غبار در گندله سازی یا بریکت سازی و به تبع 
کاهش  انرژی  و  آگلومراسیون  هزینه های  آن 
می یابد. در ایاالت متحده و کانادا غبار کوره بلند 
و ذرات ریز پوسته  های نوردی از طریق واحد 

اگلومراسیون بازیابی می شوند. 

غبار  از  مگنتیت  و  کربن  بازیابی   )4-5
کوره بلند

مطالعات صورت گرفته مشخص نموده است 
 %80 از  بیش  با  کک  ذرات  بازیابی  امکان  که 
کربن و با بازدهی 30% از این نوع غبارات توسط 
امکان پذیر  ستونی12  شناورسازی  تکنیک های 
است. ذرات کک با مخلوطی از ذرات زغال پیش 
را  بازیابی  و  کلوخه شدن  قابیلت  دیده  حرارت 
آهنی  فازهای  برای  شناورسازی  روش  دارند. 
)مگنتیت( موثر بوده و می تواند توسط تکنیک 
جداسازی مغناطیسی شدت پایین بازیابی شوند. 
توسط این فرایند محصولی با 62 تا 65% آهن 
کارخانه  در  می شود.  بازدهی 30% حاصل  با  و 
کاتوویک لهستان13 از غبار کوره بلند به منظور 
تولید محلول سوسپانسیون سنگین به کار گرفته 
شده در عملیات مکانیکی زغال استفاده می شود. 
با  تولید شده  تر کننده  عامل  تمام شده  قیمت 
این روش از غبار کوره بلند چندین برابر کمتر 

از مگنتیت است. 

۶-4( غبار کوره بلند به عنوان جاذب
توسط محققین  انجام شده  آزمایشات  نتایج 
نشان داده است که لجن کوره بلند ماده جاذب 
خوبی برای جذب یون های +Cu2 از محلول های 
لنگ  ایزوترم  طبق  جذب  سینتیک  است.  آبی 
که  است  شده  مشخص  همچنین  است.  مویر 
بر  موثری  کنندگی  جذب  اثر  بلند  کوره  لجن 
دارد.  کروم  و  کادمیوم  روی،  سرب،  یون های 
کک  و  کربن  نوع  دو  حاوی  بلند  کوره  لجن 
از  یون های سرب  به منظور جذب  متالورژیکی 
محتوای  با  نمونه های  است.  آبی  محلول های 
پایین کربن در دماهای باال میزان جذب سرب 
بیشتری داشته در حالی که ظرفیت جذب سرب 
دما  کاهش  با  باال  کربن  محتوی  نمونه های  در 
افزایش می یابد. افزایش ظرفیت جذب با افزایش 
که  است  آن  معرف  لجن  در   Fe2O3/C نسبت 
یون  جذب  فرایند  آزمایشگاهی  شرایط  تحت 
به  نسبت  هماتیت  فاز  بیشتر  مقدار  در  سرب 
کربن به شدت افزایش می یابد. کربن، فلز آهن و 
فاز آلومینوسیلیکات موجود در نمونه غبار کوره 
بلند جوابگوی حذف یون-های فلزی خواهد بود. 
میزان حذف مس در دماهای باالتر بیشتر است 
ولی در مقایسه با حذف سرب این روند برعکس 
خواهد بود. سرعت جذب در مراحل اولیه زمان 
جذب زیاد بوده و در مراحل انتهایی کم می شود. 

زیرنویس
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(PBFS(
2 . clinker
3 . aggregates
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13 . Katowice
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معرفی
از مدت ها قبل یک تالش و کوشش مستمر و 
پیوسته به منظور به دست آوردن صفحات فوالد 
کربنی با ساختار فوق ریز دانه با یک تعادل قابل 
قبول بین استحکام و داکتیلیتی برای کاربردهای 
صنعت ساختمان سازی و خودرو سازی ]1[ آغاز 

شده است.
کشفیات علمی نشان داده است که معمواٌل 
شده   UFG فوالدهای  در  دانه  اندازه  کاهش 
موجب افت در داکتیلیتی و میزان االنگیشن5  به 
ویژه در اندازه دانه متوسط کمتر از 1μm خواهد 

شد ]4-2[.
ذاتی  خصوصیات  به  کم  داکتیلیتی  عموماٌ 

این  شود.  می  داده  نسبت   UFG مواد 
بدان مفهوم است که محدوده 

پالستیکی  ناحیه  کم 
 UFG فوالدهای  در 
به تجمع  ممکن است 
واکنش  و  ضعیف 

حین  در  نابجایی ها  محدود 
انجام تست مکانیکی بستگی داشته باشد]6-5[.

دو روش اساسی جهت جبران این عیب در 
فوالد های کم کربن UFG شده وجود دارد:

روش اول بر پایه افزایش داکتیلیتی از طریق 
با  سمنتیت  ذرات  یکنواخت  و  همگن  توزیع 
ریز  فوق  فریت  دانه های  داخل  در  نانو  مقیاس 

دانه می باشد ]8-7[.
روش دوم بر روی ایجاد یک ساختار با توزیع 
دانه ها با اندازهای متنوع در آن متمرکز است 

چکیده
یک روش جدید به کار رفته جهت این امر، تهیه ساختاری متشکل از دانه های متنوع در فوالد های کم کربن فوق ریز دانه 
شده UFG( ۱( می باشد. این روش بر پایه اعمال فرآیند کرنش صفحه ای فشاری 2 )PSC( بر یک ساختار اولیه مارتنزیتیو 
انجام فرآیند آنیل۳ در دمای باال و زمان کم بنا شده است. فرآیند آنیل در دماهای500 و ۶00 درجه سانتی گراد برای مدت 
زمان های به ترتیب۱500 و s ۱20 انجام شد. میکروساختار نهایی پس از تبلور مجدد، ترکیبی از دانه های فوق ریز دانه 
و دانه های درشت و دانه های درشت طولی با رسوب ذرات کاربید )سمنتیت(4 خواهد بود. دلیل ذکر شده موجب ایجاد 

تعادل بهتر بین استحکام و داکتیلیتی می شود.
کلمات کلیدی: فوالد های کم کربن - ساختار دانه ای متنوع - میکروساختار - تبلور مجدد

abstract
A new method has been applied to fabricate bimodal grain structure in ultrafine-grained low 
carbon steels.This method is based on the plane strain compression of a martensitic starting 
structure and subsequentannealing at elevated temperature for short time. The annealing process 
was carried out at the temperatureof 500 and 600 °C for 1.5 ks and 120 s, respectively. The final 
microstructure after recrystallization is composedof ultrafine and coarse grains along with the 
precipitation of carbide particles (cementite) withinthe coarse grains. This has been considered to 
be the reason for the observed superior balance of ductilityand strength.
Keywords: Low carbon steels, Bimodal grain structure, Microstructure, Recrystallization

بهبود داکتیلیتی در فوالدهای کم کربن نانو 
و فوق ریزدانه شده از طریق فرآیند آنیل 

تحت شرایط دمای باال و زمان کوتاه
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کاهش  بدون  را   UFG فوالد  داکتیلیتی  که 
فوق العاده استحکام، بهبود می دهد.

جهت  جدید  روشی  بیان  تحقیق  این  هدف 
کم  فوالد  در  متنوع  ساختار  میکرو  یک  تولید 
دارد  قصد  آن  طی  و  است  شده   UFG کربن 
بهبود داکتیلیتی نمونه های مارتنزیتی تغییر فرم 
یافته کرنش صفحه ای با وجود هم زمانی حضور 
طریق  از  دانه  درشت  و  دانه  ربز  فوق  دانه های 

دمای باال و زمان کوتاه آنیل را پیگیری کند.

فرآیند آزمایش
ترکیب شیمیایی ورق فوالدی نورد گرم شده 
مورد استفاده در این تحقیق به صورت جدول1 

می باشد.
ابتدا نمونه ها در دمای℃950 و برای مدت 
زمان min 35 آستنیته شدند و سپس در داخل 
محلول متانول6 و آب شور و یخ به منظور بدست 
به  مارتنزیتی  کاماًل  ساختار  میکرو  یک  آوردن 

سرعت سرد شدند.

آزمون  وسیله  به  ها  نمونه  آن  از  پس 
فشردگی کرنش صفحه ای )PSC( شکل )A( با 
ریداکشن7 باالی %85 )کرنش فون مایزر معادل 
= 2( در دمای اتاق تهیه شدند. فرآیند آنیل برای 
به  زمان های  برای  و   600℃ و  دمای500  دو 
ترتیب1500 و s 120 انجام شد و سپس نمونه ها 
استفاده  اچ  محلول  شدند.  سرد  اتاق  دمای  در 
شده در این تحقیق جهت آشکار شدن میکرو 
ساختار، محلول %3 نایتال بود و جهت مشاهده 
روبشی  الکترونی  میکروسکپ  از  میکروساختار 
وسیله  به  دانه ها  اندازه  شد.  استفاده   )SEM(8

اندازه گیری   Clemex عکس  آنالیز  نرم افزار 
کمی شدند. جهت شناخت خصوصیات مکانیکی 
 )B( شکل )SPT(9 نمونه ها از آزمون برشی پانچ
به  آن  از  آمد  بدست  اطالعات  و  شد  استفاده 

اطالعات تست کشش تبدیل شد]11[.
حداقل سه تست برشی پانچ برای هر نمونه 
انجام شد و میانگین به دست آمده از آن ها در 

نظر گرفته شد.
نتایج و بحث

شکل 1aتصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی 
است که میکرو ساختار مارتنزیتی را پس از سرد 
شدن سریع نمونه در متانول و آب شور و یخ،قبل 
از انجام PSC نشان می دهد. این میکرو ساختار 
جهت  اولیه  ساختار  میکرو  همان  حقیقت  در 
تحقیق  این  برای  ترمومکانیکال  فرآیند  انجام 
است. محاسبات نشان می دهد مقدار مارتنزیت 
در این میکرو ساختار حدود %95 است و مابقی 
میکروساختار شامل دانه های فریت پریتکتوئید 

می باشد.
شکل 1b نشان می دهد که %85 میکروساختار، 
مـارتنزیت تغییر فرم یافته کرنش صفحه ای )با 

کرنش معادل 2( است.
همان گونه که دیده می شود، تکه تکه شدن 
مارتنزیت در سراسر میکروساختار رخ می دهد.

این مورفولوژی شکل الیه ای سلول های نابجایی 
را در ساختار نشان میدهد که اغلب در راستای 
طول  افزایش   PSC (LD( تست  طولی  جهت 
مسیر  شماتیک  صورت  به   1cتصویر می دهند. 
با  مرتبط  جهات  با   PSC طولی  فرم  تغییر 
بر  دهد.  می  نشان  را  میکروسکپی  مشاهدات 

Elements C Si Mn P S Fe

wt % 0.13 0.13 0.49 0.013 0.015 99.22

جدول 1

)STP( شماتیک تست برشی پانچ :B شماتیک آزمون فشردگی کرنش صفحه ای شکل :Aشکل
)PSC(

PSC پس از تست )b کوینچ شده )a از نمونه ها در شرایط متفاوت SEM شکل1: تصویر
c) شماتیک نمونه PSC شده
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طبق نظریات کوردجومو-ساکس )K-S( چهار 
جهت مرتبط با صفحات با شش جهت هر دانه از 
آستنیت و مارتنزیت می تواند 24 حالت فرعی در 

یک دانه آستنیت را ایجاد کند ]12[.
توضیح اینکه یک میکروساختار در نظر گرفته 
از تغییر فرم سرد  اولیه )مارتنزیتی( پس  شده 
به روش PSC، در میکرو ساختار نهایی اش بـه 
بخش های فرعی تبدیل می شود. در نتیجه منجر 
به تشکیل سایت های هسته گذاری فوق اشباع 

طی آنیل و تبلور مجدد بعدی می شود.
تصویر 2 یک تصویر SEM از میکروساختار 
نمونه های کرنش صفحه ای فشاری با 85 درصد 
ریداکشن پس از انجام فرآیند آنیل در شرایط 
متـفاوت را نشان می دهد. میکروساختار نمونه 
 )2a تصویر( s 1500 آنیل شده در℃500 برای
در  اغلب  رسوبات سمنتیت،  که  می دهد  نشان 
یافته،  مجدد  تبلور  فریت  های  دانه  مرز  طول 

پراکنده شده اند.
مجدد  تبلور  فریت  دانه های  اندازه  متوسط 
یافته حدود nm 125 و قـطر متوسط رسوبات 
ساختار  میکرو  است.   65nm حدود  سمنتیت 
زمان  مدت  برای  در℃600  شده  آنیل  نمونه 
s 120 در تصویر2b قابل مشاهد است. توزیع 
اندازه دانه متنوع در ساختار به معنی حضور هم 
زمان دانه های درشت و ریز در میکرو ساختار 

است که میتوان در شکل 2b مشاهده کرد.
به اضافه این که ذرات پراکنده سمنتیت در 
بین دانه های درشت کاماٌل قابل مشاهده است 
و اندازه متوسط دانه های فریت پس از محاسبه 

nm 650 بود.
و  مجدد  تبلور  پدیده  دو  بین  تعامل  عموماٌ 
رسوب گذاری عمل پیچیده و مشکلی می باشد 
نهایی  ساختار  میکرو  یک  تولید  منظور  به  که 

مطلوب باید کنترل شود.
فرضیه اصلی برای اتفاق مشاهده شده، ممکن 
است بر این اساس باشد که ذرات فاز ثانویه با 
توسعه  و  رشد  مانع  ها،  دانه  مرز  کردن  پین10 
برخی از آن ها می شوند و در این حالت رشد به 
صورت موضعی و به ندرت رخ می دهد]13[. در 
این حالت، رشد غیر عادی دانه ها ممکن است از 
یکی یا هر دو عامل ناهمسانگردی میکرو ساختار 

تغییر فرم یافته، یا زمان رسوب ذرات فاز ثانویه 
تاثیر گرفته باشد.

تغییر  فرآیند  یک  عنوان  به   PSC تست 
تفاوت  که  می شود  شناخته  همگن  غیر  فرم 
موضعی مقدار کرنش و در نتیجه غیر همگنی در 
مارتنزیت تغییر فرم یافته، موجب تمایل به رشد 

دانه های غیر نرمال می شود.
رسوبات  حضور  صورت  در  دیگر  بیان  به 
سمنتیت ممکن است به علت وجود حالت پین 
شدن، به مقدار جزیی مانع رشد مرزهای پایدار 
شود و در نتیجه رشد غیر عادی دانه ها رخ دهد.

انجام آنیل در دمای باال و کافی، قبل از  زمان 
رسوب ذرات فاز ثانویه ممکن است برخی دانه 

ها متبلور شوند یا این که رشد کنند.
برخی  بیشتر  رشد  مورفولوژی،  این  دالیل 
دانه ها با وجود دانه های مجاور )دانه های جدید 
و  آن ها  اندازه  حفظ  و  گذاری(  رسوب  از  پس 
نهایتاٌ تشکیل یک ترکیب از دانه های درشت و 

ریز در میکرو ساختار نهایی می باشد.
تشکیل و رشد دانه های درشت در یک ساختار 
فوق اشباع، بدون آغاز پین شدن توسط ذرات، 
و به علت حضور تعداد زیادی ذرات با اندازه نانو 

اتفاق می افتد.
جدول 1 نتایج به دست آمده در این تحقیق 
و نتایج بدست آمده  توسط دیگر محققین را با 

یکدیگر مقایسه کرده است.
یافته  فرم  تغییر  مارتنزیت  های  نمونه  برای 
کرنش صفحه ای با 85 درصد ریداکشن )کرنش 
معادل 2(، آنیل در دمای ℃500 و برای مدت 
استحکام  در  آمده  بدست  نتایج   s زمان1500 
درصد  و   1180Mpa مقدار  به  و  خوب  نهایی 
افزایش طول به مقدار 9.8 درصد است که قابل 
وسیله  به  گزارش شده   EL% مقدار  با  مقایسه 

یوجی و دیگران می باشد]13[.
با   PSC بر طبق جدول 2، نمونه های تست
شده  آنیل  و  )کرنش=2(  ریداکشن  درصد   85

شکل2: تصویر SEM نمونه های مارتنزیت تغییر فرم یافته کرنش صفحه ای با %85 ریداکشن
s 120 600 برای℃  )  sb 1500 500 برای℃  

ــناخته  ــن ش ــر همگ ــرم غی ــر ف ــد تغیی ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــت PSC ب تس
ــی در  ــر همگن ــه غی ــش و در نتیج ــدار کرن ــی مق ــاوت موضع ــه تف ــود ک می ش
مارتنزیــت تغییــر فــرم یافتــه، موجــب تمایــل بــه رشــد دانه هــای غیــر نرمــال 
می شــود. بــه بیــان دیگــر در صــورت حضــور رســوبات ســمنتیت ممکــن اســت 
ــع رشــد مرزهــای  ــه مقــدار جزیــی مان ــه علــت وجــود حالــت پیــن شــدن، ب ب

ــا رخ دهــد. ــه ه ــر عــادی دان ــدار شــود و در نتیجــه رشــد غی پای
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 ،120s برای  سانتی گراد  درجه   600 دمای  در 
االنگیشن  میزان  و   810Mpa نهایی  استحکام 
16.8 درصد را نشان می دهد که نتیجه هم زمانی 
ریزدانه و درشت فریت و  دانه های فوق  حضور 

وجود ذرات سمنتیت با دانه های درشت است.
خصوصیات مکانیکی بدست آمده تحت دمای 
آنیل باال و مدت زمان کم قابل مقایسه با نتایج 
محققین دیگر است که از طریق نورد سرد و پس 
دوفازی  ساختار  میکرو  یک  کردن  آنیل  آن  از 
فریتی - مارتنزیتی، یک میکرو ساختار فریتی با 
توزیع دانه های فریت در اندازه های متنوع تهیه 

کرده بودند]10-9-5-1[.
محققین  این  توسط  شده  استفاده  فرآیند 
بر اساس تکه تکه کردن فریت و سپس تولید 
دانه های درشت فریت طی تبلور مجدد و تهیه 
آنها  است.  بوده  یکدیگر  با  آنها  از  ترکیب  یک 
نواحی  در  کربن  فقر  علت  که  کردند  گزارش 
رسوب  که  است  این  یافته  فرم  تغییر  فریت 
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سمنتیت در حین فرآیند آنیل به طور عمده در 
نواحی مرتبط با مارتنزیت است .این نکته قابل 
توجه است که رسوب ذرات سمنتیت در داخل 
استحکام  بین  تعادل  ایجاد  درشت،در  دانه های 
و داکتیلیتی یک نقش حیاتی بازی می کند. در 
سازی  فعال  نظریه  اشبی  توضیح،  این  تکمیل 
فرم  تغییر  ذرات  اطراف  نابجایی  لغزش دومین 

نیافته را برای افزایش کار سختی پیشنهاد داد.
نتیجه گیری

با  دانه های  تهیه  جهت  جدید  روش  یک 
فوق  کربن  کم  فوالدهای  در  متنوع  اندازهای 
ریز دانه شده، استفاده از روش کرنش صفحه ای 
سپس  و  مارتنزیتی  ساختار  یک  برای  فشاری 

آنیل آن معرفی شد.
تست  طریق  از   2 حدود  پالستیکی  کرنش 

PSC اعمال شد.
باال)℃600(  دمای  در  آنیل  فرآیند  انجام 
تشکیل  به   )s  120( کافی  زمان  مدت  برای  و 

یک ساختار با اندازه دانه متنوع فریت و رسوب 
سمنتیت در داخل دانه های درشت منجر شد.

نهایتاٌ در مقایسه با کارهای قبلی، این نتیجه 
بین استحکام و  برتر  تعادل  گرفته می شود که 
تهیه  به  می تواند   ،]10-9-5-1[ داکتیلیتی 
رسوب فازهای ثانویه در داخل دانه های درشت از 
میکروساختار اولیه دو فازی فریتی - مارتنزیتی 

نسبت داده شود.
زیرنویس

1- ultra fine- grain
2- Plane Strain Compression 
3- Annealing
4- Cementite
5- Elongation
6- Methanol
7-Reduction
8- Scanning Electron Microscope
9- Shear Punch Test
10- Pinning

جدول 2






