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افزایش بهره وری، اولویت صنعت فوالد در سال 1401

لزوم تمرکز بر تامین مواد اولیه / سرمایه گذاری الزم در حوزه باالدست شمش فوالد صورت گرفته است
آنچه در سومین جشنواره ملی فوالد گذشت

چند و چون تحقق شعار سال در صنعت فوالد
تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر تولید فوالد

با پیشگامان  ذوب آهن اصفهان
کمبود ذخایر مواد اولیه برای رسیدن به افق 1404 / عمده فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فوالد 

در اکتشاف معادن است
آیا سیاست  سرمایه گذاری اکثر واحدهای فوالدسازی در شهرهای کویری با توجه به معضالتی که در 

بخش انرژی داریم، اشتباه بوده است؟
فوالد سبز و کربن زدایی در تولید فوالد

بحران بیخ گوش فوالد مسئوالن گوش بزنگ باشند
وضعیت صادرات فوالد ایران 

استرالیا همچنان صادرکننده اصلی سنگ آهن به چین باقی ماند
تحول در فوالد، توسعه در کشور

به نام جنگ به کام زغالسنگ
فوالد،از رکورد در تولید تا چشم انتظاری برای حمایت 

کتابخانه فوالد
عوارض، تیغ زیر گلوی فوالدی ها

ارزیابی فاکتورها و پیش بینی قیمت های بازار جهانی فوالد
شاخص های پایداری شرکت فوالد کاردمیر ترکیه

تنش سوزنی
دالیل اهمیت کلیدی هیدروژن و کربن  برای فوالدسازی با انتشار کربن صفر خالص

مروری بر آالینده های زیست محیطی
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صنعت فوالد ایران



فوالدسازانی  بود.  فوالد  صنعت  برای  تنش  پر  سالی   ،1400 سال 
در  موجود  محدودیت های  و  خارجی  تحریم های  با  مواجه  کنار  در  که 
بازارهای صادراتی به دنبال تحقق برنامه افزایش تولید بودند،در ابتدای 

تابستان بحران برق هم را کنار تامین مواد اولیه تجربه کردند. 
بیشتر تولید کنندگان فوالدی به استثنای ذوب آهن که روش تولید 
آن کوره بلند است، با کمبود گاز هم دست به گریبان شدند. به همین 
دلیل فصل تابستان فرصت مناسبی برای جبران کاهش تولید زمستانی 
صنعت  از  را  فرصت  این  نیز  برق  کمبود  امسال  که  می شد  محسوب 

گرفت.
ذوب آهن اصفهان دارای چهار واحد نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش 
فرایندی  گازهای  توسط  آن  نیاز  از  بخشی  که  است  مگاوات   ۲۲0 از 

افزایشبهرهوری،
اولویتصنعتفوالد

درسال1401

نخست سخن 

ایرج رخصتی
سرپرست مدیریت عامل
ذوب آهن اصفهان

بیشـتر تولیـد کننـدگان فـوالدی بـه 
تولیـد  روش  کـه  آهـن  ذوب  اسـتثنای 
آن کـوره بلنـد اسـت، بـا کمبـود گاز هم 
همیـن  بـه  شـدند.  گریبـان  بـه  دسـت 
دلیـل فصـل تابسـتان فرصت مناسـبی 
بـرای جبـران کاهـش تولیـد زمسـتانی 
کمبـود  امسـال  کـه  می شـد  محسـوب 
صنعـت  از  را  فرصـت  ایـن  نیـز  بـرق 

گرفـت.
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خط تولید، تامین شده و به منظور دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت 
گازهای  شد؛  خواهد  سراسری  برق  شبکه  به  کمتر  وابستگی  به  منجر 
فرایندی را با گازهای طبیعی ترکیب می کند. در ذوب آهن عمده انرژی 
از زغال سنگ تامین می شود همچنین در فرایند تولیدکک،گازی به نام 
گاز کک تولید می گردد که ارزش حرارتی آن نصف گاز طبیعی بوده و 
فرایندی ذوب آهن محسوب می شود. در حال حاضر  از گازهای  یکی 
در باتری های کک سازی حدود 60 هزار متر مکعب در ساعت گاز کک 
را  گاز طبیعی  متر مکعبی در  تولید می شود که صرفه جویی 30 هزار 
به دنبال دارد.در فصل زمستان که کشور با مشکل تامین گاز طبیعی 
مواجه است این گاز هم می تواند مصرف گاز طبیعی را کاهش دهد و 
هم از توقف بخش های مختلف خط تولید جلوگیری کند. در یک جمله 
می توان گفت تامین زغالسنگ ذوب آهن از دو ُبعد کمی و کیفی صرفه 
جویی 30 هزار متر مکعبی در مصرف گاز طبیعی را به دنبال دارد و بر 
سوددهی شرکت نیز تاثیرگذار خواهد بود. در واقع حمایت دولت در گام 
اول به نفع صنعت فوالد و سپس به نفع سهامداران و در نهایت در مسیر 

توسعه شرکت همچون کاتالیزور عمل خواهد کرد. 
تا  این موضوع متمرکز کرد  بر  را  نیز تالش خود  آهن اصفهان  ذوب 
بتواند میزان تولیدات را افزایش دهد. بر همین اساس و تا پایان سال 
تن   169540 میلگرد،  تن   515601 تیرآهن،   تن   787۲14 گذشته 
کالف و 3۲649 تن ریل تولید کرده است. از سویی دیگر آمار صادراتی 
یک  از  آهن  ذوب  صادرات  گذشته  سال  ماهه   11 در  دهد  می  نشان 
با رشدی 15 درصدی همراه  نیز  از نظر وزنی  و  میلیون تن عبور کرده 
است.  داشته  کشور  ارزی  تامین  در  مهمی  نقش  تردید  بی  که  شده 
همچنین آمار فروش شرکت نیز با ثبت رشد 80 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 3168۲ میلیارد تومان رسیده است.
خطوط  در  همکاران  وقفه  بی  تالش  مدیون  رکوردها  این  ثبت  البته 
تولید و دیگر واحدها است که توانست در بهمن ماه 1400 تولید چدن 
مذاب را به ۲50 هزار و 87 تن برساند. همچنین در 16 بهمن ماه شاهد 
رکورد روزانه جدید در تعداد ذوب بودیم که به عدد 61 رسید، عددی که 
از سال 89 بدون تغییر مانده بود.در تولید میلگرد N16 نیز رکورد تولید 
۲100 تن در یک شبانه روز به ثبت رسید. رکورد روزانه تولید چدن مذاب 
نیز با ثبت عدد 9793 تن شکسته شد. این تالش ها نشان می دهد باید 

در سال جدید منتظر اتفاقات بهتر در ذوب آهن اصفهان بود.
اما نگاهی به آمارهای تولید باعث شد تا گذری بر موانع موجود در 
مسیر توسعه داشته باشیم و بتوانیم در سال 1401 شاهد اتفاقات بهتر 
و ثبت رکوردهای بیشتر در ذوب آهن اصفهان باشیم. این واحد تولیدی 
فوالد که مزین به لقب مادر صنعت فوالد کشور است می تواند با توجه 
بیشتر از مسئوالن در کنار توان نیروی فنی داخلی و تالش پرسنل به 

افتخارات بسیاری دست یابد. 

این  انرژی،  و  اولیه  مواد  تامین  شد،  اشاره  تر  پیش  که  طور  همان 
روزها از اصلی ترین مشکالت این صنعت است که می تواند تالش های 
و  نیازمند همراهی  دار کند. در هر دو حوزه  را خدشه  پرسنل  بی وقفه 
شرایط،شاهد  این  از  گذر  با  بتوانیم  تا  هستیم  دولت  جدی  حمایت 

افزایش تولید و به دنبال آن افزایش صادرات باشیم. 
چنین  از  گذر  توانایی  دولت،  همراهی  با  فوالد  صنعت  شک  بدون 
بحران هایی را خواهد داشت. البته در آن سوی ماجرا فوالد سازان نیز 
باید با این جریان همسو شده و بیش از پیش به حوزه تحقیق و توسعه 
پایدار،  توسعه  به  دستیابی  برای  مهم  موارد  از  یکی  زیرا  کنند  توجه 
افزایش نرخ بهره وری است که باید آن را با تقویت دانش و تکنولوژی و 

به دنبال آن آموزش نیروی انسانی محقق کرد. 
با تامین زیرساخت های الزم برای تولید از سوی بخش دولتی،  گوی و 
میدان به دست تولیدکنندگان فوالد می افتد و درست در این زمان است 
این فرصت  از  تا  نمایش گذاشته شود  به  توان داخلی واحدها  باید  که 

بیشترین بهره برداری را شاهد باشیم. 
به هر حال صنعت فوالد به چشم انداز 1404 نزدیک می شود و باید 
تا  با قیمت تمام شده کمتر پیش رفت  در این مسیر به سمت تولیدی 
بازارهای  در  رقابتی  توان  افزایش  شاهد  داخل  نیاز  تامین  بر  عالوه 

صادراتی باشیم. 
امید آن است که در سال 1401 شاهد رفع مشکالت  این وجود  با 
ظرفیت های  زیرا  باشیم   1404 انداز  چشم  تحقق  سمت  به  حرکت  و 
بی شماری در کشور وجود دارد که متاسفانه در سال های گذشته از آنها 
غافل بوده ایم اما امروز با بهره برداری از این فرصت می توان شاهد نقش 

آفرینی بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بود. 
گفتنــی اســت ذوب آهــن اصفهــان درماه هــای پایانــی ســال 
۱۴۰۰ بالــغ بــر شــش رکــورد تولیــد ی را تجربــه کــرد وبــر قلــه 

افتخــار ایســتاد:
میزان  به  گذشته  سال  پنجاه  در  چدن  تولید  میزان  باالترین   ◄

۲769000 تن مححق گردید.
◄ رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب به میزان ۲50087 تن در بهمن 

ماه 1400 محقق گردید که عدد قبلی درسال 1389 بوده است.
میزان  به   1400 بهمن   ۲۲ تاریخ  در  چدن  روزانه  تولید  رکورد   ◄

979۲ تن محقق گردید.
به  کنورتور  دو  از سال 1389با  بعد  فوالد سازی  در  تولید  رکورد   ◄

میزان 61 ذوب در روز 16 بهمن ماه 1400 محقق گردید.
◄ رکورد تولیدات نوردی از جمله میلگرد 16 به میزان ۲۲00 تن در 

یک شبانه روزمححق گردید. رکورد قبلی در سال 88 بوده است.
◄ رکورد تولید پنجاه سال گذشته درکک خشک با تولید 1۲۲3هزار 

تن در سال 1400 شکسته شد.
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روند توسعه صنعت فوالد مطابق با سند چشم انداز 1404 و عدم توسعه 
زیرساخت ها در این صنعت،اصلی ترین مشکالت در حوزه فوالد هستند. 
این در حالی است که نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور و توسعه 
بازنگری جدی در طرح های  باید  و  انکار است  دیگر بخش ها، غیرقابل 

توسعه ای فوالد و سرمایه گذاری در این صنعت صورت گیرد. 
و  می شود  محسوب  جهان  فوالدساز  دهمین  ایران،  اینکه  وجود  با 
سال 1404  تا  را  خام  فوالد  تن  میلیون  تولید 55  ظرفیت  به  دستیابی 
هدف گذاری کرده، اما رسیدن به هدف مذکور نیازمند توسعه زیرساخت ها 

و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت است. 
عالوه  بر نقش برجسته صنعت فوالد در توسعه  یافتگی کشورها، تاثیر 
بسزای این صنعت بر فرآیند توسعه فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، 
پژوهش، آموزش و تجارت کشورها غیرقابل انکار است. با این وجود، از 
نیاز  مورد  سرمایه  تامین  به  می توان  صنعت  این  چالش های  بزرگ ترین 
و  راه آهن  و  راه ها  خطوط  زیربنایی،  بخش های  در  سرمایه گذاری  برای 
ناوگان های حمل زمینی و ریلی که از مهم ترین بسترهای الزم این صنعت 
است، اشاره کرد. البته وجود تحریم ها و عدم تمایل شرکت  های خارجی 
برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد نیز، مشکالت زیادی را ایجاد کرده و 
سرمایه گذاری در این صنعت را که نیازمند اعتماد به بازار فوالد داخلی و 

صادراتی است، تحت تاثیر قرار می دهد.
رسیدن  برای  موجود،  آمارهای  و  گرفته  صورت  پژوهش های  بر  بنا 
سرمایه گـذاری  به  نیـاز  فوالد،  تن  میلیـون   55 تولید  و   1404 افق  به 
5میلیارد یورویی در این صنعت است. توسعه زیرساخت ها در این حوزه 
این  احتساب  با  دارد.  نیاز  سرمایه گذاری  برای  دالر  میلیارد  به 10  نیز، 

آمارها، نیاز به رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای جذب هر چه بیشتر 
حال،  این  با  می شود.  احساس  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
برخالف قابلیت باال برای تولید فوالد در کشور، نبود سرمایه کافی برای 
اجرای طرح های توسعه ای، یکی از عوامل مهم به تاخیر افتادن و نیمه 
اینکه  وجود  با  دیگر،  سوی  از  می شود.  محسوب  طرح ها  ماندن  تمام 
با  مطابق  و  کیفیت  با  محصوالتی  ایران  در  فوالد  تولیدکننده  واحدهای 
استانداردهای بین المللی تولید می کنند، سرعت رشد ایجاد ظرفیت های 

جدید پایین است. 
توسعه  سازمان  سرمایه گذاری  توسعه  و  اقتصادی  مدیر  صباغ،  امیر 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در این زمینه گفت : 
تولید  ظرفیت  رشد  منظر  از  اخیر،  سال های  طی  کشور  فوالد  زنجیره 
شمش قابل توجه بوده است و شرکت ها نیز، سرمایه گذاری زیادی در این 

حوزه انجام داده اند.
بهره برداری  به  ظرفیت ها  این  از  بخشی  می رسد  نظر  به  افزود:  وی 
رسیده است و در حال حاضر، حدود 4٠ میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 
داریم و در سال پیش رو، ظرفیت های جدیدتری به مدار اضافه می شود 
که ظرفیت تولید فوالد کشور را به بیش از 5٠ میلیون تن خواهد رساند. 
بنابراین می توان گفت در حوزه باال دست شمش فوالد، سرمایه گذاری 
الزم صورت گرفته و اگر کشور به پتانسیل سرمایه  گذاری نیاز پیدا کند، 

باید بر تامین مواد اولیه متمرکز شود.
صبـاغ تصریــح کـرد: مـا پتانسیل هـای سرمایه گذاری در صنعت فوالد 
را در باالدست و در موادی مانند سنگ آهن و مواد واسطه ای مانند آلیاژها 
می بینیم که در این صنعت مصرف می شوند و رشد قابل توجه ای خواهند 

تمرکز لزوم �
یه  ین مواد اول� تام� بر � �

یه گذاری الزم در حوزه  سرما�

�باالدست شمش �فوالد صورت 

گر�فته است

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو مطرح کرد : 

◄ سارا محسنی
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داشت و پتانسیل ذخیره سازی آنها وجود دارد.
در  داشت:  اظهار  ایمیدرو  گذاری  سرمایه  توسعه  و  اقتصادی  مدیر 
و  دارد  وجود  زیادی  سرمایه گذاری های  نیز،  فوالد  زنجیره  زیرساخت 
وزارت  با  گازی، مذاکراتی  میادین  توسعه  برای  فوالد سازی  شرکت های 
منظور  به  تخصصی  نیروگاه های  ایجاد  برای  همچنین  داشته اند.  نفت 

جبران کمبود برق و مدیریت آن، اقداماتی انجام داده اند. 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، توسعه ظرفیت های اسکله تخلیه برای 
وارد کردن بخشی از مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین رشد 
می تواند  که  داشت  خواهیم  آینده  در  فوالد  صادرات  در  توجهی  قابل 

ظرفیت سرمایه گذاری در بخش اسکله را افزایش دهد.
صباغ خاطرنشان کرد: در حوزه حمل ونقل ریلی و ماشین آالت نیز، 
ظرفیت رشد بسیاری وجود دارد. در فناوری هایی که منجر به رشد بهره وری 
می شود و مصرف انرژی را کاهش می دهد، موقعیت سرمایه گذاری وجود 
دارد. با وجود اینکه اقدامات زیادی در حوزه هوشمندسازی صنعت فوالد 
صورت نگرفته است، اما امکان افزایش بهره وری و سرمایه گذاری وجود 

دارد. 
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: در زمینه بحث 
در  فوالد کشور  از چالش های صادرات صنعت  یکی  که  آالیندگی کربن 
آینده خواهد بود نیز، فرصت سرمایه گذاری وجود دارد و می توان برای 
کاهش این آلودگی و اطمینان از حرکت به سمت توسعه پایدار اقدام کرد. 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  به  اقدام  کشورهایی  وی،  گفته  به 
سمت  به  خام  یا  اولیه  مواد  صادرات  به  منجر  آن  خروجی  که  می کنند 
همان کشور می شود. برای مثال، کشور چین در آفریقا یا آمریکای جنوبی 

تکمیل  برای  چین  به  محصول  حمل  در  سعی  و  کرده  سرمایه گذاری 
زنجیره صنعتی خود دارد. 

صباغ اظهار داشت: دیدگاه بلندمدت در کشور، صادرات مواد خام و 
محصوالت معدنی نیست. یعنی دیدگاه کشور ایران، عمومًا مصرف مواد 
اولیه در زنجیره ارزش صنعتی است تا بتواند این حوزه را حمایت کند و 
توسعه دهد. پس بدیهی است زمانی که صحبت از سرمایه گذاری خارجی 
و خروج این مواد اولیه از کشور می شود، به طور معمول جهت گیری  هایی 
در سیاست های دولت وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی، استقبالی 

از آنها نمی کنند. 
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو افزود: بخش دیگر، به 
ایران، رتبه  باز می گردد. رتبه سرمایه گذاری  محدودیت های بین المللی 
مناسبی برای تامین مالی بانک  های خارجی و پوشش ریسک های مرتبط 
با سرمایه توسط بیمه ها نیست. بنابراین موانعی در کشور وجود دارد که 
برخی از آنها مربوط به تحریم است و نگاه سیاست گذار نیز، صادرات مواد 
خام از کشور نیست که موجب محدود شدن سرمایه گذاری در معادن و 

صنایع معدنی می شود.
با این حال، سرمایه گذاری داخلی و انگیزه برای ورود سرمایه به حوزه 
معدن، به میزان کافی وجود دارد. به نظر می رسد بیشتر از اینکه سرمایه 

نیاز باشد، پروژه های قابل سرمایه گذاری مورد نیاز است.
وی در پایان گفت: اما طی سال هایی که رکود در حوزه سرمایه گذاری 
و  بوده  سرمایه گذاری  جاذب  معادن  حوزه  داشته،  وجود  صنعت  در 
حوزه  در  باید  وجود،  این  با  است.  شده  راه اندازی  بسیاری،  طرح های 

پایین دست صنعت موفق تر عمل کرد.
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موضوعاتی  و  مسائل  جمله  از  سازی  بومی 
است که به عقیده کارشناسان و فعاالن صنایع 
باید به طور جدی به آن پرداخته شود چرا که 
تامین  و  خودکفایی  مسیر  از  صنایع  توسعه 
رو  این  از  گذرد.  می  داخل  بازار  از  تجهیزات 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
از 19 تا ۲1 بهمن ماه در هتل المپیک تهران 
با حمایت و مشارکت معاونت علمی و فناوری 
ایمیدرو،  صمت،  وزارت  جمهوری،  ریاست 
شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی، سازندگان 
شرکت های  و  داخلی  کنندگان  تامین  و 

دانش بنیان زنجیره آهن و فوالد برگزار شد. 
انعقاد  بر  عالوه  نمایشگاه  و  جشنواره  این 
تامین  و  فوالدسازان  بین  تفاهم نامه هایی 
کنندگان  تامین   از  تقدیر  با  داخلی  کنندگان 
تقدیر  و  فوالدی  و  معدنی  شرکت های  برتر 
کتاب  از  رونمایی  و  تخصصی  رسانه های  از 

تکنولوژی فوالدسازی همراه بود. 

بومی  عنوان  تحت  جدی  مسئله ای 
سازی در زنجیره فوالد 

عامل  هیئت  رئیس  جعفری  اله  وجیه 
ایمیدرو در سخنرانی خود در سومین جشنواره 
اینکه  بیان  با  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  و 
و  توسعه  به  تخصصی  های  همایش  برگزاری 
کرده  کمک  آن  زنجیره  و  فوالد  صنعت  توازن 
است گفت: بومی سازی و افزایش توان تأمین و 
توسعه تکنولوژی، عناوین مهمی است و کشور 
به آن نیازمند است و باید به طور جدی تر به آن 

پرداخته شود. 

وی افزود: باید بتوانیم برای تامین نیاز روز 
زنجیره  فوالد که در آن سرمایه گذاری بسیاری 
شده و همچنین ارتقاء بهره وری، کاهش قیمت 
تامین  محصوالت،  کیفی  تولید  شده،  تمام 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز بدون وابستگی به 

سایر کشورها برنامه ریزی داشته باشیم. 
اشاره  ضمن  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
در  فوالد،  زنجیره  در  زمانی  که  نکته  این  به 
بخش هایی مثل گندله سازی، آهن اسفنجی و 
فوالدسازی، امکان تامین تجهیزات را به صورت 
امروز کمبودها،  نامتوازن داشتیم اظهار کرد: 
برطرف شده است و ایران دهمین تولیدکننده 
برتر فوالد جهان است و 6۲ درصد از سهم تولید 

فوالد را در خاورمیانه در اختیار دارد. 
صادرات  ساالنه  ارزش  کرد:  عنوان  وی 
از 5.۲ میلیارد دالر  صنعت فوالد کشور بیش 
برآورد می شود. از سوی دیگر برآوردهای آماری 
فوالدی،  شمش  تن  میلیون   30 تولید  گویای 

شنواره ملی �فوالد گذشت ین حب ه در سوم� آ�ن�چ
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 100 و  فوالدی  محصوالت  تن  میلیون   ۲۲
میلیون تن سنگ آهن است.

زنجیره  در  همت  این  جعفری  گفته  به 
تولید فوالد با همگرایی، برگزاری نشست های 
در  اطالعات  سطح  ارتقاء  و  تخصصی 
همه  بین  ارتباط  برقراری  نیز  و  مجموعه ها 
مصرف  و  سرمایه گذاران  و  دست اندرکاران 
زنجیره  و  شده  ایجاد  سازان  قطعه  و  کنندگان 
با  اما هنوز  است  پیدا کرده  بهتری  نظم  فوالد 
تالش  باید  و  دارد  فاصله  می رود،  انتظار  آنچه 

کرد تا به آن نقطه مطلوب برسد. 
انتقال  و  ارتقاء  بحث  امروز  داد:  ادامه  وی 
تکنولوژی در بومی سازی مسئله جدی است و 

باید به آن توجه ویژه داشت.
تاکید  ضمن  ایمیدرو  مدیره  هیئت  رئیس 
و  بنیان  دانش  شرکت های  که  نکته  این  بر 
و  جدی  حمایت  نیازمند  فکر  خوش  جوانان 
واقعی هستند گفت: حمایت از این شرکت ها و 
اعتماد به نخبگان به منزله کاهش قیمت خرید 
قطعات و قطع وابستگی به محصوالت خارجی 

است.
نتوانسته ایم  امروز  تا  چرا  کرد:  تاکید  وی 
جوانان  وجود  با  و  تخصصی  توان  همه  این  با 
نخبه،بسیاری از قطعات را بومی سازی کنیم و 
در این بین نکته بسیار حائز اهمیت آن است 
که متخصصان فعال در حوزه بومی سازی باید 

مورد حمایت خاص قرار بگیرند. 
به  خصوصی  بخش  شد:  یادآور  جعفری 
و  است  باالتر  بهره وری  دنبال  به  که  آن  دلیل 
تمایل به تامین قطعات و تجهیزات با کمترین 

قیمت دارد، حتمًا می تواند ریسک را بپذیرد.
از صحبت های خود  وی در بخش دیگری 
در  را  بومی سازی  باید  شرکت ها  کرد:  تصریح 
واقع شرکت ها  قرار دهند. در  برنامه های خود 
باید از روزی که تکنولوژی جدیدی را به سیستم 
خود می آورند، برنامه ساخت داخل را نیز دنبال 
کنند. ایمیدرو هم طی دو تا سه سال گذشته به 
صورت جدی، این مساله را مد نظر قرار داده و 
ساختاری را برای آن تعریف کرد به گونه ای که 
تا به امروز بیش از یک میلیارد دالر از قطعات 
بومی سازی  را  فوالد  زنجیره  زیرمجموعه های 

کرده است.

جعفری با بیان این مطلب که در دانشگاه ها 
گفت:  کرده ایم  مطرح  را  ایمیدرو  مرکز  ایجاد 
و  خبرگان  مرکز  این  طریق  از  داریم  قصد 
نخبگان را هدایت کنیم تا دانشگاه به زنجیره 

معدن و صنایع معدنی و فوالد کمک کند. 
وی خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت 
در  فیزیکی  کارهای  و  قراردادها  که  کرد 
کارگاه ها و شرکت های دانش بنیان روز به روز 

توسعه یابد.
جعفری ضمن تاکید به این نکته که ایمیدرو 
در حوزه بومی سازی ساختار منسجمی طراحی 
کرده است اظهار کرد: شرکت های بزرگی را با 
تشکیل تیم های مختلف به این سمت هدایت 
صنعتی  واحدهای  دارندگان  قطعًا  و  ایم  کرده 
بهتر می توانند در این زمینه کمک کرده و نیاز 

خود را از طریق این ارتباط تأمین کنند.
سازمان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بستر 
برنامه های خود را برمبنای توسعه باالخص در 
حوزه پژوهش و فناوری قرار داده است، قطعًا 
خواهیم  بیشتری  سرعت  آتی،  برنامه های  در 

داشت. 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو یادآور شد: امروز 
باید به این سمت حرکت کرد که سازمان های 
توسعه ای، بستر بیشتری را فراهم بیاورند و ما 
کمک  برنامه های  و  خود  پیشنهادات  با  قطعًا 

کننده، آمادگی الزم را داریم. 
حمایت  صندوق  ایجاد  به  اشاره  ضمن  وی 
ایمیدرو  مجموعه  در  نوآوری  و  پژوهش  از 
کیفی  محصول  تولید  در  موضوع  این  افزود: 
سطح  ارتقاء  و  شده  تمام  قیمت  بهره وری،  و 
آب  کمبود  با  که  شرایطی  در  محیطی  زیست 
فوالد،  زنجیره  ابعاد  همه  در  هستیم،  مواجه 

یاری رسان خواهد بود. 
جعفری در خاتمه اظهار کرد: زنجیره فوالد 
پیشگام  اقتصادی  های  فعالیت  در  اگرچه 
بوده اما نیازمند آن هستیم که زیرساخت ها را 
دهیم  ارتقاء  تن  میلیون  تولید 40  با  متناسب 
حتی  و  گاز  برق،  آب،  همچون  مباحثی  و 
فراهم  را  فوالد  زنجیره  پایداری  لجستیک 

خواهد کرد. 

غزل خداحافظی صنعت فوالد از وابستگی 
بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان 
جشنواره  سومین  افتتاحیه  آیین  در  نیز  فوالد 
اینکه  بیان  با  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  و 
جنگ  فرماندهان  و  تالشگران،سربازان 
اقتصادی به واقع مجموعه ای از پیمانکاران و 
واحدهای  ایثارگر  مدیران  و  قطعات  سازندگان 
و  سخت  شرایط  در  که  هستند  تولیدی 
تحریم های ناجوانمردانه صنعت فوالد را پایدار 
نگاه داشته اند گفت: صنعت فوالد صنعتی ارز 
آور و اشتغال زا است و این تالشگران در چنین 

شرایطی آن را به بالندگی می رسانند. 
وی ضمن تاکید بر این نکته که توکل به خدا 
کنار  در  و خالق  کار جوان  نیروی  بودن  دارا  و 
و  تجهیزات  ساخت  کارخانجات  و  فنی  دانش 
توسعه  های  برنامه  به  دستیابی  زیرساخت ها 
ای را ممکن می سازد اظهار کرد: امروز ایران 
با تولید حدود 30 میلیون تن فوالد در رده دهم 
تولیدکننده فوالد جهان قرار گرفته  کشورهای 
میلیون   40 از  باالتر  ما  ظرفیت  البته  است. 
تن و نزدیک به 45 میلیون تن است و چنانچه 
زیرساخت هایی نظیر برق و گاز و مواد اولیه با 
و  تأمین  صمت  و  نفت  نیرو،  وزارت  مساعدت 
گلوگاه های آن رفع شود به راحتی از تولید 40 
میلیون تن عبور خواهیم کرد و با عبور از این 
مرز در جمع هفت کشور اول دنیا قرار خواهیم 

گرفت. 
برتر  کشورهای  به  نیز  اشاره ای  سبحانی 
تولیدکننده فوالد جهان داشت و در این رابطه 
گفت: در صورت دسته بندی کشورهای اصلی 
تولیدکننده فوالد خواهیم دید که از یک میلیارد 
و 900 میلیون تن فوالد تولیدی دنیا، چین با 
یک میلیارد تن با فاصله زیاد از بقیه کشورها در 
رتبه اول قرار دارد و پنج کشور بعدی بین 100 
ژاپن،  شامل  و  دارند  تولید  تن  میلیون   50 تا 
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می شوند  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  روسیه،  هند، 
فوالد  تن  میلیون  از 50  کمتر  کشورها  سایر  و 

تولید می کنند. 
وی ادامه داد: در حوزه فوالد برخی طرح ها 
آماده بهره برداری است و بعضی واحدها حتی 
راه اندازی شده اند و انتظار می رود در صورت 
عدم وجود مشکالت زیرساختی همچون گاز و 
برق ظرف یکی دو سال آینده به ظرفیت رسیده 

و به اهداف خود دست یابند. 
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
وزارتخانه های  است  بهتر  کرد:  خاطرنشان 
مضرات  و  منافع  ها  گیری  تصمیم  در  مربوطه 
با  و همین طور نفع جمعی را در نظر گرفته و 
را  الزم  تصمیمات  آنها  اهمیت  میزان  به  توجه 
اتخاذ کنند چراکه صنعت فوالد صنعتی اشتغال 
زا بوده و نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی 

ایفا می کند. 
وی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره و 
این  برگزاری  تاریخچه  و  نمایشگاه بومی سازی 
در  فوالد  انجمن  گفت:  تخصصی  نمایشگاه 
علیرغم  که  اندیشید  موضوع  این  به  برهه ای 
قطعات  و  تجهیزات  از  بسیاری  سازی  بومی 
الکتریکی اطالعات یکپارچه ای از آنها در دست 
به  را  خالء  این  کردیم  سعی  بنابراین  نیست. 
صورتی برطرف سازیم و در نهایت با همفکری 
اعضا به این نتیجه رسیدیم که اگر نمایشگاهی 
بر پا گردد و سازندگان داخلی، توانمندی خود 
را عرضه کنند و کارهایی را که در زنجیره فوالد 
انجام داده اند در معرض نمایش عموم بگذارند 
و در طرف مقابل، فوالدی ها و مصرف کنندگان 
قرار  آنان  کنار  و خدمات هم در  این تجهیزات 
بگیرند و نیازهای خود را مطرح کنند، تبادالت 

بسیاری رخ خواهد داد. 
به گفته سبحانی همانطور که تصور می شد 
در نخستین دوره این نمایشگاه بیش از 30 تا 
این روند هنوز هم  و  نامه امضا شد  تفاهم   40
ادامه دارد. امسال نیز بر روی میز بومی سازی، 
بین  قرارداد  دالر  میلیون   300 از  بیش 
شرکت های تولیدی و شرکت های تأمین کننده 

تجهیزات منعقد شد و این گام بزرگی است. 
کاالهایی  هم  هنوز  البته  کرد:  تصریح  وی 
وجود دارند که در آنها به خودکفایی نرسیده ایم 

و برای تامین آنها همچنان به واردات نیازمندیم. 
نیستند  استراتژیک  موارد  این  عمده  اگرچه 
یعنی  ها  آیتم  استراتژیک ترین  از  یکی  در  اما 
الکترود گرافیتی هنوز وابستگی داریم که البته 
در این زمینه هم اتفاقات مثبتی رخ داده است.
حوزه  دستاوردهای  تشریح  در  سبحانی 
قوس  کوره های  در  که  گرافیتی  الکترود 
الکتریکی کاربرد دارد گفت: در اولین نمایشگاه 
شرکتی در خراسان برای تولید نیدل کک یا کک 
سوزنی اعالم آمادگی کرد و اکنون دو الی سه 
شرکت در این زمینه در حال فعالیت اند. شرکت 
الکترود گرافیتی اردکان نیز با همکاری و کمک 
فوالد مبارکه به نقاط خوبی رسیده است. این 
الکترود  اینکه در شرایط فعلی  شرکت علیرغم 
خام را وارد می کند و تراشکاری های آن را انجام 
سال  یک  ظرف  رود  می  انتظار  اما  می دهد 
و  را تکمیل کند  باالدستی خود  آینده خطوط 
با وارد کردن نیدل کک  اول  فاز  امید است در 
بتواند الکترود را در داخل کشور تولید کند. با 
بی نیاز شدن از الکترود گرافیتی می توانیم ادعا 
کنیم که 100درصد در ساخت و بهره برداری از 

صنایع فوالد خودکفا شده ایم. 
رییس انجمن فوالد در بخشی از صحبت های 
خود با بیان اینکه بعضی مواقع، منافع عده ای 
با عدم ساخت بعضی تجهیزات گره می خورد 
در کاالی  ویژه  به طور  این مسئله  اظهار کرد: 
مصرفی، به خصوص نسوز یا گرافیت نمایان تر 
ایران برای تولید 30 میلیون تن  است چرا که 
نیاز  الکترود  الی 80 هزار تن  فوالد حدود 70 

دارد که از طریق واسطه هایی که تحریم را دور 
می زنند، تهیه می شود و این افراد مبالغ کالنی 
را از این تامین به دست می آورند. همین اتفاق 
در حوزه نسوزها نیز رخ داده است. هرچند که 
سازندگان داخلی و افراد با استعداد عزم خود 
را به جزم کرده اند، تا این کار را انجام دهند و 
وابستگی صنعت فوالد را در کل چه در ساخت 
موارد  در  چه  و  یدکی  قطعات  در  و  تجهیزات 

مصرفی زمان بهره برداری از بین ببرند. 
خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  وی 
که  قطعات  برخی  در  بعضًا  البته  کرد:  اظهار 
استراتژیک نبوده و به لحاظ اقتصادی، خرید 
نیاز  است  آن  بهتر  است  صرفه  به  مقرون  آن 
کشور با قیمت مناسب از هر بازاری تامین شود. 
که  موردی  آخرین  پایان  در  سبحانی 
بومی سازی شد را قالب های مسی ریخته گری 
عنوان کرد و گفت: همه شرکت ها در تهیه این 
ولی  می دهند  انجام  خارجی  خرید  قالب ها، 
باالخره شرکتی موفق شد، نمونه ای را بسازد و 
نتایج  آن در یک شرکت فوالدی نصب شد که 

مثبتی داشت. 

زنجیره  برتر  تامین کننده   ۲۰ از  تقدیر 
آهن و فوالد 

برتر  تأمین کننده   ۲0 از  جشنواره  این  در 
این  اسامی  شد.  تقدیر  فوالد  و  آهن  زنجیره 
هیهات  حسین  محمد  شامل  کنندگان  تامین 
از شرکت صنایع پمپیران، سینا پیمان از شرکت 
پیمان پرس اهواز، محسن زیوه از شرکت پویش 
شرکت  از  حمصی  رامین  آهن،  ذوب  بازرگان 
رامین صنعت فوالد شهر، فرزاد عباسی از یاردان 
صنعت، خیراله حیدری از شرکت دانش بنیان 
سامانه های پیشرفته ترانسفورماتورهای ارومی، 
بهنام  اسپیرزو،  تجهیز  ماهان  از  حجتی  عماد 
حیدری از شهباز گیربکس، علیرضا ابراهیمی 
و  معادن  تجهیزات  ساخت  مدیریت  شرکت  از 
صنایع معدنی ایرانیان )ایمیکو(، میالد باقری 
از شرکت پارس سارایه، لطیف دشت بزرگی از 
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس 
گسترش  شرکت  از  نوائی  حسن  )پامیدکو(، 
وثیق  کریمی  امیرهومن  خوارزمی،  فناوری 
از  و گاز سرو، مظاهری  نفت  از شرکت صنایع 

بهتـر اسـت وزارتخانه هـای مربوطه 
و  منافـع  هـا  گیـری  تصمیـم  در 
مضـرات و همیـن طـور نفـع جمعی 
بـه  توجـه  بـا  و  گرفتـه  نظـر  در  را 
میـزان اهمیت آنهـا تصمیمات الزم 
را اتخـاذ کنند چراکـه صنعت فوالد 
نقـش  و  بـوده  زا  اشـتغال  صنعتـی 
بسـزایی در تولیـد ناخالـص داخلی 

می کنـد.  ایفـا 
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از  گوهری  امامی  محمود  صنعت،  پایا  شرکت 
شرکت سما اندیشان اپادانا، مهدی صنایعیان 
از شرکت پوالد تجهیز ایریسا، مهدی نعیمی از 
شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز، رضا حاجی 
اصفهان،  ریخته گری  صنایع  شرکت  از  رستم 
ویژه  دیرگدازهای  شرکت  از  شهریاری  کوروش 
زاگرس و اکرم وطن دوست از شرکت آترا صنعت 

اسپادان می شود. 

با  داخل  ساخت  تفاهم نامه   ۱۲ انعقاد 
صرفه جویی ۳۱۷ میلیون یورویی 

جشنواره  سومین  سومین  افتتاحیه  در 
زیادی  تعداد  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  و 
داخِل  تعمیق ساخت  میز  قالب  در  تفاهم نامه 
فوالدی  شرکت های  بین  فوالد  و  آهن  زنجیره 
امضاء  به  داخلی  تأمین کنندگان  و  معدنی  و 
این  اجرای  از  ناشی  ارزی  صرفه جویی  رسید. 
میلیون  داخل 317.7  ساخت  تفاهم نامه های 

یورو خواهد بود. 
 API X65 ورق های  تولید  تفاهم نامه 
لوله  به  آن  تبدیل  و  ترش  محیط  مخصوص 
لوله  تامین  منظور  به  اینچی   36 و   3۲ های 
صرفه  با  کشور  گاز  و  نفت  بزرگ  پروژه های 
جویی 300 میلیون یورویی، تفاهم نامه ساخت 

پمپ های پوسته زدا با صرفه جویی ارزی 1.8 
میلیون یورو، تفاهم نامه ساخت بازوهای کوره 
میلیون   1.۲ جویی  صرفه  به  الکتریکی  قوس 
و  ساخت  طراحی،  تحقیقاتی  پروژه  یورویی، 
بومی سازی قالب مس ریخته گری فوالدسازی 
با صرفه جویی ارزی 1.۲ میلیون یورویی، پروژه 
نصب  و  تجهیزات  ساخت  طراحی،  تحقیقاتی 
در  گرم  حالت  در  ابعاد  گیری  اندازه  دستگاه 
صرفه  با  آهن  ذوب  شرکت   500 نورد  کارگاه 
جویی یک میلیون یورویی و تفاهم نامه ساخت 
قالب های مس ریخته گری شمش فوالد با صرفه 
تالش  از  بخشی  یورویی،  هزار   350  جویی 
و  بومی سازی  راستای  در  داخلی  شرکت های 
زنجیره  در  تجهیزات  و  قطعات  داخل  ساخت 

فوالد است. 
همچنین تفاهم نامه بخش های فلزی قابل 
ارزش  به  و غیره  رولیک، کابل  ساخت داخل، 
7.6 میلیون یورو، تولید دامپتراک 100 تنی با 
صرفه جویی یک میلیون یورویی، ساخت قالب 
تاپزون یرخته گری اسلب با صرفه جویی 433.3 
یورویی، ساخت دلتای مسی کوره قوس  هزار 
یورویی،  با صرفه جویی ۲86.7 هزار  الکتریک 
بخش های فلزی قابل ساخت داخل، رولیک، 
ریل و متعلقات و غیره به ارزش ۲.8 میلیون یورو 

صرفه جویی  با  اسید  بازیافت  فناوری  توسعه  و 
1.5 میلیون یورویی، سایر تفاهم نامه هایی بود 

که در این مراسم به امضا رسید.

برگزاری ۳۰ کارگاه  تخصصی 
در سه روز برگزاری این جشنواره و نمایشگاه 
30 کارگاه های تخصصی با هدف انتقال تجارب 

شرکت های زنجیره آهن و فوالد برگزار شد.

فوالد  ملی  جشنواره  اختتامیه  در  آنچه 
گذشت

انجمن  رییس  نایب  احرامیان،  بهادر 
تولید کنندگان فوالد ایران، در مراسم اختتامیه 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد اظهار 
پایان  به  نمایشگاه ملی فوالد  و  کرد: جشنواره 
رسید و نتیجه آن بسیار قابل توجه و مطلوب بود.

 115 گفت:  مراسم  این  در  همچنین  وی 
غرفه دار و بیش از 5 هزار نفر بازدید کننده طی 

سه روز در این جشنواره حضور پیدا کردند.
احرامیان افزود: یکی از اهداف بومی سازی 
که  بود  بنیانی  دانش  شرکت های  از  حمایت 
می توانند یاری کننده شرکت های فوالدی باشند 

و به ساخت و توسعه ماشین آالت بپردازند.
شرکت های  بین  نامه  تفاهم   3۲ گفت:  وی 
فوالدی و سازنده های داخلی امضا شد و بر این 
اساس 336 میلیون یورو صرفه جویی ارزی در 

کشور انجام می شود.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
امسال  پایان  تا  نامه ها  تفاهم  تمام  کرد:  بیان 
انجمن  و  تبدیل خواهد شد  به قرارداد اجرایی 
فوالد پیگیر سرنوشت تفاهم نامه ها خواهد بود. 
در دوره های قبل تفاهم نامه ابتری نداشتیم و 
همچنان پیگیر خواهیم بود که تفاهم نامه ها به 

سرانجام برسند.
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»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« شعاری است که از سوی مقام 
معظم رهبری برای سال 1401 انتخاب شد. شعاری با سه راس مهم که 
می تواند شرایط اقتصادی و تولید در بنگاه های بزرگ را بهبود بخشیده و 

ما را به افزایش بهره وری نزدیک تر از گذشته کند. 
اما چطور می توان این شعار را محقق کرد و چه موانعی در مسیر آن به 

ویژه در صنعت فوالد وجود دارد. 
رویم. هرچند صنعت  تولید می  یعنی  این شعار  راس  اولین  به سراغ 
فوالد ایران طی دو ماه ابتدای ۲0۲۲ بیشترین میزان رشد در تولید فوالد 
را بین 10 تولیدکننده برتر جهان کسب کرد. طبق گزارش انجمن جهانی 
فوالد در این مدت تولید فوالد ایران رشد 11.8درصدی را تجربه کرد اما 
همچنان نگرانی هایی در بحث تامین وجود دارد که می تواند این بخش را 

تحت تاثیر مستقیم قرار دهد. 
موضوع اصلی برای افزایش تولید، تامین مواد اولیه از جمله سنگ آهن 
ایرانیان  زرند  فوالد  و  اصفهان  آهن  ذوب  برای  زغالسنگ  همچنین  و 
هستند که با تکنولوژی کوره بلند در حال فعالیت است. متاسفانه عدم 
حرکت به سمت اکتشافات در عمق در سال های گذشته باعث شد امروز 
فرضیه واردات سنگ آهن رنگ و بویی جدی به خود بگیرد. این موضوع 
بر قیمت تمام شده اثر گذار خواهد بود اما سوال مهم تر این است که آیا 
زیرساخت های بنادر ما قابلیت واردات سنگ آهن برای تامین نیاز صنعت 
فوالد را دارا هستند. از سویی دیگر تا چه اندازه حمل و نقل ریلی ما امروز 
توسعه پیدا کرده تا هزینه و زمان برای مصرف کننده نهایی سنگ آهن 

یعنی تولید کنندگان فوالد کاهش پیدا کند. 
با جدی شدن این بحران، توسعه اکتشافات در دستور کار ارگان های 
مرتبط قرار گرفت اما با توجه به از دست دادن زمان طالیی سال های قبل 
و همچنین نامعلوم بودن شرایط مذاکرات برجامی نمی توان امید داشت 
این بحران چندان زود حل شود. پس نگرانی فوالدی ها چندان بی جهت 
نخواهد بود. اما موضوع دیگر که می تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، 
تامین انرژی مورد نیاز این صنعت است که در سال گذشته آن روی خود 
را نشان داد و پایش را بر گلوی تولید گذاشت. محدودیت برقی که پیش 
بینی می شود امسال از اردیبشهت ماه آغاز شود، سال گذشته برنامه تولید 
را تغییر داد. در سال جاری اما تولیدکنندگان با آینده نگری بیشتری برنامه 
سال را تدوین کرده اند اما انتظار بر آن است که دولت به ویژه وزارت صمت 
برای حل این مشکل تدابیر ویژه را در نظر بگیرد. البته در سال گذشته 
توافق هایی صورت گرفت که می تواند کمی از شدت این بحران کم کند 
اما مهم آن است که این موضوع خود زمان بر و نیازمند سرمایه گذاری 
است و تا زمان بهره برداری از نیروگاه های جدید باید برنامه ریزی دقیقی 

برای تامین نیاز صنعت در نظر گرفت تا چرخ تولید از حرکت باز نایستد. 

با شروع پروژه مسکن ملی، بدون شک نیاز در بازار داخلی افزایش پیدا 
می کند، این در حالی است که ذوب آهن اصفهان در تولید فوالدهای 
ساختمانی پرچمدار است و باید برای حفظ حضور در بازارهای صادراتی 
تولید خود را افزایش دهد. این موضوع برای سایر فوالدی ها نیز صادق 
را  تولیدات خود  باید  بازار های جهانی  در  تقویت حضور  برای  که  است 
به در  این بحران جان سالم  از  افزایش دهند، حال چطور صنعت فوالد 
می برد، سوالی است که باید با برنامه های وزارت صمت به آن پاسخ داد. 
درنتیجه در بخش تولید نگرانی های به جایی وجود دارد که در صورت 
عدم حل آنها صنعت فوالد با مشکالت بسیاری مواجه و توان قدرتی خود 

در بازارهای صادراتی را از دست می دهد. 
به سال  بهتری نسبت  اتفاقات  باید منتظر  بنیان  اما در بخش دانش 
گذشته باشیم. وضع تحریم ها علیه کشور باعث شد تا موضوع ساخت 
بگیرد.  قرار  فوالدی ها  ویژه  به  معدنی  صنایع  کار  دستور  در  داخل 
شرکت های فوالدی با آغاز همکاری با شرکت های دانش بنیان توانستند 
تامین قطعات و وابستگی خود  نیاز خود را در بخش  از  بخش عمده ای 
از  این مسیر  این در حالی است که حرکت در  به واردات کاهش دهند. 
خروج ارز از کشور جلوگیری کرد. از سویی دیگر این موضوع بر توانمندی 
فنی و تکنولوژی اثر مثبت خواهد داشت و می تواند صنعت فوالد را به 
مسیر  درواقع  کند.  تبدیل  هم  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  حوزه 
جدید برای درآمدزایی صنعت فوالد ایجاد می شود که می تواند به سایر 

فوالدسازان هم کمک کند. 
البته با تاکید مقام معظم رهبری بر شعار سال، می توان پیش بینی کرد 
در سال جاری تعامل فوالدی ها با شرکت های دانش بنیان بیشتر خواهد 

شد که به تحقق راس سوم این شعار کمک خواهد کرد. 
اولیه منجر به اشتغالزایی در  این تعامل در کنار تامین به موقع مواد 
هر دو سوی ماجرا خواهد شد. به هر میزان که مواد اولیه به موقع تامین 
شود و نیاز به قطعات و تکنولوژی روز دنیا برای فوالدی ها صورت بگیرد، 
موضوع  این  می گیرد  قرار  کار  دستور  در  بیشتری  توسعه ای  طرح های 
خواهد  همراه  به  را  توجهی  قابل  غیرمستقیمی  و  مستقیم  اشتغالزایی 
داشت. حتی در شرکت های دانش بنیان هم با افزایش طرح ها و پروژه ها 
نگاه  موضوع  این  به  تر  وسیع  کمی  اما  بود.  اشتغالزایی  شاهد  می توان 
می کنیم. برای افزایش تولید مواد اولیه، ایمیدرو و سازمان های مرتبط در 
کنار واحدهای فوالدسازی باید بدنبال توسعه اکتشافات باشند. درنتیجه 

در این بخش نیز شاهد افزایش اشتغالزایی خواهیم بود.
بدون شک تحقق شعار سال نیازمند همراهی و تعامل تمامی بخش های 

یاد شده است تا بتوان به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد.

چندوچونتحققشعارسال
درصنعتفوالد
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فوالد  بازار  بزرگ  کنندگان  تولید  از  که  اوکراین  و  روسیه  میان  جنگ 
جهان به شمار می رفتند، وضعیت مبهم و رقابتی را برای بازار فوالد جهان 
ایجاد کرده است که در صورت ادامه چنین وضعیتی برای مدت زمان 
فوالد خواهد  تجارت جهانی  و  تقاضا  بر  زیادی  بسیار  تاثیرات  طوالنی، 
داشت. این در حالی است که بازار فوالد جهان تا پیش از جنگ اوکراین 
از  با خطر کاهش تقاضای جهانی فوالد مواجه بود که ناشی  و روسیه، 
منابع  و  انرژی  قیمت  افزایش  همه  از  مهمتر  و  نیاز  مورد  منابع  کمبود 

طبیعی بود.
در چنین شرایطی، جنگ در اوکراین شوک بی سابقه ای را به صنعت 
به  اوکراین  فوالدسازی  کارخانه های  اکثر  و  کرد  وارد  کشور  این  فوالد 
حالت تعلیق درآمدند که مهمترین موضوع در این میان، می تواند امنیت 
و  لجستیکی  مشکالت  نیست،  داستان  همه  این  اما  باشد  انسان ها 
حمل و نقل از اولین پیامدهای جنگ محسوب می شود، مسیر دریای 
سیاه توسط کشتی های جنگی روسیه مسدود است و مسیر راه آهن به 
اتحادیه اروپا برای صادرات محصوالت نیز ظرفیت چنین روندی را ندارد. 
از  از سوی دیگر جنگ عمال زنجیره تامین تولید را مختل کرده است، 
این رو باید به این نکته توجه داشت که 90 درصد ظرفیت های فوالدی 
می  که  است  دشوار  شدت  به  تولید  منابع  تامین  عمال  و  نیستند  فعال 
مهمتری  نکته  اما  کرد.  اشاره  سازی  کک  کارخانه های  توقیف  به  توان 
در این زنجیره تولید وجود دارد، روسیه تامین کننده اصلی زغال سنگ 
کک سازی نرم و نیمه نرم اوکراین است تامین چنین منابعی برای اوکراین 

در چنین وضعیتی چالشی حل نشده است.

توجه  قابل  اوکراین  در  فوالد  تولید  خصوص  در  که  دیگری  موضوع 
است، قرار داشتن یک سوم از ظرفیت های فوالدی اوکراین در ماریوپول – 
آزوفستال است که این نواحی در موقعیت جنگی قرار دارند و آتش جنگ 
مراکز  از  یکی  به عنوان  ماریوپول  ور است،  بسیار شعله  این مناطق  در 
و  زیر آتش گلوله  اوکراین در یک ماه گذشته همواره در  تولید فوالد در 
بمباران قرار داشته و هیچ اطالع دقیقی از میزان خسارت وارد شده بر 

کارخانه های فوالدی در این منطقه وجود ندارد.
نیز  روسیه  است،  نگرفته  شکل  اوکراین  برای  صرفا  وضعیت  این  اما 
روسیه  روست.  به  رو  جدی  بسیار  مشکالت  با  فوالد  و  آهن  عرضه  در 
می کرد  تامین  را  اروپا  اتحادیه  خام  آهن  از  درصد  سال ۲0۲1، ۲۲  در 
ایاالت متحده  از آهن خام  از سوی دیگر چیزی در حدود 34 درصد  و 
نیز از روسیه وارد می شد، در چنین وضعیتی توقف عرضه آهن و فوالد 
روسیه باعث افزایش قیمت آن ها در بازار جهانی شده است. اما توقف 
عرضه فوالد روسیه به دو دلیل صورت گرفته است، از یک طرف مالکان 
و اشخاص مورد تحریم قرار گرفته اند و شرکت ها و شخصیت های مالک 
تولیدات فوالدی به دلیل تحریم صورت گرفته بر روی افراد امکان عرضه 
به عنوان دو  آمریکا  ایاالت متحده  و  اروپا  اتحادیه  به  را  محصوالت خود 
بازار مهم این کشور را ندارند. از سوی دیگر خریدار محصوالت فوالدی 
خرید  از  دست  این  از  و  تسویه  مشکالت  دلیل  به  داوطلبانه  صورت  به 
فوالد جهان  بازار  چنین وضعتی  در  کرده اند.  امتناع  روسیه  محصوالت 
به عرصه بی ثباتی تبدیل شده که میدان رقابت تولیدکنندگان و کاهش 

عرضه و افزایش قیمت هاست.

تأثیراتجنگروسیهواوکراینبرتولیدفوالد
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احمد رضا برهان از سال 1363 کار خود را 
معتقد  اصفهان شروع کرد. وی  آهن  در ذوب 
آهن  را در ذوب  بهترین سال های خود  است 
آن  از  خوبی  خاطرات  و  کرده  اصفهان سپری 
دوران به یاد دارد و امروز ذوب آهن را پس از نیم 
قرن فعالیت، افتخار ملی می داند. کارخانه ای 
در  مهمی  نقش  تواند  می  مسیر  ادامه  در  که 
مشروح  ادامه  در  کند.  ایفا  کشور  اقتصاد 

گفت وگو با وی را می خوانید:
آهن  ذوب  در  حضور  به  اشاره  با  برهان 
اصفهان گفت : در سال 1365 به سمت رییس 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات 
آهن  ذوب  مدیره  هیات  عضو  و  فوالدشهر 
به  باتوجه  سال 1368،  در  آمدم.  در  اصفهان 
سهامی  شرکت  در  شاغل  نفر  هزار   3۲ وجود 
به  بیشتر  توجه  ضرورت  و   اصفهان  آهن  ذوب 
نیروی  معاونت  حوزه  اولین  انسانی،  منابع 
انسانی در ساختار سازمانی این شرکت تعریف 
و تصویب شد و اینجانب به عنوان اولین معاون 
نیروی انسانی شرکت منصوب شدم و همچنین 
در سال 1371 با صدور حکم مدیرعامل وقت 
فعالیت  شرکت  عامل  مدیر  مشاور  عنوان  به 

خودم را آغاز کردم. 
به عنوان رئیس  افزود: در سال 1379  وی 

صندوق  مؤسسه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
انتخاب  فوالد  کارکنان  بازنشستگی  و  حمایت 
شدم و صندوقی را تحویل گرفتم که پر از خالی 
مستمری  پرداخت  تعهد  که  حالی  در  بود، 
بر  را  معدن  و  صنعت  خانوار  هزار   73 حدود 
دوش داشت و تنها حامی مالی آن که تا پایان 
سال 1380 ذوب آهن اصفهان بود، خود دچار 
مشکالت مالی سنگین و تعهدات باز پرداخت 
و  طرح ها  اجرای  از  ناشی  سنگین  اقساط 

پروژه های مختلف بود. 
در  حضورش  درباره  همچنین  برهان 
در  کرد:  اضافه  فوالد  بازنشستگی  صندوق 
صندوق  مؤسسه  در  اینجانب  مدیریت  زمان 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد توفیق این 
اقدام زیربنایی حاصل شد که بار مالی ناشی 
های  هزینه  و  مستمری  پرداخت  تعهدات  از 
وضع  محل  از  را  بازنشستگان  رفاهی  درمانی 
صنعتی  و  معدنی  محصوالت  فروش  عوارض 
ایمیدرو،  پوشش  تحت  فوالدی  شرکت های 
آمدن  بوجود  باعث  اقدام  این  و  نماییم  تأمین 
کش  زحمت  قشر  این  برای  نسبی  آرامشی 

گردید. 
فعالیتش  دوره  اتمام  با   85 سال  در  برهان 
در شرکت ملی فوالد ایران،مجدد به ذوب آهن 

بازگشت و در سمت مدیر برنامه ریزی جامع و 
استراتژیك مشغول به فعالیت شد. 

ساخت ذوب آهن اصفهان، ظرف مدت 
دستاوردهای  بهترین  از  یکی  سال  چهار 

صنعت کشور است 
وی سرعت عمل در ساخت و بهره برداری 
مدت  ظرف  صنعتی  عظیم  مجتمع  این  از 
دستاوردهای  بهترین  از  یکی  را  سال  چهار 
در  وحدت  بیانگر  که  داند،  می  کشور  صنعت 
در  انسجام  ریزی،  برنامه  در  فرماندهی، دقت 
انجام  و  اجرا  در  قدرت  و  نظم  سازماندهی، 

عملیات ساخت و نصب بوده است. 
آهن  ذوب  انسانی  نیروی  معاون  اولین 
کاری،  انضباط  وجود  کرد:  تصریح  اصفهان 
به  اجرا  در  قدرت  و  گیری  تصمیم  در  تمرکز 
سالیان  تا  موفقیت  کلیدی  عامل  سه  عنوان 
عملیات  در  آهن  ذوب  موفقیت  رمز  زیادی 

ساخت و تولید بوده است.
به  گفت وگو  این  دیگر  بخش  در  برهان 
تعدیل های کارگری اشاره کرد و گفت: اجرای 
طرح تعدیل نیروی انسانی در کارخانه دارای 
به  توجه  ضرورت  که  بود  هائی  ضعف  و  قوت 
می توانست  فرصت  یك  عنوان  به  قوت  نقاط 
فعالیت  و  کار  تاریخ  در  جدید  رویشی  باعث 

اولین معاون نیروی انسانی ذوب آهن اصفهان : 

در  تمركز  كاری،  انضباط  وجود 
اجرا  در  قدرت  و  تصمیم گیری 
سه عامل موفقیت ذوب آهن در 
عملیات ساخت و تولید بوده است
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دوران  که  باشد  ماهری  و  تجربه  با  کارکنان 
سر  پشت  را  خطاها  و  سعی  و  آموزش ها 
گذاشته اند و در شرایط کاری جدید می توانند 

منشاء کار آفرینی های جدیدی شوند. 
از  جلوگیری  برای  است،  معتقد  وی 
شد  مقرر  ها  تجربه  و  ها  مهارت  رفت  هدر 
تفکیك  و  اقماری  شرکت های  تشکیل  با 
بخش  به  انتقال  برای  مأموریت ها  از  بعضی 
با  همزمان  تعدیل  برنامه  اجرای  خصوصی،  
عملیات خصوصی سازی صورت گیرد تا ضمن 
مشکالت  کار،  نیروی  رفت  هدر  از  جلوگیری 
تعدیل  این  از  ناشی  اقتصادی  و  اجتماعی 
روی دوش افراد ،  جامعه و نهادهای پشتیبانی 
بازنشستگی،  صندوق  همچون  کننده ای 

سنگینی نکند. 
از  یکی  عنوان  به  بنده  کرد:  اظهار  برهان 
هنوز  دارم  اعتقاد  آهن  ذوب  قدیمی  کارکنان 
هم می شود با بکار گیری توانمندی های بالقوه 
موجود چه از لحاظ نیروی کار ماهر، متخصص 
تکنولوژی  امکانات،  از لحاظ  و چه  با تجربه  و 
مقاطع  تولید  روی  بر  تمرکز  با  تجهیزات،  و 
صنعتی و ساختمانی و روی آوردن به ساخت 
تولید  ضمن  فلزی،  ساخته  نیمه  های  سازه 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و در یك بازار 
کارخانه  پیکر  به  تازه ای  خون  خاص،  رقابتی 
تمرکز روی  و  بیشتر  بهره وری  با  و  نمود  تزریق 
تازه ای  عطف  نقطه  خاص  محصوالت  تولید 
صنعتی  بزرگ  مجتمع  این  عمر  چرخه  در  را 

بوجود آورد و برگ زرینی به تاریخ آن افزود.
بهترین  جزء  را  آهن  ذوب  در  حضور  وی 
بهترین  گفت:  و  کرد  بیان  خود  کاری  دوران 
ساعات عمرم را به صورت روزانه و از صبح علی 
الطلوع تا هنگام غروب آفتاب، در جمعیتی به 
پهنای یك شهر با فرهنگ های گوناگون که به 
طور مستمر در جبهه های کار فیزیکی، علمی، 
نمودم.  بودند،سپری  تعامل  در   ... و  فکری 
در  خود  اشتغال  مدت  طول  در  نیز  اینجانب 
و  زیاد  تأثیرپذیری های  اصفهان،  آهن  ذوب 

تأثیرگذاری های شاید اندکی داشته ام.
ارزش  از  انسانی،کمتر  نیروی  ارزش 

تامین زغال برای کارخانه نیست 
در  حضور  از  خاطره ای  به  اشاره  با  برهان 

آهن  ذوب  مدیره  هیات  گفت:  آهن  ذوب 
اصفهان برای شرکت در مجمع عمومی سالیانه 
به  نیز  اینجانب  و  شدند  تهران  عازم  شرکت 
معاون  و  مدیره  هیئت  موظف  عضو  عنوان 
داشتم،  حضور  جمع  این  در  انسانی  نیروی 
یکی از بندهای دستور جلسه گزارش وضعیت 
نیروی انسانی کارخانه بود،جلسه رأس ساعت 
دارم  خاطر  به  شد.  دستور  وارد  و  شروع  مقرر 
مشکالت  ظهر  حدود  تا  جلسه  ابتدای  از  که 
تأمین  مورد  در  مخصوصًا  کارخانه  تدارکاتی 
ذغال، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و پس از 
گذشت چند ساعت، زمان طرح گزارش مربوط 
به نیروی انسانی فرا رسید که با نا باوری متوجه 
مدیره  هیئت  اعضاء  از  نفر  دو  یکی  که  شدم 
تصمیم گیری ها  در  کلیدی  نقش  که  فوالد 
از  داشتند، جلسه را ترك نموده و بقیه حضار 
اینجانب خواستند که گزارش مربوط به نیروی 
انسانی کارخانه را به جلسه ارائه دهم. اینجانب 
جلسات  این  عرف  از  بدور  و  احترام  نهایت  با 
خودداری  گزارش  ارائه  از  اعتراض  عنوان  به 
و  مسائل  "بیان  که:  داشتم  بیان  و  نموده 
ای  مدیره  هیئت  در  انسانی  نیروی  مشکالت 
که ارزش زغال را بیش از ارزش منابع انسانی 
می داند و حاضر است سه ساعت وقت جلسه 

مجمع را صرف رسیدگی به مباحث مربوط به 
زغال نموده ولی راغب نیست که نیم ساعت از 
به  مربوط  را صرف شنیدن گزارش  وقت خود 
این  روی  فرا  مشکالت  و  انسانی  نیروی  وضع 
اتالف  و  بیهوده  کاری  نماید،  عظیم  سرمایه 
وقتی است که انجام آن را جایز نمی دانم" پس 
از این اعتراض مؤدبانه و منطقی فضای جلسه 
با  جلسه  در  حضار  و  شد  عوض  زیادی  حد  تا 
دقت و اصرار، عالقمندی خود را برای استماع 
گزارش و رسیدگی به مسائل و مشکالت ابراز 

داشتند و جلسه وارد موضوع گردید."
این  که  احساسی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
عمر  از  قرن  نیم  از  بیش  گذشت  از  روزها 
آمیز  افتخار  و  کننده  امیدوار  دارم،  آهن  ذوب 
مجتمع  شوکت  و  پایداری  شاهد  زیرا  است 
تنفس  عظیمی هستم که در طول سال های 
اش،توانسته خدمات بی شماری چه در حوزه 
تولید و اقتصاد و چه در حوزه تربیت نیروی کار 
متخصص و کارآمد، به جامعه و میهن اسالمی 
مان داشته باشد و کماکان با سرافرازی فراوان 
به عنوان اولین قلب تپنده صنعت فوالد کشور، 
استعداد و توانائی ادامه خدمت و ایفای نقش 
در حوزه صنعت و اقتصاد مملکت را دارا است. 
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صنعت فوالد، یکی از بزرگ ترین صنایع ایران پس از صنعت نفت است و 
نقش  حیاتی و مهمی را در دیگر بخش های صنعتی ایفا می کند اما توسعه 
این صنعت به استفاده از ظرفیت های فعلی و ایجاد فرصت  های جدید 

برای سرمایه گذاری، وابستگی زیادی دارد. 
معاونت  مشاور  و  معدنی  صنایع  دفتر  مدیرکل  امیری،  سیف ا... 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با 
فرصت های  عمده  گفت:  فوالد  صنعت  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
سرمایه گذاری در این صنعت، به بخش اکتشاف معادن باز می گردد زیرا 
ذخیره فوالد کشور برای ١4 یا ١5 سال دیگر جوابگو است. بنابراین اقدام 
به تشویق سرمایه گذاران به اکتشافات گسترده در  سراسر کشور می کنیم 
تا با استفاده از معادن سنگ آهن، برای واحدهای تولیدی خوراک تهیه 

کنند.
وی افزود: در حال حاضر، وزارت صمت برنامه ریزی الزم را برای افق 
و  کنیم  صادر  مجوز  بی رویه  بخواهیم  اگر  اما  است،  داده  انجام   1404
در این بخش سرمایه گذاری انجام دهیم، قطعا با مشکل تامین خوراک 

مواجه خواهیم شد. 
امیری اضافه کرد: سرمایه گذاری  های پیشنهادی ما، حرکت به سمت 
بخش،  این  در  سرمایه گذاری  از  و  است  و...  آلیاژی،استیل  فوالدهای 

حمایت می کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: این وزارتخانه، 
برنامه ریزی هایی را برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد انجام داده و صنایع 
است.بنابراین  کرده   مشخص  را  سرمایه گذاری  برای  اولویت دار  معدنی 
درخواست  های سرمایه گذاران را به سمت صنایع معدنی سوق می دهد. 
با توجه به اینکه معادن هماتیت کشور در حال صادر کردن محصوالت 
هستند و تکنولوژی الزم برای فرآوری وجود ندارد، سرمایه گذاران را به این 

سمت هدایت می کنیم.
اشتیاق  داخلی  سرمایه گذاران  حاضر،  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
زیادی برای سرمایه گذاری در حوزه های فوالد، شمش و آهن اسفنجی 
به  که  است  شده  پیشنهاد  تعریف شده ١4٠4،  افق  به  توجه  با  و  دارند 

سمت موادی با ارزش افزوده باالتر حرکت کنند.
یا  دو  کرد:  نشان  خاطر  خارجی  سرمایه گذارهای  به  اشاره  با  امیری 

سه مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد که آنها را به سمت 
مواجه  کمبود  با  یا  ندارند  کشور  در  تولیدی  که  دادیم  سوق  کاالهایی 
هستند. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند روی هر کاالیی که خوراک آن 

در کشور موجود است، سرمایه گذاری کنند. 
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: در معادن کشور،تنها 
اکتشافات سطحی انجام و مواد معدنی از سطوح برداشت شده و هنوز 
اکتشافات عمقی، آغاز نشده است با این حال،از هر سرمایه گذاری که 

رغبت به اقدامات اکتشافی دارد، استقبال می شود. 
وی گفت: معادن، دارای قانون هستند و واگذاری آنها از طریق مزایده 
محدوده  هزار  پنج  یا  چهار  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  می گیرد.  صورت 
معدنی در کشور وجود دارد، سرمایه گذاران می توانند در مزایده ها شرکت 

کنند. 
ذخایر  میزان  مورد  در  صمت  وزارت  معدنی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
موجود برای رسیدن به افق 1404 تصریح کرد: برای تولید 55 میلیون 
تن فوالد در سال ١4٠4، سنگ آهن وجود دارد، اما فکر نمی کنم به این 
افق در سال ١4٠4 برسیم به علت اینکه ٢٩ میلیون تن تولید در سال 
جاری داشته ایم و اگر برای مثال سالیانه دو میلیون تن اضافه شود، باز 
هم امکان رسیدن به افق مذکور وجود ندارد بنابراین برنامه ریزی جدید 
به استحضار کلیه  اتمام،  از  انجام است که پس  در حوزه فوالد در حال 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت : 

کمبود ذخایر مواد اولیه 
برای رسیدن به افق 1404

عمده فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت فوالد در اکتشاف معادن است 
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با توجه به معضالتی که در بحث انرژی داریم 
و با توجه به این که اکثر واحدهای فوالدسازی 
با  و  شده اند  ساخته  کویری  شهرهای  در 
معضل آب روبرو هستند، به نظر می رسد این 
کویری  شهرهای  در  سرمایه گذاری  سیاست  
اشتباه بوده است. اگر این سرمایه گذاری در 
شهرهای جنوبی صورت می گرفت چه کمکی 
به صنعت فوالد می کرد؟ ماهنامه فوالد در این 
راستا به مصاحبه با احسان دشتیانه مدیرعامل 
صبا فوالد خلیج فارس و امین صفری معاون 
توسعه معادن و صنایع معدنی هلدینگ معادن 

و فلزات پرداخت. 
سیاست   مورد  در  دشتیانه  احسان  
گفت:  کویری  شهرهای  در  سرمایه گذاری 
مثل  معدنی  صنایع  که  است  روشن  طبیعتًا 
دهیم  انجام  معدن  کنار  در  باید  را  کنسانتره 
صرفه  به  چنان  آن  معدنی  مواد  حمل  چون 
مانند  پایین دستی  اما در مورد صنایع  نیست 
شمش فوالد، هر چقدر بیشتر به سمت  آب های 
به  هم  و  انرژی  لحاظ  به  هم  شوند  برده  آزاد 
وضعیت  طبیعتًا  فروش  و  بازار  شرایط  لحاظ 
بهتری خواهیم داشت. روی این موضوع بحث 
شده اما ممکن است متاسفانه به دالیلی تکرار 
از  و  می دانند  موضوع  این  درباره  همه  شود، 

بدیهیات است. 
وزارت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
صمت برنامه  ای برای دادن مجوز به واحدهای 
فوالدی جدید دارد توضیح داد: تا جایی که من 

با  متناسب  که   است  این  بر  قرار  دارم،  اطالع 
طرح جامع مجوزها داده شوند و خاصیت این 
طرح های جامع همین است و در طرح جامع 

فوالد تمامی این موضوعات بررسی می شوند .
تا  گرفته  اقتصادی  شرایط  از  افزود:  او 
و  آن ها  انرژی   و  زیرساخت ها  تامین  وضعیت 
حمل و نقل آن ها و متوازن بودن زنجیره بررسی 
و پیشنهادها داده  می شود. اما درحقیقت هنوز 
واحد  طرح  یک  به  که  نرسیدیم  نقطه  آن  به 
همگی پایبند باشند  اما همین یک قدم رو به 
حال  در  دارم  اطالع  که  جایی  تا  است.  جلو 
مجوز  که  هستند  واحدها  از  بسیاری  حاضر 

دارند بخصوص واحدهای کوچک تر. 
انجمن های  ما  گفت:  پایان  در  دشتیانه 
و...  معدن  خانه  آهن،  سنگ  فوالد،  مختلف 
بخش  نماینده های  عنوان  به  که  داریم  را 
با  جامع  های  طرح   اگر  هستند.  خصوصی 
آن  پایبند  و  شود  تدوین  همدیگر  مشارکت 
باشند با یک برنامه اصولی پیش خواهیم رفت. 
برای مثال من خودم طرح جامع سرب و روی را 
دنبال کردم و با زور جدی بخش خصوصی آن 
را به نقطه ای رساندیم و این خود یک ساختار 
برای بحث انرژی که مدنظر شما بود، می باشد. 
و  افتاده  اتفاق  این  هم  فوالد  جامع  طرح  در 
ابالغ شده اما باید پاینبدی صورت بگیرد و فکر 

می کنم به آن نقطه برسیم.
او ادامه داد: انرژی و حمل و نقل که  مطرح 
شد یک بحث است؛ بحث بعدی که با آن مواجه 

که   واحدها است  تامین خوراک  خواهیم شد، 
هنوز با آن درگیر هستیم و به واحدهایی مجوز 
داده می شود که متاسفانه روی تامین خوراک 
آن ها فکر نشده است و سرمایه گذاری که روی 
و  سرمایه  این  و  می ماند  معطل  می شود  آن ها 
راه  تنها  جامع  طرح های  است.  کشور  ثروت 
حل هستند، نقشه راه معدن قباًل یک بار تدوین 
شد اما به این ها دوره ای نگاه می شود و با تغییر 
به  مدت  بلند  نمی توان  دولت ها  یا  مسئولین 

آن ها پرداخت. 
امین صفری معاون توسعه معادن و صنایع 
این  در  نیز  فلزات  و  معادن  هلدینگ  معدنی 
رابطه گفت: به نظر من بر اساس آمار، حدود 
به صنعت فوالد  از مصرف آب کشور  5 درصد 
را  کویر  صنایع  همه  اگر  و  می یابد  اختصاص 
تعطیل کنیم، مشکل آب آن جا حل نمی شود به 
دلیل این که حدود 90 درصد آب برای مصارف 
کشاورزی است و خیلی چیز درستی نیست که 
اما  می کند.  ایجاد  آب  مشکل  صنعت  بگوییم 
سمت  به  ما  توسعه های  که  چقدر  هر  طبیعتًا 
بندرعباس  مثل  شهرهایی  و  ساحلی  نواحی 
هرمزگان  است.  بهتر  باشد،  اهواز  و  چابهار  و 
حدودًا از ۲0 سال گذشته به  عنوان منطقه ای 
و  است  شده  تعریف  فوالد  صنعت  انجام  برای 
انجام  توسعه ای  است،  قرار  اگر  حتمًا  درکل 
شود بهتر است کنار آب باشد؛ در شهرهایی که 
اندازه کافی  به  انرژی  و  و آب  ساحلی هستند 

وجود دارد. 

آیا سیاست  سرمایه گذاری اکثر واحدهای فوالدسازی در شهرهای 
کویری با توجه به معضالتی که در بخش انرژی داریم،

اشتباه بوده است؟
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حدود 10 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان از تولید فوالد 
ناشی می شود. این تخمین های انتشار بین 7 تا 9 درصد از کل انتشارات 
ناشی از سیستم عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان متفاوت است. 
شیوه های بازیافت پیشرفته، تأثیرات زیست محیطی صنعت فوالد را بهبود 
می بخشد. اولین و مهمترین موضوع، انجام بازیافت بیشتر و بهتر است. با 
بازیافتی که انجام می دهیم، مطمئن می شویم که مس با آهن قراضه حاصل 
از وسایل نقلیه و ساختمان ها مخلوط نمی شود. هرچه بیشتر پروتکل های 
بازیافت بهبود یابد، آهن قراضه در صنعت فوالد به طور قابل توجهی بازیافت 
خواهد شد و این بدان معناست که سنگ آهن کمتری باید با فرآیندهای 

فشرده گازهای گلخانه ای فرآوری شود.
بدون مشوق های دولتی، تولید فوالد سبز برای تولیدکنندگان فوالد بسیار 
گران خواهد بود. کربن زدایی از صنایع سنگین به دالیل فنی به سختی 
قابل کاهش است. ممکن است 10 سال طول بکشد تا تولیدکنندگان فوالد 
چند فناوری مختلف را آزمایش کنند. فرآیند تولید فوالد سبز، در صورتی 
فوالد  صنعت  قانون گذاران  و  سیاستگذاران  که  بود  خواهد  بخش  نتیجه 
)دولت ها( برای پیشبرد آن و تامین منابع مالی به تولیدکنندگان فوالد کمک 

کند تا ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را پوشش دهد. 
در دسترس بودن انرژی و جریان مواداولیه مورد نیاز برای تولید فوالد به 
عنوان شرایط چارچوب مورد نیاز برای کربن زدایی صنعت فوالد ارزیابی 

می شود. در این زمینه، هشت مورد زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:
• برق تجدید پذیر

• هیدروژن سبز
• گاز طبیعی

• منابع کربن جایگزین
• سنگ آهن و گندله

• ضایعات فوالدی
CO۲ ذخیره سازی •

• محصوالت CCUS( Carbon Capture Utilisation & Storage()به 
محصوالتی که از روش ذخیره سازی و استفاده از جذب کربن تولید شده اند 

گفته می شود(
تا آنجا که به استقرار صنعتی فناوری های کربن زدایی در تولید فوالد مربوط 
می شود، در دسترس بودن هیدروژن سبز، منابع کربن جایگزین و ضایعات 
فوالد ضروری می باشد. بلوغ تکنولوژیکی و چرخه های سرمایه گذاری به 
عنوان عوامل تعیین کننده در استقرار صنعتی کربن زدایی در صنعت فوالد 

در نظر گرفته می شوند.
روش های فناوری به چهار گروه اصلی طبقه بندی شدند:

• روش بهینه کوره بلند-کوره اکسیژن پایه )BF-BOF( )روش 1(
• روش مبتنی بر احیا مستقیم )DRI( )روش۲(

• کاهش ذوب )Melting Reduction( )روش 3(
• الکترولیز سنگ آهن )Iron Ore Electrolysis()روش 4(

روش کوره بلند)BF-BOF( بهینه شده بیشتر در استفاده از منابع کربن 
جایگزین، CCUS و سایر اقدامات متمایز می شود. روش مبتنی بر احیا 

مستقیم به دو روش تقسیم می شود: 
• احیای مستقیم مبتنی بر گاز 

• احیای مستقیم مبتنی بر هیدروژن 
در  تغییرات  با  همراه  توجهی  قابل  های  گذاری  سرمایه  حال،  این  با 
مسیرهای فناوری مورد نیاز است، و بدیهی است که این انتقال تکنولوژی 
زمان بر خواهد بود. مهمترین شرط چارچوب مورد نیاز برای کاهش CO۲ در 
تولید فوالد، در دسترس بودن مقادیر عظیمی از برق تجدیدپذیر با قیمت های 

رقابتی است. این تقاضا با تقاضای اصلی تولید فوالد مطابقت دارد.

فوالدسبزوکربنزدایی
درتولیدفوالد

◄ نصیر ضوئی
مدیر فروش و توسعه کسب و کار
شرکت دانیلی پرشیا

14
01

ت 
ش

به
دی

ار
 و 

ین
رد

رو
  ف

 2
73

ره 
شما

16



راه  حل های متعددی را می توان برای کاهش گازهای گلخانه ای مورد 
بحث قرار داد. نمونه های اصلی عبارتند از:

1. کاهش قابل توجه انتشار CO۲ در تولید فوالد با استفاده بیشتر از 
انرژی های تجدید پذیر. 

۲.افزایش غنی سازی هیدروژن برای نیروگاه های احیاء مستقیم جدید.
3. کاهش تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با افزایش 
استفاده از آهن قراضه. اما این رویکرد برای سالهای آتی )10 سال آینده( به 

دلیل کمبود ضایعات با کیفیت خوب به شدت محدود خواهد شد.
4. گزینه دیگر این است که کارخانه های تولید فوالد که شرایط مناسب 
گازهای  کاهش  راستای  در  تکنولوژیکی  اصالحات  برای  پذیر  توجیه  و 
با توجه به محتمل ترین  با این حال،  را ندارند تعطیل شوند.  گلخانه ای 
پیامدهای نشت کربن و مسائل مربوط به کیفیت فوالد، این گزینه را می 
توان به عنوان بدترین سناریو برای صنعت فوالد کشور، اقتصاد فوالد ایران و 

برای آب و هوای کشور ارزیابی کرد. 

روش کوره بلند: 
ترین  متداول  اکسیژن )BF/BOF( هنوز هم  کوره  فوالدسازی  فرآیند 
روش مورد استفاده در کشورهایی است که منابع گاز و انرژی کافی مانند 
ایران را ندارند. در تولید به روش کوره بلند، ذغال سنگ فرآوری شده و کک، 
)ذغال  به خود اختصاص می دهد.  را  انرژی  و  بیشترین مصرف سوخت 
 سنگ آالینده ترین سوخت فسیلی محسوب می شود.( در روش کوره بلند 
میزان مصرف ذغال سنگ بیشتر و گاز طبیعی کمتر است. در روش کوره 
 بلند امکان استفاده از آهن قراضه که عامل مهمی در کاهش آالیندگی 

صنعت فوالد است به حداقل کاهش می یابد. 
 ،۲0۲0 تا   ۲011 سال  از   World Steel Association گزارش  طبق 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای را می توان با افزایش سهم تولید فوالد از 
روش کوره بلند در تولید فوالد در مقیاس جهانی و همچنین تغییراتی که 
شرکت های تولید کننده فوالد در داده ها انجام می دهند مرتبط دانست. 
در فوالدسازی به روش کوره بلند، میزان مصرف انرژی 19.81 تا ۲0.6۲ 
گیگا ژول در ازای تولید هر تن فوالد خام بوده است. )در روش کوره قوس 
الکتریکی میزان مصرف انرژی با در نظر گرفتن 100 درصد آهن قراضه، 
9.1 تا 1۲.5 گیگا ژول در ازای هر تن فوالد خام است.( میزان انتشار دی 
اکسید کربن در روش کوره قوس الکتریکی 40 تا 50 درصد با درنظر گرفتن 

یکسری عوامل کمتر از روش کوره بلند می باشد.
و/ بلند  کوره  سنتی  روش  بهینه سازی  هدف  با  فناوری ها  از  برخی 
یا مقاوم سازی نیروگاه ها با روش ذخیره سازی و استفاده از جذب کربن 
کوره های  به  تغییر  روی  بر  دیگر  برخی  که  حالی  در  هستند،   )CCUS(
قوس الکتریکی )EAF(، با استفاده از مقادیر افزایش یافته آهن قراضه، 
گاز  با  را  خود  انرژی  و  می شوند  ترکیب   )DRI( اسفنجی  آهن  با  اغلب 
طبیعی یا هیدروژن تامین می کند. نتیجه می گیریم که گزینه های مبتنی 
بر فرآیندهای تولید موجود در کشور به دلیل وجود بخش قابل توجهی از 
کوره های قوس الکتریکی پتانسیل خوبی برای دستیابی به اهداف کاهش 

CO۲ مورد نیاز را دارند، مسیر پیشروتر نیازمند در دسترس بودن انرژی 
ارزان و تجدیدپذیر در آینده است تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. 

صنعت فوالد در آینده به احتمال زیاد زمانی که هیدروژن به طور گسترده 
با قیمت های رقابتی برای جایگزینی فرآیندهای مبتنی بر گاز طبیعی در 
دسترس قرار خواهد گرفت و روش تولید آهن اسفنجی مبتنی بر هیدروژن را 
باید دنبال کرد. اما سرعت و تأثیر این روش تا حد زیادی به پیشرفت در مورد 
در دسترس بودن برق سبز و هیدروژن بستگی دارد. در نهایت، استفاده از 
روش تولید محصوالت CCUS احتمااًل برای آینده  صنعت فوالد با کربن صفر 
مورد نیاز خواهد بود. این فناوری نه تنها واحدهای منتشر کننده گاز های 
گلخانه ای )که به سختی کاهش می یابند( را از تولید حذف نمی کند، بلکه 
می تواند نقشی در حمایت از استقرار در مقیاس بزرگ هیدروژن سازگار با آب 
و هوا با جذب CO۲ منتشر شده در طول تولید فوالد مبتنی بر گاز طبیعی 
را داشته باشد. تولید آب )H۲O( به عنوان یک محصول جنبی در روش 
تولید فوالد سبز است. با توجه به مشکالت کم آبی کشور که سال به سال 
بدتر می شود و شرکتهای تولید کننده فوالد با فن آوری های فعلی به مقادیر 
متنابهی آب نیاز دارند، استفاده از روش تولید فوالد سبز بسیار بااهمیت 

خواهد بود.

شاخص 1 تنها شامل انتشار CO۲ می شود، بدلیل اینکه CO۲ تقریبًا 93٪ از کل 
انتشار گازهای گلخانه ای صنعت فوالد را تشکیل می دهد.

شاخص های 1 و ۲ برای روش های تولید فوالد BOF و EAF محاسبه شده اند.
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استفاده از هیدروژن و کوره قوس الکتریکی
در این فرآیند از هیدروژن به جای گاز طبیعی برای استخراج آهن در 
فرآیند  از   CO۲ انتشار و  می شود  استفاده  مستقیم  احیای  کارخانه های 
احیا مستقیم سنگ آهن را حذف می کند. محصول این مرحله در کوره 
قوس الکتریکی ذوب می شود و به فوالد خام تبدیل می گردد. آهن قراضه 
اسفنجی  آهن  با  همراه  الکتریکی  قوس  کوره  در  تواند  می  همچنین 
ذوب شود. اگر هیدروژن مورد استفاده در این فرآیند تولید شده از منابع 
تجدیدپذیر باشد ، این روش تولید فوالد خام با استفاده از آهن اسفنجی 
در کوره قوس الکتریکی می تواند کربن خنثی باشد. این فرآیند می تواند 
تا قبل از سال ۲030 به صورت تجاری سازی شده در دسترس باشد. این 
روش می تواند به تدریج با هیدروژن جایگزین شود )به دلیل محدودیت در 

دسترس بودن منابع هیدروژن، هزینه های تولید هیدروژن زیاد است(. 
اگرچه هیدروژن یکی از فراوان ترین عناصر روی زمین است، اما در شکل 
خالص آن نادر است. استخراج هیدروژن از ترکیبات آن به انرژی زیادی نیاز 
دارد. اگرچه این منابع انرژی می توانند متنوع باشند، محبوب ترین روش 
تولید هیدروژن، دی اکسید کربن فشرده است. بیشتر تولید هیدروژن در 
جهان از "هیدروژن خاکستری" تشکیل شده است که از طریق رفرمینگ 
متان بخار یا Steam Methane Reforming )SMR( تولید می شود که هم 
هیدروژن و هم دی اکسید کربن را تشکیل می دهد. در مقابل، اصطالح 
"هیدروژن آبی" برای تولید هیدروژن که شامل جذب و استفاده کربن یا 
ذخیره دی اکسید کربن نشر شده است، اختصاص دارد. عالوه بر این، 
تولید هیدروژن  برای  فرآیند دیگری  الکتریسیته،  با جریان  الکترولیز آب 
است که تکنیک کربن خنثی )به شرطی که بتوان از منابع انرژی تجدیدپذیر 

استفاده کرد( نام دارد که به عنوان "هیدروژن سبز" شناخته می شود.
به طور کلی دو روش برای استفاده از هیدروژن )سبز( در تولید فوالد 

وجود دارد:
در روش اول، برای کوره بلند می توان از هیدروژن به عنوان یک ماده 
تزریق جایگزین برای تزریق زغالسنگ پودر شده در راستای بهبود عملکرد 
کوره بلند معمولی استفاده کرد. اگرچه استفاده از تزریق زغالسنگ پودر 

شده رایج است، اولین نیروگاه های آزمایشی با استفاده از تزریق هیدروژن 
اخیرًا برای ارزیابی پتانسیل کربن زدایی در اروپا راه اندازی شده اند. تزریق 
هیدروژن )سبز( به کوره های بلند می تواند انتشار کربن را تا حداکثر ۲0 
درصد کاهش دهد. این روش موجب تولید فوالد بدون کربن نمی شود، زیرا 
زغال سنگ در یک مرحله به کک متالوژی تبدیل و سپس کک در کوره بلند 

شارژ می شود. 
در روش دوم، برای کوره قوس الکتریکی، هیدروژن می تواند به عنوان 
که  شود  استفاده  اسفنجی  آهن  تولید  برای  جایگزین  کننده  احیا  یک 
می تواند با استفاده از کوره قوس الکتریکی به فوالد خام تبدیل شود. این 
روش DRI/EAF یک فرآیند تولید اثبات شده است که در حال حاضر از 
گاز طبیعی به عنوان یک احیا کننده استفاده می کند. با این حال، فرآیند 
احیای مستقیم را می توان با هیدروژن نیز انجام داد. با استفاده از هیدروژن 
DRI/ سبز و همچنین برق تجدیدپذیر از باد، خورشید یا آب، راه اندازی

EAF تولید فوالد تقریبًا بدون کربن را امکان پذیر می کند.
فرآیند تولید فوالد DRI/EAF مبتنی بر هیدروژن سبز در مقیاس بزرگ 

شامل مراحل اصلی فرآیند زیر است:
۱. تولید هیدروژن سبز: هیدروژن سبز با الکترولیز آب در فرآیندی 
آوردن  نیاز دارد. به دست  به مقدار قابل توجهی برق  تولید می شود که 
برق کافی از منابع انرژی تجدیدپذیر چالش کلیدی برای تولید هیدروژن 
ایجاد  برای  ایران، شرایط  به دلیل موقعیت جغرافیایی  بود،  سبز خواهد 
با  زیرساخت های تولید برق سبز فراهم است. زیرا در حال حاضر کشور 
کمبود شدید انرژی برق مواجه بوده و هیچکدام از منابع موجود نیز برای 

حل این نقیصه به کار گرفته نشده است.
۲. تولید آهن اسفنجی: گندله سنگ آهن با هیدروژن احیا می شود تا 
آهن اسفنجی تولید شود. با استفاده از هیدروژن به عنوان ماده احیاکننده 

فقط آب آزاد می کند )یعنی انتشار کربن تولید نمی کند(.
۳. تولید فوالد خام با استفاده از کوره قوس الکتریکی: در کوره قوس 
الکتریکی، آهن اسفنجی همراه با آهن قراضه ذوب می شود تا فوالد خام 
تولید شود. استفاده از برق در این فرآیند )با فرض اینکه از منابع تجدیدپذیر 
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باشد( منجر به انتشار کربن نمی شود.
محرک های هزینه های کلیدی برای فرآیند تولید فوالد مبتنی بر هیدروژن 
خالص، یعنی حداکثر استفاده از آهن اسفنجی مبتنی بر هیدروژن سبز، 
مشابه فرآیند کوره قوس الکتریکی است و شامل مواد خام و برق و همچنین 
هزینه های پردازش و نیروی کار می باشد. از نظر تاریخی، گازی که برای 
تولید هیدروژن خاکستری استفاده می شد، ارزان تر از برق تجدیدپذیر برای 
تولید هیدروژن سبز بوده است، به طوری که در گذشته به ندرت از الکترولیز 
استفاده می شد. امروزه، هیدروژن خاکستری )حدودا ۲ دالر به ازای هر 
کیلوگرم( کمتر از نصف قیمت هیدروژن سبز )حدودا 6.5 دالر به ازای هر 
کیلو گرم( است. با این حال، انتظار می رود قیمت ها تا سال ۲030 تغییر 

کند. این کاهش قیمت هیدروژن سبز ناشی از موارد زیر است:
الف( کاهش هزینه های برق تجدیدپذیر ناشی از کاهش قیمت انرژی 

خورشیدی و بادی
نرخ  تولید،  افزایش  اساس  بر  الکتروالیزرها  هزینه های  کاهش  ب( 
یادگیری، و افزایش اندازه سیستم از ۲ به 90 مگاوات و همچنین بهبود 
بازده است. در نتیجه، پیش بینی می شود که هیدروژن سبز به طور قابل 
توجهی ارزان تر شود. قیمت های هیدروژن خاکستری در نتیجه افزایش 
انداز  دید. چشم  آسیب خواهد  اکسید کربن  انتشار دی  برای  جریمه ها 

قیمت هیدروژن آبی نسبتًا ثابت است.
در جدول ذیل استراتژی های کربن زدایی توسط تولید کنندگان فوالد 

بررسی شده است:
نتیجه گیری:

با توجه به استراتژی تولید فوالد سبز که در سندهای توسعه صنعت فوالد 
در اتحادیه اروپا، چین، انگلستان و آمریکا بعنوان یک اولویت برای کرین 
زدایی صنعت فوالد در نظر گرفته شده است، تدوین سند توسعه صنعت 

فوالد کشور بر مبنای تولید فوالد سبز با توجه به مشکالت آالیندگی و مصرف 
آب بسیار ضروری و حیاتی می باشد. صنعت فوالد ایران از شرایط بسیار 
خوب و رقابتی تری برای تولید فوالد سبز به نسب بسیاری از کشورهای 
صاحب نام در این صنعت برخوردار است. در دیگر کشورهای تولید کننده 
فوالد، بیشتر تکنولوژی تولید فوالد از روش کوره بلند است و آنها برای شروع 
فرآیند تولید فوالد سبز، ابتدا می باید از کوره بلند به کوره قوس الکتریگی 
شیفت کنند. در صورتیکه در ایران بیشتر تولید کنندگان فوالد از روش کوره 
قوس الکتریکی استفاده می کنند. برای تولید برق از طریق انرژیهای تجدید 
پذیر، موقعیت جغرافیایی ایران شرایط مناسب برای تولید برق از انرژیهای 
تجدیدپذیر را دارد. با توجه به روند خشکسالی در ایران و منطقه خاورمیانه، 
مصرف آب یکی از گلوگاه های آینده صنعت فوالد می باشد. همانطور که در 
باال به آن اشاره شد، آب یکی از محصوالت جنبی حاصل از تولید فوالد سبز 
می باشد و از این آب می توان بخش عمده ای از آب مصرفی مورد نیاز صنعت 
فوالد را تامین نمود. قطعا در قیمت گذاری و سیاستهای فروش محصوالت 
با  بسیاری  تفاوت های  آینده  در  فوالد سبز،  از روش  تولید شده  فوالدی 
و  داشت  خواهد  وجود  فعلی  روشهای  از  شده  تولید  فوالدی  محصوالت 

شرکتهای فوالدی که تولید فوالد سبز خواهند داشت بقاء خواهند داشت. 
منابع:

• “Sustainability Indicators 2021 report”, World Steel 
Association

• “Decarbonization challenge for steel”, McKinsey & 
Company (2020)

• "Hydrogen on the horizon. Ready, Almost set, Go?" , 
PwC and the World Energy Council 

• “Europe’s steel industry sees numerous paths to 
decarbonization”, By Keivin Adler, IHS Markit, S&P 
Global (2022)
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چشم  دارد.  قرار   1404 انداز  چشم  آستانه  در  دیگر  فوالد  صنعت 
اندازی که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تولید 55 میلیون 
تن شمش فوالد را پیش بینی کرده است. اما در چند سال اخیر عدم 
نادرست  مدیریت  شاید  و  زنجیره  های  حوزه  برخی  در  هماهنگی 
برنامه ها، امروز این صنعت را گرفتار کرده و زنگ نگرانی ها را به صدا 

درآورده است. 
از سرمایه گذاری های صورت گرفته را  اتفاق می تواند بخشی  این 
زیر سوال برده و به نوعی صنعت فوالد را از برنامه های پیش بینی شده 
دور کند. در همین زمینه سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت،معدن و 
تجارت در اظهار نظراتی معتقد است شاید پیش بینی تولید 55 میلیون 

تن اشتباه بوده است. 
البته با نگاهی به حوزه های مرتبط با توسعه زنجیره فوالد و همچنین 

اتفاقات رخ داده در زنجیره ارزش می توان با نظرات وزیر موافق بود. 
نگاهی به توسعه اکتشافات حاکی از آن است که این بخش می تواند 

پاشنه آشیل دست یابی به برنامه های پیش بینی شده باشد.
فوالد  صنعت  توسعه  پای  هم  اکتشافات  توسعه  اخیر  های  سال  در 
پیش نرفت. البته بخشی از این موضوع به عدم توجه مدیران مرتبط با 
این بخش و تاثیر تحریم ها باز می گردد. نبود ماشین آالت و تکنولوژی 
روز در حوزه اکتشافات توانست معدنکاری را به فعالیت های موجود در 
سطح قانع کند شاید در ابتدا بهره برداری از ذخایری در عمق سطحی 
با عیار باال؛ ارزش افزوده خوبی به همراه داشت اما رفته رفته با کاهش 

میزان ذخایر و عیار آنها، مشکالت و نگرانی ها خود را نمایان کردند. 
بهره برداری از ذخایر موجود در عمق نیازمند تکنولوژی و تجهیزات 
جدید بود، این در حالی است که تشدید تحریم ها در سال های اخیر 
توانست روند توسعه در حوزه اکتشافات را آهسته کند اما در آن سوی 
های  ظرفیت  ایجاد  و  توسعه  مسیر  در  سرعت  به  فوالد  صنعت  ماجرا 

جدید در حرکت بود تا خود را به برنامه 1404 برساند. 
حاال درست در شرایطی که صنعت فوالد در آستانه تحقق چشم انداز 

قرار گرفته، موضوع تامین مواد اولیه می تواند مشکل ساز شود. 

باز نمی گردد.  تامین سنگ آهن و زغالسنگ  به  تنها  اما نگرانی ها 
هر چند که کمبود سنگ آهن می تواند موضوع واردات را جدی تر کند 
همچون  واحدی  محصول  این  پایین  کیفیت  نیز  زغالسنگ  بحث  در  و 
ذوب آهن اصفهان را ناچار به واردات کرده که خود بر میزان سود دهی 

اثر گذار بوده است. 
هر چند واردات می تواند ناجی تولیدکنندگان فوالد باشد اما فراموش 
پذیری  رقابت  برای قدرت  فاکتوری مهم  تمام شده خود  نکنیم قیمت 
است و می تواند این صنعت را در بازارهای صادراتی با چالش جدیدی 

همراه کند که بر ارز آوری واحدها نیز اثر گذار خواهد. 
همان طور که اشاره شد نگرانی در حوزه مواد اولیه تنها به موضوع 
اولیه  ماده  نوعی  به  فوالد  گاز در صنعت  نمی شود.  مواد معدنی ختم 
محسوب می شود. در واقع یکی از مزیت ها برای تدوین نقشه راه این 
صنعت در اختیار داشتن ذخایر فراوان گازی بود، اما در چند سال اخیر 
اتفاقات  و  جنوبی  پارس  در  فشار  افت  از  ناشی  عمدتًا  که  گاز  کمبود 
ناشی از تحریم است توانسته واحدهای تولیدی را با چالش جدی تری 
نسبت به مواد اولیه معدنی مواجه کند. کمبود گاز میزان هدف گذاری 
ها را با تغییراتی همراه کرد. ادامه این روند یعنی شروع مشکالت بزرگتر 
سمت  به  جهان  سازان  فوالد  که  است  حالی  در  این  فوالد.  صنعت  در 
تولید فوالد سبز در حرکت هستند و تالش می کنند تا محصول تولیدی 
با قیمت تمام شده کمتری به بازار عرضه شود. این اتفاق بر حاشیه سود 

نیز به طور مستقیم تاثیر گذار است.
مسیر  دید  خواهیم  فوالد  ارزش  زنجیره  به  کلی  نگاهی  با  واقع  در 
که عدم شناسایی  قرار گرفته است  تولیدکنندگان  روی  پیش  دشواری 
راهکارهای جدید و اجرایی شدن آنها در زمان مناسب می تواند جایگاه 

این صنعت را با تغییراتی همراه کند. 
تولید  تعامل  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  فوالد  صنعت 
از جمله صنعت، معدن و تجارت،  کنندگان و وزارت خانه های مرتبط 
نیرو و نفت است تا بتواند با حل چالش ها در زمینه مواد اولیه به سراغ 

حل معضالت دیگری همچون لجستیک، توسعه بازار و غیره برود. 

بحران بیخ گوش فوالد
مسئوالن گوش بزنگ باشند
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یکی از مهمترین موضوعات جهان امروز، وضعیت جنگ در اوکراین 
تری  وسیع  مقیاس  در  باید  را  درگیری  این  ابعاد  که  ای  گونه  به  است 
از  متاثر  عرصه های  کلیدی ترین  از  یکی  تجارت  و  اقتصاد  نمود.  دنبال 
این درگیری هاست، و از میان حوزه های مهم اقتصادی که در این جنگ 
دچار تغییر و تحولی مهم شده اند باید به بازار فوالد اشاره کرد. تا پیش از 
آغاز جنگ در اوکراین، روسیه ششمین تولید کننده بازار فوالد جهان به 
شمار می رفت و اوکراین در طرف مقابل این نبرد، سیزدهمین تولیدکننده 
فوالد جهان محسوب می شد که با وقوع این درگیری و تحوالت سیاسی 
و از جمله تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه و تعطیلی حوزه های 
اقتصادی در اوکراین عمال باید این دو تولید کننده ی بازار فوالد را کنار 
بگذاریم، در چنین وضعیتی کشور های مختلف با توجه به پتانسیل های 
موجود شان در تالش خواهند بود تا بازار فروش فوالد روسیه و اوکراین را 
بدست آورند، از این رو، رقابتی جدی میان تولیدکنندگان بازار فوالد آغاز 
شده است، رقابتی که فراتر از هر احتمال و سناریورسازی سیاسی، رفتار 
می کند و واقعیت عرصه ی سیاسی به شمار می آید. بدون شک چین 
به عنوان بزرگترین تولید کننده و البته مصرف کننده فوالد جهان، یکی 
از بازیگران این رقابت خواهد بود، که با توجه به پتانسیل های موجود 
اش و علی رغم نزدیکی این کشور به روسیه، قصد تصاحب بازارهای فوالد 
روسیه و اوکراین را خواهد داشت که بر اساس آمار و اطالعات موجود در 
این خصوص تالش های گسترده ای را نیز آغاز کرده است که مهمترین 
هدف آن نیز می تواند کنترل قیمت و عرضه و تقاضای بازار فوالد جهان 

از سوی این کشور باشد.
یکی دیگران از بازیگران پرتالش برای کسب بازارهای فوالد روسیه و 
اوکراین، کشور ترکیه است که در رتبه ی هشتم تولیدکنندگان بازار فوالد 

به  نیز  از کشورهای دیگری  این میان می توان  جهان است، هرچند در 
عنوان بازیگران این رقابت نام برد. اما مسئله و موضوع در این خصوص 
وضعیت ایران در چنین عرصه ای است. جمهوری اسالمی ایران رتبه دهم 
تولیدکنندگان فوالد جهان را داراست و از جنبه های مختلف توان، امکان 

و فرصت حضور در چنین رقابتی را دارست.
به  و نسبت  آمار موجود، طی چند ماه گذشته  و  بر اساس اطالعات 
تاریخ مشابه در سال های گذشته، شاهد افزایش تولید و صادرات قابل 
باالی  پتانسیل  و  توان  از  نشان  امر  این  که  هستیم  ایران  فوالد  توجه 
ایران برای رقابت در بازار جهانی فوالد و بدست آوردن سهم بیشتری از 
این بازار است. از این رو، وضعیت پیش آمده در اوکراین میان دو تولید 
کننده مهم بازار فوالد، فرصت مناسبی را برای ایران به وجود آورده که با 
بهره مندی از چنین شرایطی بستر مناسب برای افزایش صادرات فوالد 
خود را فراهم کند، این درحالی است که ایران با توجه به محدودیت های 
اقتصادی پیش رویش، نیاز مبرمی به ارز آوری کاالهای غیر نفتی دارد و 
فوالد به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی ایران، توان باالیی برای 
ارز آوری به کشور داشته و بازوی توانایی برای حل مشکالت اقتصادی 

کشور می باشد. 
برای  پلکانی  صادرات  عوارض  وضع  مسئله  توجه  قابل  نکته  اما 
فوالدی هاست. موضوعی که نگرش راهبردی در خصوص وضع قوانین 
اصلی  موانع  از  یکی  شک  بدون  مسئله  این  می دهد،  نشان  را  کشور 
صادرات فوالد ایران در ماه های پیش رو خواهد بود، مانع خود ساخته ای 
اوکراین و  بازارهای کشورهای  آوردن  و بدست  آوری کشور  ارز  که میزان 
روسیه را محدود می سازد و عمال فضا و میدان را برای بازیگران دیگر در 

حوزه ی بازار فوالد جهان باز تر خواهد کرد.

وضعیـــــــت 
صــــــادرات 
فــــــــــــوالد

ایــــــــــــران 
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جدای از تنش های چین و استرالیا، چین همچنان بزرگ ترین بازار سنگ 
آهن استرالیا بوده و تقریبا 80 درصد از صادرات این کشور را در سال ۲0۲1 
به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی »بانچرو 
کاستا« سال ۲0۲1 همچنان سالی مثبت برای تجارت جهانی سنگ آهن 
بود و با وجود تقاضای آرام چین، اما این شکاف با ورود بقیه جهان به واردات 

سنگ آهن پر شد. 
بر اساس داده های ردیابی کشتی ها از Refinitiv، مجموع بارگیری های 
جهانی در 1۲ ماه سال ۲0۲1 با 0.6 درصد افزایش نسبت به سال ۲0۲0 
واردات  از کل  به یک میلیارد و 554 میلیون تن رسید. چین 67 درصد 
سنگ آهن از طریق دریا را به خود اختصاص داده و واردات با کاهش 6.9 
درصدی نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و 43 میلیون تن در سال 
۲0۲1 رسیده است. واردات به ژاپن با 14.6 درصد رشد نسبت به سال 
۲0۲0 همراه بود و به 98.6 میلیون تن در سال ۲0۲1 رسید. واردات به 
اتحادیه اروپا با 15.6 درصد رشد در سال گذشته به 83 میلیون تن افزایش 
یافت. همچنین حجم واردات سنگ آهن به کره جنوبی با 15.1 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه ۲0۲0 به 79.9 میلیون تن رسید. محموله ها 
به تایوان نیز با 11.1 افزایش نسبت به سال ۲0۲0 به ۲3.4 میلیون تن 
رسید. با این وجود، حجم صادرات به مالزی با کاهش ۲.۲ درصدی نسبت 

به سال ۲0۲0 به ۲1.4 میلیون تن در سال ۲0۲1 رسید.
از لحاظ رتبه صادرکنندگان، استرالیا همچنان در سال ۲0۲1 با 56.8 
درصد از محموله های سنگ آهن جهانی در صدر قرار داشت. در 1۲ ماه 
سال ۲0۲1، استرالیا 88۲.5 میلیون تن سنگ آهن صادر کرد که 0.4 
درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲0۲0 کاهش داشت. برزیل، دومین 
صادرکننده بزرگ جهان در سال ۲0۲1 هیچ نشانه ای از کاهش سرعت 
نشان نداد و صادرات با 4.1 درصد افزایش به 347.9 میلیون تن رسید. 
در سال ۲0۲1، استرالیا در نیمه نخست سال عملکرد نسبتا کم رمقی 
داشت. استرالیا در سه ماهه نخست سال ۲0۲1 میالدی، ۲08.4 میلیون 
تن سنگ آهن صادر کرد که ۲.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

آن افزایش داشت.
 فصل نخست به طور سنتی آرام ترین دوره سال است، زیرا تحت تاثیر 
تعطیالت سال نو چین و اختالالت آب و هوایی در شمال استرالیاست. در 
سه ماهه دوم، صادرات اندکی کاهش یافت و به ۲۲5.6 میلیون تن رسید 
که نسبت به فصل مشابه ۲.5 درصد کاهش داشت. همچنین سه ماهه 
سوم سال ۲0۲1، محموله های ۲۲5.9 میلیون تنی صادراتی از استرالیا، 
۲.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و در سه ماهه چهارم سال 
۲0۲1، صادرات به میزان ۲۲۲.7 میلیون تن کاهش داشت که در مقایسه 
با سه ماهه چهارم سال قبل۲.1 درصد کاهش یافت. سرزمین اصلی چین 
هنوز با فاصله زیاد مقصد اصلی سنگ آهن استرالیا بود و 79.9 درصد از 

کل صادرات سنگ آهن استرالیا را در سال ۲0۲1 به خود اختصاص داد. 

استرالیا همچنان صادرکننده اصلیاسترالیا همچنان صادرکننده اصلی
سنگ آهن به چین باقی ماندسنگ آهن به چین باقی ماند
◄ پرویز امانیان

نمودار 1- مقاصد صادارتی سنگ آهن استرالیا در 3 سال اخیر

نمودار ۲- صادارت ماهانه سنگ آهن استرالیا در 5 سال اخیر
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معادن مجلس شورای  و  فیروزی عضو کمیسیون صنایع  الله  حجت 
فوالد،  جمله  از  دستی  پایین  صنایع  در  تحول  است  معتقد  اسالمی، 

پتروشیمی و معادن راهی برای خودکفایی صنعتی است.
خودکفایی  و  توسعه  این  در  می تواند  اندازه  چه  تا  فوالد  صنعت  اما 

صنعتی نقش آفرینی کند. 
نگاهی به صنایع پایین دست فوالد می اندازیم، از صنعت نفت و گاز، 
این صنعت قرار  لوازم خانگی در دامنه مشتریان  و  تا خودرو  ساختمان 

می گیرند. پس می تواند در زندگی مردم تاثیر به سزایی داشته باشد. 
و  کرده  پیدا  توسعه  فوالد  دست  پایین  صنایع  میزان  هر  به  درنتیجه 
این  و  بود  خواهد  توسعه  به  مجبور  فوالد  باشند،  داشته  تولید  افزایش 
موضوع خود بر اشتغالزایی و توسعه فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار است. 
در  اصلی  موارد  از  یکی  فوالدی  ورق  کنید.  نگاه  خودرو  صنعت  به 
برخی  در  فوالد  دیگر  سویی  از  می شود.  محسوب  خودرو  یک  ساخت 
قطعات خودرو نیز بکار می رود. پس به هر میزان تولید خودرو در کشور 
بیشتر شود، تولید ورق برای کاهش وابستگی به واردات باید بیشتر شود. 
بررسی آمار متقاضیان حاضر در اولین قرعه کشی فروش خودرو در 
سال 1401 نشان می دهد، تقاضا در بازار خودرو باالست و به نوعی تولید 
فعلی چندان پاسخگوی این نیاز نیست. از سویی دیگر صنعت خودرو به 
دنبال توسعه و ارتقای خود است تا بتواند به هدف تعیین شده یعنی تولید 
3 میلیون دستگاه دست پیدا کرده و بخشی از این تولید را راهی بازارهای 
صادراتی کند. تغییر برنامه های خودروسازان می تواند روند تولید فوالد را 

هم افزایش دهد. 
و  ندارد  قرار  خوبی  چندان  وضعیت  در  خودرو  صنعت  شرایط  البته 
نیازمند اصالحاتی در سیاست ها و برنامه هاست تا بتواند خود را به رقبای 
دیگر برساند. درنتیجه شاید توسعه صنعت خودرو با چالش هایی همراه 
است که زمان بر خواهد بود اما با حل مشکالت می توان شاهد افزایش 

تقاضا برای ورق خودرویی بود. 
اما صنعت لوازم خانگی شاید شرایطش کمی بهتر از خودرویی ها باشد. 
به ویژه انکه با ممنوعیت واردات برخی برندها به کشور، تولید داخلی قوت 
بیشتری گرفت و همین موضوع می تواند تقاضا برای ورق های رنگی و ... 

مورد استفاده این بخش را افزایش دهد. 
در بخش نفت و گاز هم تکلیف مشخص است، احداث خطوط انتقالی 

می تواند تولید ورق های مختص انتقال نفت ترش و ... را افزایش دهد. 
اما دوباره به میانه زنجیره یعنی فوالد باز می گردیم. برای تحقق این 

نیازها فوالد خود نیازمند توسعه های بیشتر است، توسعه هایی که حاال 
به تامین نیازهای اولیه اش گره خورده است و می تواند تامین نیازهای 
پایین دست را هم به خطر بیندازد. دولت باید در این بخش عالوه بر فراهم 
کردن مسیر سرمایه گذاری، زیرساخت های الزم برای تولید را فراهم کند. 
با افزایش تولید در سال های پیش رو باید منتظر چالش های بیشتری در 
این حوزه بود، درنتیجه باید امروز برای چند سال دیگر وارد برنامه ریزی 

شد تا با رسیدن به 1404 مشکالت بیش از امروز نباشد. 
و  گاز  بخش  در  سرمایه گذاری  برای  فوالدی ها  آمادگی  اعالم  البته 
برای  فوالدی ها  حتی  کند.  حل  را  مشکالت  از  بخشی  می تواند  برق 
سرمایه گذاری در بروز کردن برخی نیروگاه ها به جهت افزایش ظرفیت 

تولید پیشنهاداتی را ارائه کرده اند تا بتوانند نیاز خود را تامین کنند. 
تحوالتی  با  معدن هم  یا همان  باالدست  در  زنجیره  این  ادامه  در  اما 
همراه می شود که می تواند اشتغال خوبی به همراه داشته باشد. این 
در حالی است که معادن عمدتا در مناطق محروم و دور افتاده قرار گرفته 
اند که بهره برداری از آنها منجر به توسعه فرهنگی و اجتماعی می شود. 
مصداق بازر این موضوع را می توان در بهره برداری از ذخایر سنگ آهن 
سنگان مشاهده کرد. با بهره برداری از معادن این منطقه عالوه بر تامین 
منطقه  مردم  برای  اشتغالزایی  شاهد  آهن،  سنگ  به  فوالد  صنعت  نیاز 
درواقع  شود.  می  آنها  زندگی  کیفی  سطح  ارتقای  به  منجر  که  هستیم 

توسعه صنعت فوالد مستلزم توسعه هرچه بیشتر اکتشافات است. 
نگاه کلی به زنجیره از باالدست تا پایین دست نشان می دهد توسعه در 
تمامی حلقه ها نیازمند توسعه در حلقه های وابسته است و این موضوع 
در نهایت به ارتقای وضعیت صنعتی کشور و اشتغالزایی منجر می شود. 
زنجیره ارزش فوالد امروز به این جایگاه رسیده که بتواند با توسعه هرچه 
بیشتر، یکی از بازیگران اصلی صادرات غیر نفتی باشد و شعار معدن به 

جای نفت را محقق کند. 

تحول در فـــــــــــــــــــــــوالد
توسعـــــــــــــــــــــه در کشور
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جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای جهانی 
اثرگذار بود و توانست آرامش بازار را که پس 
از همه گیری کرونا و شروع واکسیناسیون 

رو به بهبود بود به یکباره برهم زند. 
بر  می تواند  نظامی  حمله  این  درواقع 
و  کشورها  از  بسیاری  اقتصادی  وضعیت 
صنایع اثر گذار باشد. این در حالی است که 
اتحادیه اروپا نیز به تحریم های نفتی و گازی 
و زغالسنگی روسیه رای مثبت داد تا بتواند 
خرس بزرگ را بیش از پیش در این تهاجم 

آرام کند. 
است  آن  مهم  مسئله  میان  این  در  اما 
که کشورهای تحریم کننده چه پیش بینی 
یکی  اند.  داشته  خود  نیازهای  تامین  برای 
تحریم های  لیست  در  موجود  موارد  از 
روسیه زغالسنگ بود. ماده ای که در برخی 
و  برق  کننده  تامین  اروپایی،  کشورهای  از 
مورد  نیز  فوالد  صنعت  در  و  است  انرژی 
استفاده فوالدسازان با تکنولوژی کوره بلند 
قرار می گیرد. در نتیجه این تحریم می تواند 
چاره ای  مگر  کند،  بحرانی  را  اروپا  شرایط 

برای آن برگزیده باشند. 
کمیسیون  ها،  تحریم  این  وضع  از  پیش 
اروپا تحریم  های جدیدی را علیه روسیه به 
دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، از جمله 
ممنوعیت خرید زغالسنگ روسیه و ورود 
اروپا،  اتحادیه  بنادر  به  روسی  کشتی های 
پیشنهاد کرد و گفت که بر روی ممنوعیت 

واردات نفت نیز کار می  کند. 
اعالم این تصمیم توانست بازار زغالسنگ 
را ملتهب کند. روسیه بزرگترین صادرکننده 
اروپایی  کشورهای  به  حرارتی  زغالسنگ 
را  اروپایی  به کشورهای  بازار فروش  و  است 
در اختیار دارد. زغالسنگ حرارتی که اروپا 
نیروگاه ها  در  می  کند،  خریداری  روسیه  از 
فوالدسازی  در  متالورژیک  زغالسنگ  و 
واردات  از  روسیه  سهم  می شود.  استفاده 
حدود  اروپا،  اتحادیه  به  حرارتی  زغالسنگ 
۷۰ درصد است و آلمان و لهستان بیشترین 

مصرف  تالش  افزایش  با  قیمتها  می شود 
کنندگان اروپایی برای یافتن منابع جایگزین 
پیدا  بیشتری  افزایش  روسیه،  زغالسنگ 

کند.
صادرکنندگان در اندونزی که صادرکننده 
نیروگاه هاست،  برای  زغالسنگ  بزرگ 
به  نفوذ  برای  هایی  طرح  بررسی  حال  در 
به  باید  این حال  با  بازارهای جدید هستند 
مقررات دولتی عمل کنند که تامین تقاضای 
است.  داده  قرار  اولویت  در  را  داخلی 
تولیدکنندگان در استرالیا که صادرکنندگان 
بزرگ زغالسنگ حرارتی است، اعالم کرده 
اند ظرفیت مازاد تولید اندکی برای افزایش 

فروش به اروپا دارند.
موج  پی  در  آسیا  در  زغالسنگ  قیمت 
جدید شیوع کووید ۱۹ در چین و محدود 
تقاضا  کاهش  و  کارخانه ای  فعالیت  شدن 
که  رکوردی  از  کشور،  این  در  سوخت  برای 
طی چند هفته اخیر داشت، نزول کرده بود 
اما قیمت پایه دو برابر و نیم باالتر از مدت 

مشابه سال میالدی گذشته است.
این  بهبود  به  اوکراین  و  روسیه  اما  حاال 
بازار آمدند و تحریم روسیه توانست بازار را 
است  آن  دیگر  موضوع  اما  کند.  افزایشی 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  نیز  امریکا  که 
کرد،  اعالم  دنیا،  زغالسنگ  صادرکنندگان 
بازار  از  شده  حذف  حجم  تامین  به  قادر 
نخواهد بود و همین موضوع توانست عامل 

وابستگی را دارند. حدود ۱۰ درصد از برق 
آلمان با استفاده از زغالسنگ سخت تولید 
فرانسه،  برخالف  کشور  این  و  شود  می 
نیروی هسته ای اندکی به عنوان یک گزینه 
به  منطقه  این  وابستگی  دارد.  جایگزین 
روسیه با کاهش تولید داخلی، افزایش قابل 
مالحظه  ای پیدا کرده است. طبق آمار آژانس 
به   ۲۰۲۰ سال  در  اروپا  انرژی،  بین المللی 
میزان ۵۷ میلیون تن زغالسنگ حرارتی از 

روسیه وارد کرد.
ممنوعیت واردات زغالسنگ این کشور 
بازار  در  رقابت  افزایش  معنای  به  اروپا،  به 
با  امسال  که  است  دریابرد  زغالسنگ 
قیمت  است.  شده  روبرو  بزرگی  اختالالت 
خبر  انتشار  از  پس  اروپا  در  زغالسنگ 
واردات  برای  شده  پیشنهاد  ممنوعیت 
افزایش  درصد   ۱۴ روسیه،  زغالسنگ 
کرد.  صعود  اخیر  حد  باالترین  به  و  یافت 
این  برای  جایگزینی  که  اینجاست  مشکل 
این  و  ندارد  وجود  تجارت  از  عظیم  حجم 
و  وار خواهد داشت  اثر دومینو  ممنوعیت 
باعث شکل گیری موج تقاضای جهانی برای 

زغالسنگ می شود.
بهای  اروپا،   ICE Future آمار  طبق 
تحویل  برای  نیوکاسل  زغالسنگ  معامالت 
به  و  یافت  افزایش  درصد   ۶.۴ آوریل  در 
بزرگترین  که  رسید  تن  هر  در  دالر   ۲۸۱
افزایش در دو هفته گذشته بود. پیش بینی 

به نام جنگ به کام زغالسنگ
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البته  باشد.  قیمت ها  برافزایش  دیگری 
تحریم  مخالف  کشورها  برخی  بین  این  در 
و  گازی  های  تحریم  بودند  معتقد  و  بودند 
زغالسنگی می تواند برای اروپا مشکل ساز 

شود. 
برنامه ریزی  دنبال  به  دیگر  برخی  اما 
اتفاقی  بودند  ماده  این  تولید  افزایش  برای 
را  بازارهای صادراتی  بازیگران  تواند  که می 
بین  این  در  هرچند  کند.  گذشته  از  بیش 
معادن  در  موقع  به  گذاری  سرمایه  عدم 
زغالسنگ ایران این فرصت را برای حضور 
ایران در بازارهای جهانی از بین برده است 
اما در زاویه ای دیگر می تواند هزینه تولید 
فوالدهای حاصل از تکنولوژی کوره بلند را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
اولین  اصفهان  آهن  ذوب  نیز،  ایران  در 
و  بلند  کوره  روش  به  فوالد  کننده  تولید 
نیازمند استفاده از زغالسنگ است. این در 
حالی است که نبود سرمایه کافی در معادن 
زغالسنگ باعث شد تا حجم واردات شرکت 

برای تامین نیاز افزایش پیدا کند.
روسیه  میان  جنگ  ادامه  صورت  در 
در  قیمت  افزایش  منتظر  باید  اوکراین  و 
باشیم  بلند  کوره  با  فوالد  تولیدکنندگان 
توسعه  بحث  پیش  از  بیش  موضوع  این  و 
را  زغالسنگ  معادن  در  گذاری  سرمایه  و 
میلیارد   ۱ قطعی  ذخایر  می کند.  ضروری 
به  کشور  زغالسنگ  تنی  میلیون   ۲۰۰ و 
تامین  برای  خوب  پتانسیل  وجود  معنای 
داخل و حضور در بازارهای صادراتی است 
اما متاسفانه بی توجهی به این موضوع در 
این  کیفیت  شد  باعث  گذشته  سال های 
فوالدی ها  قبول  قابل  درجه  در  محصول 
قرار نگیرد و انها را وابسته به واردات کند. 
افزایش قیمت جهانی زغالسنگ  اما امروز 
و  شده  فوالد  صنعت  گیر  گریبان  می تواند 

قیمت تمام شده را افزایش دهد. 
حذف  با  جهانی  بازارهای  دید  باید  حال 
روسیه به سراغ چه سناریویی خواهند رفت 
و چه بازیگران جدید وارد بازار خواهند شد. 

فوالد،ازرکورددرتولیدتاچشمانتظاریبرایحمایت
در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری میالدی مجموع تولید فوالد خام ایران به ۵.۳ میلیون 
تن رسید. همچنین طبق تخمین این انجمن، تولید فوالد کشورمان طی ماه فوریه نیز به ۲.۵ 

میلیون تن رسید که ۳.۷درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته میالدی بوده است.
با چنین تولیدی ایران توانست بیشترین آمار تولید در بین ۱۰ تولید کننده برتر جهان را در 
ژانویه و فوریه ۲۰۲۲ از آن خود کند. این موضوع نشان می دهد توان تولید فوالد کشور با وجود 
چالش های موجود در بخش انرژی باال رفته و در صورت حل این بحران می تواند نقش پررنگی 

در بازارهای صادراتی ایفا کند. 
البته انرژی می تواند نقش پاشنه آشیل حضور فوالد ایران در بازارهای صادراتی را ایفا کند. 
آن طور که پیداست با پایان ماه مبارک رمضان محدودیت های برقی برای صنعت فوالد آغاز می 

شود و این موضوع می تواند چالش جدی برای تولید فوالد باشد. 
درحالی که تامین مواد اولیه و زیرساخت های الزم می تواند تولید پایدار را به همراه داشته و 

برنامه افزایشی را با توسعه بیشتر اجرایی کنند. 
افزای تولید می تواند اتفاقی خوب برای صنعت فوالد محسوب شود اما فراموش نکنیم این 
صنعت برای حضوری پر قدرت در حوزه صادراتی نیازمند تولیدی پایدار است. درواقع یکی 
از فاکتورهای اصلی برای موفقیت در بازارهای صادراتی پس از عرضه محصولی با کیفیت و با 
قیمت مناسب، تدوام در عرضه است که حضور در بازارهای صادراتی را تضمین می کند. اما در 
این بین محدودیت های برقی برای صنعت فوالد در سال جاری، عالوه بر آن که می تواند قیمت 
را در بازارداخلی افزایشی کند می تواند حضور در بازارهای صادراتی را هم تحت تاثیر قرار دهد. 
حال در چنین شرایطی که تولیدکنندگان فوالد نشان داده اند، با وجود بحران های موجود 
می تواند میزان تولید خود را افزایش دهند، حمایت وزارت صمت اهمیت بیشتری به خود می 
گیرد. شاید سال ۱۴۰۱ سال سختی برای وزارت صمت در حوزه فوالد باشد، زیرا باید با تدابیری 

چالش های موجود را حل و مسیر تولید را محقق کند. 
بسیاری از تولیدکنندگان فوالد با جدی شدن بحران انرژی برای سرمایه گذاری در صنعت 
برق و احداث نیروگاه اعالم امادگی کرده و این پروژه ها را اجرایی کرده اند. اما احداث نیروگاه 
زمان بر بوده و در این مدت دولت باید حمایت ویژه ای از صنعت فوالد داشته باشد. آمار ارائه 

شده از سوی انجمن جهانی فوالد به خوبی این موضوع را نشان می دهد. 
مجموع تولید ۶۴ عضو انجمن جهانی فوالد به ۲۹۹.۴ میلیون تن رسید که ۵.۵ درصد کمتر 
از عملکرد مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است. در مدت مورد اشاره چین با منفی ۱۰درصد، 
برزیل با منفی ۵.۸ درصد، ترکیه با منفی ۵.۷درصد، کره جنوبی با منفی ۲.۶ درصد و ژاپن 
با منفی ۲.۴درصد در تولید فوالد مواجه شدند از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش ۶.۶ 
درصدی بیشترین رشد را کسب کرد و آلمان با ۱.۱درصد، روسیه با یک درصد و آمریکا با ۶دهم 

درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
در ارتباط با چین باید به این نکته اشاره داشت که، بازار کساد امالک در چین مصرف فوالد و 

سنگ آهن را کاهش داده است. 
میزان تولید چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در جهان در دو ماه نخست ۲۰۲۲ 
به ۱۵۸ میلیون تن رسید. تولید فوالد آمریکا به ۱۳.۴ میلیون، ژاپن به ۱۵.۱ میلیون، هند به 
۲۰.۹ میلیون، کره جنوبی به ۱۱.۲ میلیون، آلمان به ۶.۵ میلیون، ترکیه ۶.۱ میلیون، برزیل 

به ۵.۶ میلیون و روسیه به ۱۲.۴ میلیون تن رسید.
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 معرفی کتاب 
انجمن آهن و فوالد ایران به  عنوان انجمن علمی برتر کشور بر خود وظیفه دانسته 
است جلد دوازدهم کتاب مرجع فوالد را که حاوی اطالعات آمار و شاخص های مهم 
پایداری صنایع فوالد جهان و ایران می باشد، جهت استفاده در زمینه های کاری، با 

به کارگیری تجارب و منابع مختلف صنایع فوالد دنیا و ایران منتشر نماید. 
انرژی،  تولید، مصرف، تجارت، مصارف  پایداری صنعت فوالد به شاخص های 
آب، نسوز، مواد خام و قراضه، انتشار گازهای گلخانه ای، بهره وری نیروی انسانی، 
هزینه های پژوهش، آموزش، تولید و استفاده از محصوالت فرعی، استقرار مدیریت
HSE ، راه های حمل  و نقل مواد خام و محصوالت نهایی و فرعی و سایر عوامل دیگر 
بستگی دارد. اطالع از آمار و شاخص های مهم صنایع سایر کشورها و شرکت های 
به  توجه  با  بود.  مؤثر خواهد  توسعه صنعت فوالد کشور  مختلف جهان در جهت 
اهمیت تحقیق و توسعه در صنایع فوالد، شاخص مذکور در این جلد به طور جداگانه 

ارزیابی شده است.

عنوان کتاب: مرجع فوالد ۱۴۰۰
تألیف: مهندس محمد حسن جوالزاده

انتشارات: انجمن آهن و فوالد ایران
سال انتشار: 1400

کتابخــــانه
فــــــــوالد
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سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی 
این زمینه اظهار کرد: وزارت  وزارت صمت در 
این  اما  بود  عوارض  وضع  دنبال  به  صمت 
ریاست  به  بازار دولت  تنظیم  موضوع در ستاد 
آقای مخبر به تصویب رسید و ما هم آن را ابالغ 

کرده ایم. 
وی درباره پلکانی بودن عوارض نیز تصریح 
کرد: به این جهت از عوارض پلکانی استفاده 
کرده ایم که گاهی شرایط بازار بر اساس برخی 
تغییرات برهم می خورد. به عنوان مثال با جنگ 
روسیه و اکراین قیمت ها افزایش و تمایل برای 
این  کرد.  پیدا  کاهش  داخلی  بازار  در  عرضه 
تا  بازار داخلی است  تنظیم  برای  تنها  تصمیم 

نیاز واحدها تامین شود. 

عوارض  و  شد  تعیین  صادراتی  عوارض  آمده، 
اما  بود.  مجموعه  آن  مضاعف  سود  از  سهمی 
با برخی از عوارض دیگر مخالف هستیم، باید 
عوارض به صورتی مدیریت شود که صنعت را 
به سمت ایده ال هدایت کند و به همین دلیل 
فرمولی تعیین شد تا بخشی از سود صادراتی 
از  البته برخی  به عنوان عوارض دریافت شود 
نیازمند  صادراتی  عوارض  زمینه  در  حوزه ها 
اصالح است اما در خصوص عوارض صادراتی 
خام فروش ها به نظر می رسد این عوارض برای 
جلوگیری از خام فروشی وجود داشته باشد و 
دولت بر حاشیه سود عوارض صادراتی تعیین 

کرده است. 
معاون وزیر صمت گفت: قطعًا برای هدایت 

رییس  و  وزیر  معاون  پاک  پیمان  علیرضا 
به  اشاره  با  نیز  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
موضوع وضع عوارض صادراتی، بیان کرد: این 
تصمیم را ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرده است و 
قیمت صادراتی  اساس جهش  بر  تصمیم  این 
کاالهای خام و نیمه خام گرفته شد و این جهش 
را نصیب شرکت های  صادراتی سود مضاعفی 
وجود  نگرانی  این  لذا  و  می کرد  صادرکننده 
داشت که به واسطه این افزایش صادرات، بازار 

داخلی از کاال تهی شود. 
داده  قول  دولت  کرد:  اظهار  پاک  پیمان 
ایجاد  صادرات  ممنوعیت  کاالها  برای  که 
صادراتی  محدودیت  عوارض  با  بلکه  نمی کند 
پیش  شرایط  به  توجه  با  لذا  می کند  ایجاد 

عوارض، تیغ زیر گلوی فوالدی هاعوارض، تیغ زیر گلوی فوالدی ها
سـتاد تنظیم بازار کشـور با تصمیم سـران سـه قوه وضـع عوارض صادراتی بـرای فوالدی ها را مصـوب کرد. این عوارض در شـرایطی مصوب 
شـده اسـت کـه جنـگ میـان اکرایـن و روسـیه قیمت هـای جهانی را با رشـد همـراه کرد. ایـن موضوع مـی تواند فرصـت خوبی برای صـادرات 
غیـر نفتـی ایـران باشـد. از سـویی دیگر شـرکت های فوالدی می توانند سـهم از دسـت رفته روسـیه و اکراین در بـازار را از آن خـود کنند. طبق 
دسـتورالعمل جدیـد وزارت صمـت، عـوارض سـنگینی از ابتـدای سـال ۱۴۰۱ بـه صـادرات فـوالد تحمیل می شـود. با توجه به قیمت شـمش 
فـوالدی صادراتـی ایـران در حـال حاضـر، عـوارض صـادرات شـمش، ۱۷ درصـد از کل قیمـت ایـن محصـول خواهد بود کـه این میـزان بیش از 

حاشـیه سود بسـیاری از واحدهای فوالدسـازی است! 
عـوارض اعمال شـده بـر صـادرات شـمش فـوالدی معـادل بیـش از ۱۲۲ دالر در هـر تـن اسـت، در حالی کـه آخرین قیمت شـمش در بورس 
کاال، ۱۰۰ دالر در هـر تـن پایین تـر از نرخ هـای صادراتـی بـوده و بـا ایـن عوارض میزان زیان تحمیل شـده به شـرکت های فوالدی و سـهامداران 

آن هـا بـه بیـش از ۲۲۰ دالر در هر تن خواهد رسـید! 
طبـق دسـتورالعمل جدیـد وزارت صمت، قیمت کاالهـای صادراتی ایران در هفتـه اول دی ماه ۱۴۰۰، مبنای وضـع عوارض پلکانی خواهد 
بـود و بـه تناسـب افزایـش قیمت هـا نسـبت به ایـن مبنا، میـزان عـوارض افزایش خواهـد یافت. امـا حاال با وضـع این عـوارض، صـادرات فوالد 
ایـران مـی توانـد دسـتخوش تغییر شـود، این در حالی اسـت که شـرکت های فوالدی نیـز در اطالعیه هایی اعـالم کرده اند وضـع این عوارض 
چـه تاثیر برد سـوددهی شـرکت خواهد داشـت، اتفاقـی که می تواند به ضرر سـهامداران تمام شـود. البته وزارت صنعت، معـدن و تجارت که 

از پیـش تـر بـه دنبـال وضـع این عـوارض بود اعالم کـرده، تنها مصوبه سـتاد تنظیم بازار کشـور را ابالغ کرده اسـت. 
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خام فروشی به زنجیره ارزش باید صادرات آن 
دارای عوارض باشد اما در حوزه صنایع پایین 
اینکه  ضمن  است  اصالح  نیازمند  دستی 
عوارض مقطعی است و بعد از سه ماه بازنگری 

می شود و مسائل جدیدی مطرح می شود. 
نظری  فوالدی  شرکت های  مقابل  در  اما 
دیگر دارند و معتقدند این تصمیم به نفع این 
رییس  سبحانی  بهرام  بود.  نخواهد  صنعت 
زمینه  این  در  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
و  کرد  صادر  را  مصوبه  ای  نمی توان  گفت: 
برای  شود. شرکت  ها  آغاز  آن  اجرای  بالفاصله 
برنامه  ریزی  صادراتی  فروش  و  داخلی  فروش 
عوارض  و  کرده   اند  پیش  بینی  را  خود   EPS و 
صادراتی خلق  الساعه، تمام این برنامه  ها را به 

هم می  ریزد. 
وی افزود: در حال حاضر شرکت  های فوالدی 
ملزم به این هستند که تمام محصوالت خود را 
در بورس کاال عرضه کنند. اگر محصولی صادر 
می  شود، به این معناست که برای این محصول 
در بازار داخلی، خواهانی وجود نداشته است. 
بر  صادراتی  عوارض  وضع  شرایطی  چنین  در 
کاالیی که تقاضای داخلی ندارد، بر چه مبنایی 
و  است؟! مصوبه وضع عوارض صادراتی هزار 

یک ایراد دارد و به تنظیم بازار کمک نمی  کند و 
به شرکت  ها هم آسیب می  زند. 

وی ادامه داد: مشخص نیست اساسًا به چه 
دلیلی نرخ های دی  ماه سال گذشته به  عنوان 
مبنای وضع عوارض تعیین شده است. وضع 
دو  آن  تولید  که  فوالد  مثل  کاالیی  بر  عوارض 
برابر نیاز داخلی است، فاقد توجیه است. اما به 
هر حال اگر عوارضی هم بخواهد اعالم شود، 
باید بر اساس نرخ  های فعلی باشد و نه دی  ماه. 
مازاد  بر  باید  عوارض  که  است  این  دیگر  نکته 
قیمت نسبت به قیمت  های مبنا وضع شود و 

نه بر کل قیمت محصول. 
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
بر  صادراتی  عوارض  وضع  که  چند  هر  گفت: 
کار هم  اما همین  فوالد سیاست غلطی است 
صادراتی  عوارض  است.  نشده  انجام  اصولی 
روی  تا  باشد  پلکانی  باید  فوالد  زنجیره  روی 
نیست  مشخص  اما  رسد  می  صفر  به  فوالد 
اولیه  ماده  که  اسفنجی  آهن  عوارض  چرا  که 
صادراتی  عوارض  از  کمتر  است،  فوالدسازی 
شمش فوالدی است. در حالی که ارزش افزوده 
قاعدتًا  و  است  اسفنجی  آهن  از  باالتر  شمش 

باید عوارض آن پایین  تر باشد. 

چهار  تا  سه  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
قطع  سازان  فوالد  گاز  هم  ماه  سه  و  برق  ماه 
سنگینی  ضررهای  فوالد  تولیدکنندگان  و  بود 
دادند. در حال حاضر هم که به توجه به شرایط 
صادرات  برای  فضا  اوکراین،  و  روسیه  جنگ 
از  بخشی  توانند  می  و  شده  مطلوب  فوالد 
اجازه  کنند،  جبران  را  خود  خسارت های 
است؟  تولید  از  حمایتی  چه  این  نمی  دهند! 
می  گویند چون در فصل گرم برق نداریم، پس 
عوارض صادراتی روی فوالد بگذاریم که قیمت 
تولیدکنندگان  نکند. چرا  پیدا  افزایش  داخلی 
را  مسئولین  برخی  کاری  کم  تاوان  باید  فوالد 
که  نیرو  وزارت  از  را  این خسارت  باید  بدهند؟ 
نه  کنند  نکرده،دریافت  تعهدات خود عمل  به 
بر  مختلف  انحاء  به  کشور  برقی  بی  بار  اینکه 

فوالدسازان تحمیل شود. 
مصوب  حالی  در  صادراتی  عوارض  وضع 
با  نیز  داخل  در  فوالد  صنعت  که  است  شده 
بحران جدی انرژی همراه است و کمبود برق در 
تابستان و به دنبال آن کمبود گاز در زمستان، 
تولید را کاهش خواهد داد و استفاده از فرصت 
این  می تواند  صادراتی  بازار  در  آمده  پیش 

کاهش تولید در، درآمدها را جبران کند. 
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شمش 
تولید فوالد خام در منطقه CIS، در ماه دوم 
کاهش  توجهی  قابل  میزان  به   ۲0۲۲ سال 
یافت. بر اساس گزارش متخصصین بازار، تولید 
به  فوریه ۲0۲۲  در   CIS منطقه  در  خام  فوالد 
افت  این، 15 درصد  و  7.7 میلیون تن رسید 
طی ماه را نشان می دهد. همه کشورهای این 
منطقه با آمار تولید اندکی مواجه گریدند. افت 
اصلی تولید در کشور اوکراین مشهود بود. این 
کشور به طور ماهانه با ۲6 درصد )1.4 میلیون 
تن( افت تولید مواجه گردید زیرا به دلیل توقف 
تولید فوالد پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲4 
فوریه ، کارخانه ها مجبور به ساخت تأسیسات 
گلوله  سازی شدند. روسیه تولید را 1۲ درصد 
در  رساند،  تن  میلیون   5.8 به  و  داد  کاهش 
حالی که قزاقستان و بالروس هر کدام تولید را 
10 درصد کاهش دادند. به گزارش منابع آگاه، 
تولیدکنندگان منطقه CIS در طول یک سال، 
منطقه دادند.  کاهش  درصد   6 را  خود  تولید 

CIS، تولید فوالد خام را نسبت به مدت مشابه 
 16.8 به  و  داد  کاهش  درصد   ۲ قبل،  سال 
میلیون تن )در ژانویه تا فوریه ۲0۲۲(رساند. به 
دلیل فوریت، در ماه فوریه کل حجم فوالد خام 
اوکراین طی یک سال، 8 درصد کاهش یافت و 

به 3.۲ میلیون تن رسید. 
قزاقستان و بالروس به ترتیب 0.65 میلیون 
تن)۲٪ کاهش( و 0.3 میلیون تن )۲6٪کاهش( 
متالورژی   ،۲0۲۲ مارس   ۲3 از  کردند.  تولید 
است.  شده  متوقف  درگیری،  دلیل  به  اوکراین 
صنعت فوالد روسیه نیز تحت تاثیر تحریم ها قرار 
گرفته است. در نتیجه، تولید فوالد در ماه مارس 

بیشتر کاهش خواهد یافت.

صادراتی  میلگرد  برای  پیشنهادی  قیمت های 
ترکیه در طول هفته، 15 دالر در هر تن کاهش 
یافت و اکنون بین 950 تا 980 دالر در هر تن 
متغیر  ژوئن  تا  می  های  محموله  برای   FOB

است. 
کارخانه  ها قادر به افزایش قیمت  ها حتی 
ناکافی  زیرا  نبودند،  باالتر  انرژی  با هزینه های 

میلگرد و کالف
اواسط  در  ترکیه  صادراتی  میلگرد  قیمت 
مشتریان  اندک  خرید  تمایل  دلیل  به  آوریل 
روند  می رود  انتظار  یافت.  کاهش  خارجی 
ادامه  نیز  جدید  قراردادهای  در  قیمت  نزولی 
ثابت  همچنان  داخلی  میلگرد  قیمت  یابد. 
است اما تحت فشار تقاضای ضعیف قرار دارد. 

ارزیابی فاکتورها و پیش بینی ارزیابی فاکتورها و پیش بینی 
قیمت های بازار جهانی فوالدقیمت های بازار جهانی فوالد

شمش

سی اف آر آسیاتاریخ
دالر/تن

سی اف آر  ترکیه
دالر/تن

فوب  دریای سیاه 
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

۲۷8038708۲0667 اسفند
۰۵8158558۲0673 فروردین
۱۲810835805683 فروردین
۱۹8008۲8788685 فروردین
۲۶798773730679 فروردین
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اصلی  موضوع  همچنان  خرید،  میزان  بودن 
بود. تقاضا اندک است و مشتریان منتظر قیمت 
در  از خریداران  برخی  تر هستند.  پایین  های 
حال حاضر در تعطیالت عید پاک هستند که 
بازار دارد. در هفته  این  بر  تأثیر منفی  نیز  این 
قبل، تنها معامالت جزئی برای آمریکای التین 
شده،شنیده  ذکر  قیمتی  محدوده  انتهای  در 
دوره  طول  در  داخلی  میلگرد  قیمت  شد. 
مورد بررسی، بسته به منطقه در سطح 960-

این  با  بود.  ثابت   EXW تن  هر  در  دالر   970
به  که  می کنند  پیش بینی  بازار  فعاالن  حال، 
در مدت  معامالت محلی،  بودن  دلیل ضعیف 
نقل  به  باشیم.  قیمت ها  افت  شاهد  کوتاهی 
صادراتی  مفتول  قیمت  آگاه،  کارشناسان  از 
از پایان هفته های گذشته تا حد زیادی بدون 
ژوئن،  تا  می  های  محموله  برای  و  بوده  تغییر 
 FOB تن  هر  در  دالر  سطح 11۲0-1050  به 

رسیده است.

قراضه
خرید  بدون  را  هفته  ترکیه  سازان  فوالد 
مذاکراتی  رساندند.  پایان  به  قراضه  جدید 
معامله  طرفین  زیرا  ندارد  وجود  بازار  این  در 
بمانند.  باقی  بازار  از  خارج  دهند  می  ترجیح 
تامین کنندگان قراضه ایاالت متحده و بالتیک 
قراضه  برای  نظر خود  مورد  قیمت  قباًل سطح 
 645 حدود  به  را   )80:۲0(  ۲&1  HMS
این  اما  اند،  داده  CFRکاهش  تن  در  دالر 
کند.  تحریک  را  مشتریان  نمی تواند  همچنان 
تولیدکنندگان خریدها را به تعویق انداخته اند 
و برای دریافت تخفیف بیشتر تالش می کنند. 
"به نظر می رسد معامالت بعدی، می تواند حتی 
قراضه  برای   CFR تن  در  دالر   6۲0 قیمت  با 
البته،  شود.  انجام   )80:۲0(  ۲&1  HMS
قیمتی  سطح  چنین  در  پیشنهادی  هنوزهیچ 

وجود ندارد. 
با توجه به فشار فعلی موجود روی قیمت ها، 
قراضه  برای  آگاه  کارشناسان  روزانه  ارزیابی 
شرقی  سواحل  از   )80:۲0(  ۲&1  HMS
از  گذشته،  هفته  پایانی  روز  در  متحده  ایاالت 
64۲ دالر بر تن CFR یک روز قبل تر، به 637 

دالر در هر تن CFR ترکیه رسید.

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

۷۳۵ 955 785 653 ۲۷ اسفند
735 960 785 653 ۰۵ فروردین
735 960 785 653 ۱۲ فروردین
735 980 785 653 ۱۹ فروردین
735 965 785 653 ۲۶ فروردین

مفتول
)FOB( صادراتی ترکیه )FOB( صادراتی چین )FOB(صادراتی اکراین تاریخ

1030 850 8۲0 ۲۷ اسفند
1045 850 8۲0 ۰۵ فروردین
1040 850 8۲0 ۱۲ فروردین
1085 853 8۲0 ۱۹ فروردین
1085 853 8۲0 ۲۶ فروردین
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سنگ آهن
با  سنگ آهن  قیمت  صعودی  روند 
تایید  جدید  زیرساخت های  سرمایه گذاری 
که  حالی  در  یافت،  ادامه  پکن  توسط  شده 
مشتریان همچنان به دنبال عدم اطمینان در 
می کردند  خودداری  معامالت  از  عرضه  مورد 
زیرا بسیاری از شهرها در قرنطینه باقی مانده 
استرالیا  آهن  درصد   6۲ آهن  سنگ  بودند. 
دالر   155 به  افزایش،  تن  در  دالر   1.۲5 با 
در  قیمت  که  حالی  در  رسید،   CFR تن  در 
ماه  دالیان،در  بورس  در  آن  آتی  قراردادهای 
سپتامبر، روزانه 14 یوان در تن )۲.۲ دالر در 

تن( افزایش یافت. 
مطبوعات  و  بازار  داخلی  منابع  گفته  به 
افزایش  خام  مواد  قیمت های  چین،  محلی 
اصالحات  و  توسعه  کمیسیون  زیرا  یافت 
اعالم  پایانی هفته گذشته،  روز  ملی چین در 
ارزش  به  سرمایه گذاری  پروژه   3۲ که  کرد 
را  دالر(  میلیارد   81.6( یوان  میلیارد   5۲0
آتی  معامالت  در  ها  قیمت  است.  کرده  تأیید 
میلگرد و شمش تانگشان نیز به ترتیب با 45 
یوان در تن )7 دالر در تن( و 30 یوان در تن 
گشت.  همراه  افزایش  تن(  هر  در  دالر   4.7(
کشور  سراسر  در  تامین  زنجیره  حال،  این  با 
همچنان به دلیل قرنطینه های جزئی یا کامل 
در ده ها شهر، از جمله شانگهای و گوانگژو، 
منابع رسانه ای چینی،  به گفته  مختل است. 
همه گیری  ضد  سخت گیرانه  بسیار  اقدامات 
حتی به درگیری بین غیر نظامیان و پلیس در 
شرایط،  این  در  است.  شده  منجر  شانگهای 
معامالت در بازار سنگ آهن نمی تواند بهبود 
پایانی هفته قبل،در  روز  در  ای  معامله  و  یابد 

پلتفرم های معامالتی ثبت نگردید. 
به  "دستیابی  چینی:  تاجر  یک  گفته  به 
باشد  نیز  خریدار  کسی  اگر  حتی  اولیه  مواد 
تأثیر  به  توجه  با  است.".  شده  ساز  مشکل 
بنادر،  در  وارداتی  آهن  سنگ  وجود  ازدحام 
رزرو  بنادر  از  را  آهن  سنگ  مشتریان،  اکثر 
چندان  نیز  معامالت  این  چند  هر  می کردند، 
فعال نبود. این امر باعث گردید در هفته قبل، 
ذخایر بنادر، ۲ میلیون تن بیشتر افت نماید و 

به 15۲.9 میلیون تن برسد.

قراضه

تاریخ ۱۹ فروردین ۲۶ فروردین تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا ۶۵۳ ۶۴۶ -۷

قراضه وارداتی از اروپا ۶۴۵ ۶۳۲ -۱۳

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک ۶۵۳ ۶۳۷ -۱۶

سنگ آهن

تاریخ ۱۹ فروردین ۲۶ فروردین تغییر

سنگ آهن ۵۸ درصد ۱۳۶ ۱۳۷ +۱

سنگ آهن ۶۲ درصد ۱۵۸ ۱۵۳ -۵

سنگ آهن ۶۵ درصد ۱۷۸ ۱۷۹ +۱
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زغال سنگ
شوی  کک   سنگ  زغال  صادرکنندگان 
به  قراردادها،  در  گذشته،  هفته  در  استرالیا 
طور مجدد به قیمت های بسیار باالتری دست 

با  اروپا  اتحادیه  توافق  از  یافته اند چرا که پس 
روسیه،  علیه  تحریم ها  پنجم  مرحله  اعمال 
به  است.  یافته  افزایش  عرضه  نگرانی های 
گفته آگاهان بازار، محموله 75000 تنی زغال 

سنگ کک شوی سخت با فراریت متوسط، از 
قیمت  با   GlobalCOAL پلتفرم  در  استرالیا 
500 دالر در هر تن FOB برای تحویل در ماه 
مه، ثبت شد. یک منبع آگاه، گزارش داد که 
قیمت  به  مرغوب  مواد  قبل،  هفته  اوایل  در 
FOB و 415 دالر در  450.3 دالر در هر تن 
تن FOB برای تحویل در ماه مشابه به فروش 
به  رکود  هفته  چند  از  پس  ها  قیمت  رسید. 
ماده،  این  کمبود  بابت  نگرانی  تشدید  دلیل 
تقاضا  زیرا  کرد،  افزایش  به  شروع  شدت  به 
اروپا  اتحادیه  در  شو  کک  سنگ  زغال  برای 
روسیه  سنگ  زغال  واردات  ممنوعیت  پی  در 
به طور قابل توجهی با افزایش همراه شد.در 
چین، هیچ معامله جدیدی برای مواد وارداتی 
کک   سنگ  زغال  زیرا  است،  نشده  گزارش 
شوی آمریکا در اواخر هفته های قبل با قیمت 
قیمت  شد.  رزرو   CFR تن  هر  در  دالر   475
یوان   ۲0 روزانه  طور  به  داخلی  سنگ  زغال 
یافت،  افزایش  تن(  هر  در  دالر   3.1( تن  در 
از افزایش اخیر  در حالی که قیمت کک پس 

ثابت ماند. 

زغال سنگ

تاریخ ۱۹ فروردین ۲۶ فروردین تغییر

زغال سنگ FOB استرالیا ۴۷۷ ۴۶۹ -۸
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مقدمه
شرکت فوالد کاردمیر اولین وقدیمی ترین شرکت مکمل کشور ترکیه و 
ناحیه MENA )خاور میانه و شمال آفریقا( می باشد. شرکت کاردمیر در 
پایه گذاری شده و در تاریخ 10 ساپتامبر 1939  تاریخ 3 آوریل 1937 
سال  در  است.  گردیده  خارج  بلند  کوره  مجرای  از  مذاب  چدن  اولین 
1940 واحد فوالد سازی به روش زیمنس مارتین با چهار کوره هر کدام 
با 75 تن ظرفیت راه انداری شد. در سال 1960 دو کوره دیگر به خط 
تولید اضافه شد. سپس فعالیت باال بردن ظرفیت کوره ها از 75 به 150 
در   ،  KORF اساس طرح  بر  کوره  بازسازی 4  با  است.  تن شروع شده 
تاریخ 13 فوریه 1989 فوالدسازی مجددًا شروع بکار کرد. در سال 1999 
فرایند تولید فوالد جهت باال بردن بهره وری و کیفیت از زیمنس مارتین به 
کنورتور اکسیژنی تبدیل شد. تعداد کنوتورها 3 عدد بوده و هر کدام 90 
تن ظرفیت داشت. در سال ۲007 ظرفیت کنورتورهای اکسیژنی از 90 
به 1۲0 تن افزایش داده شد. در نهایت ظرفیت تولید فوالد مذاب به 3.5 
میلیون تن در سال رسید. در شرایط کنونی در این شرکت 3 کوره پاتیلی با 
توان ترانس ۲۲ مگاوات و قطر الکترود 400 میلیمتر در حال بهره برداری 
است. سال 1995 شرکت کاردمیر در اختیار دولت ترکیه بود، در این سال 
شرکت یاد شده بصورت خصوصی در آمد. برق مورد نیاز این شرکت از 
نیروگاه ذغالی خویش تأمین می شود. در جدول-1 محصوالت میانی و 

نهایی فوالد کاردمیر در سال ۲019 و ۲0۲0 نشان داده شده است.
 جدول-۲ نیز نشانگر ظرفیت و ضریب استفاده از ظرفیت های نصب 
جدول- در  است.   ۲0۲0 و   ۲019 سال  در  کاردمیر  فوالد  شرکت  شده 
مشاهده  شد  یاد  شرکت  در  سنگ  ذغال  و  آهن  سنگ  مصرف  روند   ،3
می گردد. یکی از محصوالت استراتژیک این شرکت ریل راه آهن است. 
شرکت کاردمیر تنها تولید کننده ریل راه آهن در کشور ترکیه می باشد. 
تولید  فرایند  و  ظرفیت  نظر  از  کاردمیر  فوالد  شرکت  است،  ذکر  شایان 
فوالدسازی، مشابه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است و می توان 
پایداری  شاخص های  با  را  کاردمیر  فوالد  شرکت  پایداری  شاخص های 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مقایسه کرد.

شاخص های پایداری
شرکت فوالد کاردمیر ترکیه

◄ محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 

جدول- 1 : محصوالت میانی و نهایی فوالد شرکت کاردمیر در سال ۲019 و ۲0۲0 

جدول-3 : روند مصرف مواد خام و میزان مواد خام بازیافتی

جدول- ۲ : ظرفیت و ضریب استفاده از ظرفیت های نصب شده شرکت کاردمیر در 
دو سال اخیر 
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شاخص های پایداری شرکت کاردمیر ترکیه
میزان تولید فوالد مذاب ، خام و میزان فروش محصوالت فوالدی شرکت 
فوالد کاردمیر در سال پیشین به ترتیب ۲.574، ۲.37۲ میلیون تن و 
های  شاخص   3 رشد  روند  شکل-1  در  است.  بوده  لیر  میلیارد   7.5۲
یاد شده به نمایش گذاشته شده است. میزان تولید محصوالت فوالدی 
شرکت مذکور در سال گذشته ۲.۲۲4 میلیون تن به ثبت رسیده است. 
شکل- ۲ نیز نشان دهنده روند تولید محصوالت فوالدی شرکت کاردمیر 
می باشد. در 10 سال گذشته میزان صادرات ریل راه آهن این شرکت 
تا  316 هزار تن به ارزش ۲41 میلیون یورو بوده است. از سال ۲007 
کنون نزدیک به 1.5 میلیون تن ریل راه آهن در شرکت تولید شده است. 
میزان فروش ریل راه آهن شرکت کاردمیر در سال قبل، 56 هزار تن برآورد 
شده است. در شکل- 3 روند قیمت فروش ریل راه آهن شرکت کاردمیر به 

نمایش در آمده است.
در کارخانه های تولید فوالد به روش کنورتور اکسیژنی، میزان تولید 
فوالد )مذاب،خام و محصوالت نهایی( بستگی به میزان تولید چدن مذاب 
دارد. در سال پیشین میزان تولید چدن مذاب این شرکت ۲.۲7 میلیون 
تن )۲۲.8 ٪ چدن مذاب تولیدی ترکیه( گزارش شده است. روند تولید 
چدن مذاب شرکت کاردمیر در شکل-4 به نمایش درآمده است. شرکت 
فوالد کاردمیر در سال گذشته بالغ بر 433.58 میلیون لیر )5۲ میلیون 
دالر( سرمایه گذاری کرده است. شکل- 5 نشانگر روند سرمایه گذاری 
در سال  کاردمیر  مالی شرکت  باشد. عملکرد  کاردمیر می  فوالد  شرکت 
۲019 و ۲0۲0 ، در شکل- 6 دیده می شود. هزینه های تحقیق و توسعه 
بالغ بر 6.6 میلیون لیر بوده است. در  شرکت کاردمیر در سال ۲0۲0 

سال پیشین در این شرکت 91 محصول جدید به بازار عرضه شده است.
در سال گذشته سهم تحقیق و توسعه در فروش محصوالت ٪0.09 
برآورد شده است. عناوین پروژه های تحقیق و توسعه شرکت کاردمیر در 
سال ۲0۲0 در جدول- 4 از نظر می گذرد. در سال ۲0۲0 میزان مصرف 
انرژی ویژه شرکت فوالد کاردمیر ترکیه ۲3 گیگا ژول بر تن فوالد خام بوده 
است. در شکل-7 روند مصرف انرژی ویژه در چهار سال گذشته در این 
شرکت مشاهده می گردد. در سال پیشین در شرکت مذکور میزان مصرف 
کل انرژی و میزان صرفه جویی انرژی به ترتیب 63691 و 959 ترا ژول به 
ثبت رسیده است. در اشکال 8 و9 روند میزان مصرف کل انرژی و میزان 
انتشار  میزان  می گذرد.  نظر  از  کاردمیر  شرکت  در  انرژی  جویی  صرفه 
گازهای گلخانه ای ویژه شرکت فوالد کاردمیر در سال قبل معادل ۲.3 
انتشار گازهای  تن گاز CO۲ بر تن فوالد خام گزارش شده است. روند 
گلخانه ای ویژه شرکت فوالد کاردمیر در شکل-10 به نمایش گذاشته شده 
است. در سال گذشته میزان انتشارو صرفه جویی کل گاز های گلخانه ای 
 13617۲ و   )1  Scope(  5801933 ترتیب  به  ترکیه  کاردمیر  شرکت 
تن معادل CO۲ بوده است. در اشکال 11 و 1۲ به ترتیب روند انتشارو 
نمایش  به  ترکیه  کاردمیر  شرکت  گلخانه ای  های  گاز  کل  جویی  صرفه 
در آمده است. روند انتشار آالینده های جوی نظیر گرد و غبار،NOx و

SOx در شکل- 13 و 14 ارائه شده است. در سال ۲0۲0 در شرکت فوالد 

شکل-1: روند رشد تولید فوالد مذاب، خام و درآمد ناشی از فروش شرکت کاردمیر

شکل-۲ : روند تولید محصوالت نهایی شرکت کاردمیر ترکیه

شکل – 3 : روند قیمت فروش ریل راه آهن شرکت کاردمیر ترکیه 

شکل – 5 : روند سرمایه گذاری شرکت کاردمیر ترکیه)لیره( 

شکل-4 : روند تولید چدن مذاب کاردمیر ترکیه در سال های اخیر
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کاردمیر 4156 نفر)15۲ نفر زن( اشتغال داشته است. 45۲ نفر هم در 
شرکت های زیر مجموعه انجام وظیفه می کنند. در شرکت کاردمیر تعداد 
کارکنان یقه آبی و سفید به ترتیب، 3544 و 1064 نفر بوده است. شکل-

15 روند اشتغال شرکت فوالد کاردمیر را بیان می کند. بهره وری نیروی 
در سال  است.  نزدیک  استانداردهای جهانی  به  این شرکت  در  انسانی 
۲0۲0، بهره وری نیروی انسانی در شرکت کاردمیر 583 تن بازای هرنفر 
شاغل در سال بوده است. در شکل -16 روند بهره وری نیروی انسانی در 
شرکت یاد شده به نمایش درآمده است. در سال پیشین آموزش سرانه در 
شرکت  کاردمیر ترکیه، ۲5.6 ساعت به ثبت رسیده است. در واقع در سال 
آموزش  است.  شده  ارائه  آموزش  ساعت  شرکت 106511  این  در  قبل 
سرانه در سال ۲018 و ۲019 نیز به ترتیب 5۲ و 44 ساعت گزارش شده 
است. شاخص های ایمنی فنی نرخ تکرار حوادث و نرخ شدت حوادت در 
سال قبل در شرکت فوالد کاردمیر به ترتیب 9 و 0.34 گزارش شده است. 
شکل-17 نشانگر روند شاخص های ایمنی فنی شرکت یاد شده، می 
باشد. ضمنًا در جدول- 5 روند آموزش های بهداشت شغلی و ایمنی فنی 

شرکت فوالد کاردمیر مشاهده می گردد.

شکل-6 : عملکرد مالی شرکت کاردمیر در سال ۲019 و ۲0۲0 

جدول-4 : عناوین پروژه های تحقیق و توسعه شرکت کاردمیر در سال ۲0۲0

شکل-7 : روند مصرف انرژی ویژه در شرکت کار دمیر ترکیه

شکل-8 : روند مصرف کل انرژی در شرکت کار دمیر ترکیه

شکل-1۲ : روند صرفه جویی از انتشار گاز های گلخانه ای شرکت فوالد کاردمیر

شکل-9: روند صرفه جویی انرژی در شرکت کار دمیر ترکیه

شکل-10 : روند انتشار ویژه گاز های گلخانه ای شرکت فوالد کاردمیر

شکل-11 : روند انتشار کل گاز های گلخانه ای شرکت فوالد کاردمیر
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در شر کت فوالد کاردمیر ترکیه در سال ۲0۲0 ، ۲3.6 میلیون متر 
تولید فوالد  اینکه میزان  به  با توجه  به مصرف رسیده است.  مکعب آب 
میزان  نسبت  همان  به  است  کرده  پیدا  افزایش   ۲019 سال  به  نسبت 
برداشت آب نیز افزایش پیدا کرده است. لذا میزان برداشت)مصرف( آب 
بازای هر تن تولید فوالد از 7.39 به 7.13 متر مکعب کاهش پیدا کرده 
است. در شکل-18 روند برداشت آب از منابع سطحی و آبی در شرکت 
کاردمیر ترکیه دیده می شود. میزان بازیافت آب در این شرکت در سال 
پیشین نزدیک به 589 میلیون متر مکعب بوده است. در شکل -19 روند 
بازیافت آب در چهار سال اخیر از نظر می گذرد. شکل- ۲0 نیز بیانگر 

روند مصرف آب ویژه در شرکت فوالد کاردمیر می باشد.

شکل- 13 : روند اندازه گیری کیفیت هوا )آالینده ها( در ایستگاه شماره 1 شرکت کاردمیر

شکل- 14 : روند اندازه گیری کیفیت هوا )آالینده ها( در ایستگاه شماره ۲ شرکت کاردمیر

شکل – 15 : روند اشتغال در شرکت فوالدکاردمیر 

شکل -18 : روند برداشت سالیانه آب در شرکت کاردمیر 

شکل -19: روند بازیافت آب در شرکت کاردمیر

شکل -۲0 : روند مصرف آب ویژه در شرکت کاردمیر 

شکل - 16: روند رشد بهره وری نیروی انسانی در شرکت کاردمیر

شکل -17 : روند شاخص های ایمنی و بهداشت در شرکت کاردمیر

 جدول- 5 : روند آموزش های بهداشت شغلی و ایمنی فنی شرکت فوالد کاردمیر
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مقدمه :
اثرات تنش سوزنی )stress corrosion cracking( اولین بار در سال 
1968 در لوله های فوالدی انتقال گاز رویت شد سطحی که در آنها تنش 
سوزنی اتفاق افتاده بود سیاه رنگ بوده و اکثرًا اکسیده مغناطیسی آهن 
می باشند تنش سوزنی با شکستگی قلیایی که اکثرًا رسوب سفید رنگ 

سود قلیایی برجای می گذارد فرق دارد. شکل ) 1 ( 
مقداری  که  محیطی  در  فوالد  که  کردند  مشاهده  نوزدهم  قرن  در 
سود قلیایی وجود دارد بعد از مدتی کارکرد در جاهایی که توسط میخ 
پرچ شده است ترکهایی ظاهر می شود به دلیل آنکه این عمل در محیط 
 caustic ( قلیایی اتفاق می افتد اسم آن را شکنندگی قلیایی یا به اختصار

embrittlement( نامیده اند.
)stress corrosion cracking( ترک خوردگی تنشی

نامیده  تنشی  خورندگی  فوالد  در  تنش  و  خورندگی  همزمان  اثر 
است  ترک  خورندگی  نوع  این  ایجاد  عامل  مواقع  گاهی  چون  می شود 

به آن ترک خوردگی تنشی و به اختصار ) SCC( گفته می شود این نوع 
خورندگی بیشتر در جاهایی که سیستم تحت تاثیر نیروی کششی قرار 
دارد و خورندگی هم در محیط تنشی ظاهر می شود عواملی مانند تنش 

تنش سوز�نی
◄ غالمرضا نوید

 )ph.d( خوردگی و حفاظت کاتودیک

■ فوالدهای مورد استفاده در صنایع در برابر خوردگی تنشی در محیط های حاوی یون کلر به صورت ترکهای مرز دانه ای یا 
درون دانه ای یا مخلوطی از این دو به ترک خوردگی مستعد هستند نوع ترک خوردگی به غلظت محلول خورنده. تنش اعمالی درجه 
حرارت محیط. نوع محلول خورنده-ترکیب شیمیایی-و حالت متالورژیکی آلیاژ فوالد بستگی دارد با انجام عملیات سطحی از قبیل 
ماسه پاشی یا ساچمه زنی در اثر ایجاد تنش پسماند فشاری در سطح فوالد زمان شروع ترک نسبت به فوالد های مشابه به طور قابل 
مالحظه ای به تعویق می افتد در نمونه هایی از فوالد که تحت عملیات سطحی قرار گرفته اند تعداد ترکها نسبت به نمونه های مشابه 
بدون عملیات سطحی کاهش یافته و با افزایش غلظت یون کلر زمان وقوع ترک کاهش. تعداد ترک های ایجاد شده افزایش و عمق 
ترک ها نیز بیشتر می شود. هدف این مقاله شناخت و آشنایی با پدیده خوردگی تنشی) scc ( می باشد و در نهایت چند روش علمی 

و منطقی جهت جلوگیری از این نوع خوردگی در صنایع معرفی می شود.
■ کلمات کلیدی: تنش سوزنی. فوالد. ترک. عملیات سطحی. ماسه پاشی.ساچمه زنی. تنش پسماند فشاری.

Fe3O4 
 شکل ) 1 ( شمایی از اکسید مغناطیسی آهن همراه با فورمول شیمیایی آن 
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کششی، محیط خورنده، آلیاژ حساس، ایجادخوردگی تنشی می نمایند. 
شکل ) ۲ ( 

نشانه بروز پدیده خوردگی تنشی ناشی از کلراید شروع ترکهای سطحی 
ناشی از اثر متقابل تنش کششی. درجه حرارت و محیط آبی حاوی یون 
کلر بر روی فوالدها و بعضی از آلیاژهای پایه نیکل است حضور اکسیژن 
محلول در آب تمایل به ترک خوردن را افزایش می دهد افزایش غلظت و 
میزان کلراید میزان حرارت محیط میزان تنش وجود اکسیژن در محلول 
آبی باعث افزایش احتمال ترک خوردگی می شود .تنش کششی اعمال 
شده بر هر قطعه باعث می شود که فاصله اتم ها نسبت به حالت عادی 
های  ترک  شود.  ایجاد  بتواند  تر  راحت  تنشی  خورندگی  و  شده  بیشتر 
ایجاد شده در قطعه به دو صورت می تواند پیشروی کنندترک های مرز 
دانه ای که دانه ها را از مرز دانه جدا می کند که ترک های بین دندانه ای 
نیز نامیده می شود و بیشتر در فلزات سخت اتفاق می افتد این نوع ترک ها 
دیرتشکیل می شود ولی سریع رشد می کند و عامل مهم جوانه ترک است 

و ترک های میان دانه ای که ترک می تواند دانه ها را از وسط بشکافد و 
معمواًل در فلزات نرم دیده می شود.( شکل 3 ( 

خوردگی تنشی ناشی از کلرید معمواًل در )PH(های باالتر از )۲( رخ 
می دهد در)PH( های کمتر از )۲( معمواًل خورندگی عمومی رخ خواهد 
داد تمایل به خورندگی تنشی ناشی از کلراید با افزایش )PH( و قلیایی 
محلولهای  در  شده  حل  اکسیژن  همچنین  یافت  خواهد  کاهش  شدن 
نیکل  میزان  ورود  می کند  تسریع  را  پدیده  این  بروز  کلرید  یون  حاوی 
برابر پدیده خوردگی تنشی  بر مقاومت در  اثر شدیدی  موجود در فوالد 
نیکل  درصد   1۲ تا   8 حاوی  های  فوالد  که  طوری  به  داشت  خواهد 
حساسیت باال. فوالدهای حاوی بیش از ۲5 درصد نیکل مقاومت شدید و 
فوالدهای حاوی بیش از 45 درصد نیکل کاماًل نسبت به پدیده خوردگی 
تنشی ناشی از کلراید ایمن می باشند فوالدهای ساده کربنی فوالدهای 
کم آلیاژ و فوالدهای زنگ نزن سری) 400( نسبت به بروز پدیده خوردگی 

تنشی ناشی از کلرید حساس نمی باشند
) s c c ( روشهای جلوگیری از خوردگی تنشی

 در این نوع خورندگی تنش های اعمال شده بر قطعه از تنش تسلیم 
قطعه مورد نظر خیلی کمتر است پس می توان با کاهش تنش از این نوع 
خورندگی جلوگیری کرد معمواًل برای حذف تنش های پسماند قطعه را 
تحت عملیات حرارتی قرار می دهند حذف عوامل محیطی مانند اکسیژن 
. کلر . آمونیاک و استفاده از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی تنشی به 
طوری که مقاوم به ترک باشند همچنین استفاده از آلیاژهای تک فاز که 
در برابر خوردگی تنشی مقاوم تر می باشند . آلیاژهای نرم در برخی موارد 
خوردگی تنشی را کاهش می دهند چون تنش دانه را به راحتی نمی تواند 

بشکند و زمان بیشتری طی می شود.
برنامه مداوم بازرسی می تواند ترک ها را در مرحله اولیه شناسایی و از 
حوادث فاجعه بار جلوگیری کند بازرسی چشمی و غیر مخرب مناسب 
بهترین روش کشف ترک های احتمالی حتی در مقیاس بسیار کوچک می 
باشد مناسب ترین روش های آزمایش غیر مخرب در تشخیص ترک عبارتند 
همچنین  تافذو  مایع  مغناطیسی  پودرهای  روش  چشمی.  بازرسی  از 
التراسونیک با پروب زاویه دار می باشد . در نهایت برنامه متناوب، منظم و 

بازرسی بسیار اهمیت دارد.
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)scc(شکل ۲ - شمایی از خوردگی تنشی 

)s.c.c(شکل 3 - شمایی از ترکهای ایجاد شده در خوردگی تنشی
a ( ترک مرز دانه ای  b ( ترک میان دانه ای
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در سال ۲019، چهار سال پس از توافقنامه آب و هوایی پاریس، سازمان 
ملل متحد )UN( اعالم کرد که بیش از 60 کشور قباًل متعهد شده اند تا 
سال ۲050 به کربن خنثی تبدیل شوند. این شامل اتحادیه اروپا هم بود، 
اما شامل سه بزرگترین تولیدکننده CO۲ یعنی چین، آمریکا و هند نبود. با 
وجود توافقنامه پاریس، انتشار جهانی CO۲ همچنان تا رسیدن به رکورد 
باالی 36.44 میلیارد تن ادامه پیدا کرد، ۲4 درصد بیشتر از سال ۲005 

و 60 درصد افزایش نسبت به 1990 )شکل1(.
است.  کرده  تغییر  چشمگیری  طرز  به  جهان   ،۲019 سال  پایان  از 
و  یافت  گسترش  جهان  سراسر  در  سرعت  به  کرونا  ویروس  همه گیری 
 CO۲ تأثیر بی سابقه ای بر زندگی روزمره و اقتصاد داشت. انتشار جهانی
در سال ۲0۲0 با کاهش 7 درصدی به Gtons 34 رسید و تعهدات برای 

مقابله با تغییرات آب و هوایی بهبود یافت:
« چین، بزرگترین تولیدکننده CO۲ امروز، در سپتامبر ۲0۲0 اهداف 
جدید خود برای رسیدن به اوج انتشار CO۲ قبل از سال ۲030 و تبدیل 

به کربن خنثی شدن در سال ۲060 را اعالم کرد.
« آمریکا در مارس ۲0۲1 اعالم کرد که در سال ۲050 به کربن خنثی 
به  تبدیل می شود و گازهای گلخانه ای )GHG( خود در سال ۲030 را 

میزان 5۲-50 درصد مقایسه با سال ۲005 کاهش می دهد.
تعهد  آوریل ۲0۲1  در  بود،  پیشرو  به طور سنتی  که  اروپا  اتحادیه   »
خود برای رسیدن به 55 درصد کاهش GHG تا سال ۲050 در مقایسه با 

1990 را افزایش داد.
همچنین، در بخش فوالد، تعهد برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و 
انتشار CO۲ شتاب بیشتری گرفت. در ماه های اخیر، پنج شرکت بزرگ 
اول در این بخش همه متعهد به تولید فوالد خنثی کربن در سال ۲050 

شده اند )جدول1(.
از مهمترین مصالح ساختمانی  این یکی  پایه اقتصاد ما است.  فوالد 
است که تقریبًا در همه جنبه های زندگی وجود دارد. فوالد برای تبدیل 
شدن به اقتصاد کربن-خنثی بسیار مهم است: تولید انرژی تجدیدپذیر به 
فوالد بیشتری نیاز دارد )شکل ۲(، فوالد برای خطوط لوله CO۲ و هیدروژن 

دالیل اهمیت کلیدی هیدروژن و کربن 
برای فوالدسازی با انتشار کربن صفر خالص

◄ مترجم: محمدحسین نشاطی

شکل1- تغییرات کل انتشار CO۲ مربوط به استفاده از سوخت های فسیلی و تولید 
سیمان. شامل کاربری زمین )استفاده از اراضی( نیست ]1[.

جدول1- اعالم 5 تولیدکننده بزرگ اول فوالد برای خنثی کربن شدن در سال ۲050

شکل۲- تن فوالد مورد استفاده به ازای هر MW ظرفیت تولید برق ]۲[.

تولید در سال ۲۰۱۹شرکت
تاریخ اعالم)میلیون تن(

ArcelorMittal97.31۲0۲0 سپتامبر

Baowu95.47۲0۲1 ژانویه

Nippon51.68۲0۲0 دسامبر

HBIS46.56۲0۲1 مارس

POSCO43.1۲۲0۲0 دسامبر
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مورد نیاز است و برقی سازی حمل و نقل تقاضا برای فوالدهای الکتریکی را 
افزایش خواهد  داد.

به ۲.8  فوالد  تقاضای  تا سال  ۲070،  اکنون  بین  که  انتظار می رود 
کاهش  به  نیاز  با  رشد  این  )شکل 3(.  یابد  افزایش  سال  در  تن  میلیارد 
زیادی مصرف  انرژی  واقع، فوالدسازی  CO۲ در تضاد است. در  انتشار 
می کند و کربن نقش کلیدی در آن ایفا می نماید. در سال ۲019، تولید 
جهانی فوالد به 1.875 میلیارد تن رسید که به طور متوسط 1.85 تن 
CO۲ تولید می کرد ]3[. فوالد با مجموع 3.45 میلیارد تن CO۲، مسئول 

8.5 درصد از کل انتشار GHG و 9.5 درصد از انتشار CO۲ در ارتباط با 
استفاده از سوخت های فسیلی است.

کدام  که  بگیرد  تصمیم  و  کند  ارزیابی  باید  فوالد  صنعت  ادامه،  در 
مسیرها از نظر تکنولوژیکی و اقتصادی برای رسیدن به کربن خنثی شدن 

مناسب است.

بحث
تولید GHG مرتبط با فرآیندهای فعلی تولید آهن و فوالد- تولید 
است.  شده  بهینه  گذشته  سال   150 در  که  است  بالغی  صنعت  فوالد 
بازیافت  فوالدی  قراضه  است.  چرخه ای  ذاتًا  ماده  تنها  همچنین  فوالد 
شده تقریبًا یک سوم منابع آهن برای تولید محصوالت فوالدی نو را در بر 
می گیرد. اما، با وجود افزایش دسترسی به قراضه، تا سال ۲050 طول 

می کشد تا فوالدسازی اولیه )به آرامی( شروع به کاهش کند )شکل 3(.

فوالدسازی اولیه با سنگ  آهن آغاز می گردد که در واکنش گازی در 
دمای باال با مونوکسید کربن )CO( و هیدروژن )H۲( به آهن احیا می شود.
با سهم   ،))BOF( بازی اکسیژنی بلند )/BFکوره  پایه کوره  بر  مسیر 
بازار 90 درصد غالب است، که در آن عمدتا کربن )کک و ذغال سنگ( هم 
برای گرمایش و هم برای احیای شیمیایی و همچنین برای ذوب کردن 
آهن به چدن خام استفاده می شود. تولید تجاری دیگر توسط به اصطالح 
احیای مستقیم در یک کوره ستونی انجام می شود، که در آن آهن جامد 
 CO با استفاده از مخلوطی از گازهای احیائی ))DRI( آهن اسفنجی(
و H۲ تولید می گردد. آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی )EAF( با 
استفاده از برق ذوب می شود. در این مورد گاز احیاکننده CO:H۲ از گاز 

طبیعی تولید می گردد.
در فرآیند BF، معمواًل 80-70 درصد احیا توسط CO و 30-۲0 درصد 
گاز طبیعی،  با   DRI تولید  کوره ستونی  در  انجام می گیرد.   H۲ توسط 
70-60 درصد فرآیند احیا توسط H۲، و بقیه آن توسط  CO که به تولید

CO۲ کمتری منتج می گردد انجام می شود )شکل 4(.

DRI/ و   BF/BOF کارخانه های  بین   GHG انتشار  میزان  مقایسه 
برق  تولید مشترک  از جمله لحاظ کردن  باید در سطح سیستم،   EAF
تولید  گازهای سنتز  از  خام  فوالد  تن  هر  ازای  به   MWh0.5 میزان به 
]از سرباره[  کلینکر سیمان  نیز جایگزینی  و  آهن  احیای  شده در طی 
به میزان kg/t۲00 در کارخانه BF/BOF انجام شود. در یک کارخانه 
DRI/EAF، این محصوالت جانبی به انرژی اضافی برای تولید همان 

شکل3- تغییر مورد انتظار فوالدسازی بر پایه کوره بازی اکسیژنی، BOF،و بر پایه کوره قوس الکتریکی، EAF، در قرن ۲1 ]36[.

شکل4- شاخص های اصلی عملکرد برای دو مسیر اصلی تولید آهن و فوالد.
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مقدار برق در نیروگاه و کوره سیمان جداگانه نیاز دارند. بنابراین آنالیز 
انتشار CO۲ در هر تن همیشه باید با توجه به برق نهایی تکنولوژی تولید 

در سیستم انجام شود.
در کارخانه BF/BOF،40 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از 
احیای شیمیایی، 35 درصد ناشی از نیاز به حرارت دمای باال و ۲5 درصد 

در نیروگاه با گازهای سنتز خارج شده از فرآیند احیا ایجاد می شوند.
 DRI/EAF در مورد یک سیستم بر پایه برق از گاز طبیعی، ارقام در فرآیند
چندان متفاوت نیستند: 33 درصد به دلیل گرمایش، ۲7 درصد به دلیل 

واکنش احیا و 40 درصد در ارتباط با تولید برق و سیمان است )شکل5(.
بسیار   DRI/EAF و   BF/BOF گلخانه ای  گازهای  انتشار  مجموع 
نزدیک به kg1600 به ازای هر تن فوالد خام در اقتصادهایی است که 
در آنها از گاز طبیعی برای تولید برق نهایی استفاده می شود )این مورد 
در اکثر کشورها در دهه های آینده صدق می کند( )-شکل 6(. هنگامی 
که برق نهایی با ذغال سنگ تولید شود )در گذشته چنین بود(، میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای کارخانه DRI/EAF در مقایسه باBF/BOF به 
میزان ۲5 درصد بیشتر است. وقتی در آینده به یک سیستم تولید برق با 
 DRI/EAF کامال برابر صفر حرکت می کنیم، کارخانه CO۲ میزان انتشار
در مقایسه با فرآیندBF/BOF به میزان 30 درصد انتشار کمتر گازهای 

گلخانه ای خواهد داشت.

فرصت هیدروژن برای فوالدسازی خنثی-کربن
تجربه صنعتی با استفاده از هیدروژن برای احیای آهن تاکنون: 
واکنش شیمیایی بین اکسید آهن و گاز احیای حاوی CO و H۲ عامل 
40 درصد از انتشار CO۲ در فرآیند BF/BOF و ۲7 درصد در فرآیند کوره 
ستونی تولید DRI می باشد. مفهوم اساسی تولید آهن  با هیدروژن ساده 
است: جایگزینی کربن )یا مونوکسید کربن( در معادله1 توسط هیدروژن 
به   CO۲ بجای  آب  بخار  انتشار  و  احیای سنگ معدن  برای  معادله۲  در 

عنوان محصول جانبی واکنش احیا.
Fe2O3 + 6CO = 2Fe + 3CO + 3CO2 + 26.6 kJ )1معادله(

Fe2O3 + 6H2 = 2Fe + 3H2 + 2H2O - 99.5 kJ )۲معادله(
 H2 + O2 = H2O + 240 kJ     )3معادله(

نیاز به دمای باال عامل 35 درصد از انتشار CO۲ در BF و 33 درصد 
در DRI است. سوزاندن هیدروژن بجای ذغال سنگ یا گاز طبیعی برای 

حرارت، دومین فرصت برای استفاده از هیدروژن است )معادله3(.
گرچه انجام این کار آسان به نظر می رسد، اما تجربه عملی بسیار کمی 
وجود دارد. تنها کاربرد تجاری تاکنون در ترینیداد )Circored( بود که 
در   )SMR1( آب  بخار  متان  مبدل  یا  رفورمر  از  هیدروژن  با   DRI آن  در 
رآکتورهای بستر سیال تولید  شد ]4[. تولید DRI انتشار CO۲ نداشت، 
اما تولید هیدروژن شدیدا CO۲ ایجاد می کرد. نیاز کل kg84 هیدروژن 
به ازای هر تن فوالد منجر به ۲9 درصد انتشار بیشتر در مقایسه با فرآیند 
با  همراه  بیشتر  انتشار  )جدول۲(.  شد  طبیعی  گاز  پایه  بر   DRI تولید 
مسائل فنی پروژه را متوقف کرد و تولید DRI بر پایه هیدروژن دیگر هرگز 

شکل5- انتشار CO۲ در مجتمع یکپارچه تولید فوالد )BF/BOF( و کارخانه تولید آهن اسفنجی )DRI(/EAF برای تولید
مشترک 1 تن فوالد + MWh0.5 برق + kg۲00 کلینکر سیمان در صورت وجود سیستم تولید برق بر پایه گاز طبیعی.

 DRI/EAF و BF/BOF بر تن فوالد بین kg بر حسب CO۲ شکل6- مقایسه انتشار
به صورت تابعی از تکنولوژی تولید برق نهایی.
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صنعتی نشد.
مجددًا  فوالدسازی  برای  هیدروژن  از  استفاده  اخیر،  سال های  در 
به عنوان راهی برای کاهش انتشار GHG مورد توجه قرار گرفته است. 
SMR را می توان با تکنولوژی جذب و ذخیره کربن )CCS( برای تولید به 
اصطالح هیدروژن آبی ترکیب کرد، یا حتی بهتر است که هیدروژن بتواند 
بر اساس منابع برق بدون کربن، هیدروژن سبز، تولید  الکترولیز آب  با 
شود. هیدروژن سبز تولید شده با 100 درصد برق تجدیدپذیر به صورت 
احیای  ستونی  کوره  فرآیند  خود   GHG انتشار  میزان  می تواند  نظری 
DRI را به صفر برساند )جدول۲(. الکترولیزرها برای کوره های بلند نیز 
مورد توجه هستند: هیدروژن را می توان بجای ذغال سنگ در دمنده ها 
)تویرها( تزریق کرد و از اکسیژن می توان برای غنی سازی اکسیژن دمش 

گرم استفاده کرد )شکل7(.
که  زمانی  حتی  هیدروژن:  با  آهن  سنگ  احیای  ترمودینامیک 
تأثیر  بوده،  آهن محدود  احیای سنگ  برای  با هیدروژن  تجربه صنعتی 
بالقوه بر فرآیند احیای سنگ معدن کامال شناخته شده است. در طی 
قرن گذشته، بیش از ۲0 هزار مقاله منتشر شده است که از آنها ۲0 درصد 
احیای سنگ آهن با CO و 5 درصد به طور خاص احیای سنگ آهن با 

H۲ را مورد بررسی قرار داده اند.

در  هیدروژن  و   CO احیای  بین  تفاوت های  ترمودینامیکی،  نظر  از 
نمودار BaurGlassner توضیح داده شده است )شکل8(. از نظر استفاده 
از گاز، هیدروژن بهترین گاز احیاکننده با دمای باال )Cº850>( است زیرا 
احیا حتی با بیش از 30 درصد H۲O در گاز احیا همچنان ادامه دارد. اما، 
برای دماهای پایین تر )Cº650(، گاز CO تا 50 درصد CO۲ در مخلوط 
مصرف می گردد، که در آن احیای هیدروژن در ۲5 درصد H۲O متوقف 

شکل7- ادغام الکترولیزرها در کارخانه های فوالد امکان استفاده از هیدروژن و 
اکسیژن را فراهم می کند

DRI مربوطه در فرآیند کوره ستونی تولید CO۲ جدول۲- مصرف نظری هیدروژن و انتشار

DRI گاز طبیعیسوخت
هیدروژن از مبدل متان بخار 

DRI برای تولید - )SMR(
هیدروژن از SMR + جذب و 
)%۸۹( )CCS( ذخیره کربن

هیدروژن سبز با
برق تجدیدپذیر

DRI سوخت به ازای هر تنDRI 105 به ازای هر تن GJDRI 84 به ازای هر تن kgDRI 84 به ازای هر تن kgDRI 84 به ازای هر تن kg

kg0 به ازای هر kg هیدروژنkg1.05 به ازای هر kg هیدروژنkg9.5 به ازای هر kg هیدروژنkg59 به ازای هر GJگاز طبیعیCO۲ به ازای هر واحد

DRI به ازای هر تن CO۲DRI 6۲0 به ازای هر تن kgDRI 798 به ازای هر تن kgDRI 88 به ازای هر تن kgDRI 0 به ازای هر تن kg

0٪15٪1۲9٪٪ نسبت به گاز طبیعی

جدول3- مقاالت منتشر شده مربوط به احیای اکسیدهای آهن
 از سال 1900 تا سال ۲0۲0 ]6[.

شکل8- نمودار Baur-Glässner برای احیا با H۲ )سیستم Fe-O-H۲-خطوط 
نقطه چین( و احیا با CO )سیستم Fe-O-C- خطوط پر( به صورت تابعی از درصد 

H۲O و CO۲ در گاز احیا )درجه اکسیداسیون گاز = 0 یعنی 100 درصد H۲یا 
.]7[ CO 100 درصد

تعداد مقاالتاحیای آهن )اکسید یا سنگ معدن(

۲0۲30احیای آهن )اکسید یا سنگ معدن(

CO 369۲احیای آهن )اکسید یا سنگ معدن( با

H۲ 109احیای آهن )اکسید یا سنگ معدن( با

79۲مکانیزم¬های احیای آهن )اکسید یا سنگ معدن(

741سینتیک احیای آهن )اکسید یا سنگ معدن(
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می شود. از نقطه نظر آنتالپی، معادله های1 و ۲ نشان می دهند که احیای 
هیدروژن گرماگیر است )بنابراین بار کوره را خنک می کند( در حالی که 

مونوکسید کربن گرمازا است و به حفظ بار در دمای کوره کمک می کند.
قبل  متن  موجود:   DRI و   BF کارخانه های  در  هیدروژن  تزریق   
بدون  DRI موجود  یا   BF فرآیند  تزریق H۲ در  توضیح می دهد که چرا 
کوره های  است.  امکان پذیر  مشخصی  آستانه  تا  عمده  متناسب سازی 
دمنده ها  در  ذغال سنگ  و  گاز  تزریق  سیستم های  به  مجهز  مدرن  بلند 
گاز  تزریق  دارند.  را  هیدروژن  از  غنی  کک  گاز  تزریق  تجربه  و  هستند 
طبیعی پیشگرم شده تا دمای Cº3۲0 تا kg140 به ازای هر تن چدن 
پیشگرم  هیدروژن  تزریق  مدل سازی   .]8[ است  امکان پذیر  مذاب  خام 
شده نشان می دهد که تا kg۲7.5 تزریق هیدروژن به ازای هر تن چدن 
خام مذاب از طریق دمنده ها بدون تغییرات عمده در موازنه حرارتی کوره 
بلند امکان پذیر است ]5[. با میزان متوسط نسبت قراضه در BOF، این 
و  ازای هر تن فوالد می شود  به  تقریبا kg۲5 هیدروژن  به مصرف  منتج 
هنگامی که هیدروژن سبز باشد، CO۲ به میزان kg300 به ازای هر تن 

فوالد )تقریبا ۲0 درصد( کاهش می یابد.
در کوره های ستونی موجود تولید DRI )بر پایه میدرکس و HYL هر 
با  را می توان بدون متناسب سازی عمده  تا 30 درصد گاز طبیعی  دو(، 
میزان  به  هیدروژن  مصرف  به  منتج  کار  این  کرد.  جایگزین  هیدروژن 
kg/t۲۲.5 به ازای هر تن DRI یا تقریبًا kg۲5 هیدروژن به ازای هر تن 
فوالد شده و امکان کاهش CO۲ به میزان kg۲00 به ازای هر تن فوالد را 

می دهد.
برای  که می توان هم  استنتاج است  قابل  فعلی،  تجربیات  اساس  بر 
با  تولید  ستونی  کوره های  برای  هم  و   BF/BOF موجود  کارخانه های 
جایگزین  را  فوالد  تن  هر  ازای  به  هیدروژن   kg۲5 حداقل   ،DRI گاز 
ذغال سنگ و گاز طبیعی نمود. برای 1.38 میلیارد تن فوالد تولید شده 
در سال ۲018 با چدن خام مذاب و DRI بر پایه گاز )طبیعی(، این معادل 
با 34.5 میلیون تن در سال مصرف هیدروژن می شود. هنگامی که تمام 
آن هیدروژن سبز باشد، کاهش قابل توجه CO۲ به میزان 400 میلیون تن 

در سال امکان پذیر است. 
گام  یک  کامل:  هیدروژنی  فوالدسازی  به  حرکت  محدودیت های 
منطقی بعدی می تواند حرکت به سمت روش کامل هیدروژن با جایگزینی 
تمام گاز طبیعی در فرآیند کوره ستونی تولید DRI باشد. در اروپا، هدف 
کنسرسیوم HYBRIT نشان دادن زنجیره تأمین کامل از برق تا هیدروژن، 
از جمله ذخیره سازی، گندله سازی سنگ آهن، احیا و فوالدسازی است 
]37[. اخیرًا در سوئد، پروژه دوم - GreenH۲Steel - برای انتقال سریع 
به مرحله تجاری اعالم شد ]38[. آرسلورمیتال همچنین از همکاری با 
میدرکس برای ساخت یک کارخانه آزمایشی 100 هزار تنی DRI خبر داد 

که می تواند با 100 درصد هیدروژن کار کند ]9[. 
تعدادی  باید  هیدروژن  کامل  فوالدسازی  به  حرکت  هنگام  اما، 

محدودیت را در نظر گرفت:
هیدروژن:  کامل  مسیر  برای  سبز  هیدروژن  تامین  چالش   .۱

مصرف بالقوه 34.5 میلیون تن هیدروژن در کارخانه های موجود BF و 
DRI با تولید صنعت پاالیش جهانی )38.۲ میلیون تن( یا تولید جهانی 
 45 میزان  این   .]10[ است  قابل مقایسه  تن(  میلیون   31.5( آمونیاک 
درصد مصرف ساالنه کنونی هیدروژن است و تمام این تولید هیدروژن 
باید آبی یا سبز باشد. در مورد هیدروژن سبز، از انتشار 40۲ میلیون تن 
CO۲ اجتناب می شود، اما تقاضای انرژی تجدیدپذیر به میزان ساالنه  
TWh 17۲5 یا EJ6.۲ را ایجاد می-کند )جدولEJ[ )4 یا اکسا ژول = 

10 به توان 18 ژول[.
حرکت به سمت کامل هیدروژن تقاضا را به 115.9 میلیون تن یا سه 
 EJ می دهد.  افزایش  جهانی  پاالیش  صنعت  برای  فعلی  تقاضای  برابر 

 H۲ ۲5 تزریقkg/t برق تجدیدپذیر در مورد ،CCS ،جدول4- تقاضا برای هیدروژن
و در مورد فوالدسازی کامل هیدروژنی شبیه سازی شده برای تولید فوالد در سال 

۲018

H۲ ۲۵ تزریقkg/tهیدروژن سبزهیدروژن آبی

1.381.38تولید فوالد )میلیارد تن(

H۲34.534.5 مورد نیاز

35840۲کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

)TWh( 17۲5مصرف برق

)EJ( 6.۲مصرف برق

هیدروژن سبزهیدروژن آبیفوالدسازی کامل هیدروژنی

1.381.38تولید فوالد )میلیارد تن(

H۲115.9115.9 مورد نیاز

35840۲کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

)TWh( 5796مصرف برق

)EJ( ۲0.9مصرف برق

شکل 9- کل مصرف نهایی انرژی جهانی بر حسب نوع سوخت در سناریوی انتشار 
خالص صفر ]کربن[ آژانس بین المللی انرژی )IEA( )بر اساس هیدروژن شامل 

هیدروژن، آمونیاک و سوخت های مصنوعی( ]11[
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۲0.9 برق تجدیدپذیر مورد نیاز است، که باید در چشم انداز سناریوهای 
بلندمدت کربن صفر قرار گیرد )شکل 9(. سناریوی کربن خالص صفر تا 
برق  تولید   ]11[  )IEA( انرژی بین المللی  آژانس  از سوی  سال ۲050 
)شکل 9(.  می دهد  نشان  را   110 EJ میزان به  خورشید  و  باد  از  بالقوه 
انرژی  کل  از  درصد   ۲0 سبز  هیدروژن  کامل  فوالدسازی  بنابراین 
خورشیدی و بادی در سراسر جهان را مصرف می کند. در این صورت برای 

سایر بخش ها و کاربرد ها در دسترس نخواهد بود.
تا سال ۲050 آژانس IEA خود تقریبًا   سناریوی کربن خالص صفر 
35 میلیون تن مصرف هیدروژن در بخش آهن و فوالد را پیش بینی می کند 
متناسب سازی  بدون  هیدروژن   kg/t۲5 تزریق  با  رقم  این  )شکل 10(. 
کارخانه های BF و DRI مطابقت دارد. عرضه هیدروژن در سال ۲050 
هنوز محدود و کافی نخواهد بود تا بازسازی کامل دارایی های فوالدسازی 

را برای مسیر کامل هیدروژن توجیه کند. 
با  ارتباط  در  هیدروژن  کامل  مسیر  تکنولوژیکی  چالش های   .۲  

هیدروژن  کامل  فوالدسازی  سمت  به  حرکت  آهن :  تولید  دارایی های 
متالورژیکی  نیست. ذغال سنگ  امکان پذیر  بلند  فرآیند کوره  با  مطمئنًا 
نقش کلیدی در ایجاد نفوذپذیری برای گاز احیائی و ایجاد یک منطقه 
ذوب با دمای باال ایفا می کند. دارایی های جاری باید توسط دارایی های 
DRI بر پایه گاز بازسازی شوند، که الزم است دوباره طراحی گردند، زیرا 
در فرآیندهای فعلی CO نقش کلیدی را ایفا می کند. تحقیقات عمیق در 
مورد تاثیر نسبت CO/H۲ در کوره ستونی DRI در پروژه ULCOS انجام 
/H۲ با افزایش نسبتDRI شد. نتایج تجربی تاثیر مهم بر درجه فلزی
گرادیان  دلیل  به  فلزی کمتر  نشان می دهند )شکل 11(. درجه  را   CO
مرکز(  در  پایین تر  )دمای  هیدروژن  با  گرماگیر  احیای  از  ناشی  حرارتی 
همراه با سینتیک کندتر احیا در دمای پایین تر است. برای حفظ درجه 
فلزی فعلی، الزم است بهره وری کوره ستونی کاهش یابد. برای غلبه بر 

این مشکالت برای احیای کامل با H۲ به طرح های جدیدی نیاز است.
در منطقه خنک سازی، گاز طبیعی تزریق می شود، که منتج به حداقل 
1.5 تا 4 درصد کربن در DRI می گردد. خنک سازی با نیتروژن به مفهوم 
جدیدی برای منطقه تخلیه نیاز دارد. درزبندی بین منطقه خنک سازی و 
رآکتور برای جلوگیری از افزایش نیتروژن در رآکتور بسیار مهم خواهد بود.

مواد  انتخاب  ستون،  در  شدن  پودر  و  چسبندگی  از  جلوگیری  برای 
وارد خواهد کرد  بر عرضه گندله  فشار  و  بود  اولیه سختگیرانه تر خواهد 
پرایمتالز  شرکت  اعالم  جالب توجه  مورد  یک  رو،  این  از  )شکل 1۲(. 
تکنولوجیز مبنی بر شروع مجدد تحقیق و توسعه برای یک کارخانه احیاء 
بر پایه هیدروژن با نرمه ها و با رآکتورهای بستر سیال برای غلبه بر این 

مشکالت می باشد ]14[.
مربوط  هیدروژن  کامل  مسیر  برای  تکنولوژیکی  چالش های   .۳
به دارایی های فوالدسازی: حرکت به سمت تولید آهن  بر پایه هیدروژن 
اندازه  بر دارایی های فوالدسازی خواهد داشت. متوسط  تأثیر عمده ای 
ذوب EAF امروزه نسبتًا کوچک است زیرا EAF ماشین های ریخته گری 

شکل10- سوخت های هیدروژن و مشتق از هیدروژنی در سناریوی IEAخالص 
صفر تا سال ۲050 ]11[

شکل1۲- چالش های چسبندگی و پودر شدن در ستون احیای هیدروژنی تولید 
DRI، بر عرضه مواد اولیه فشار وارد خواهد کرد ]13[.

شکل11- درجه فلزی DRI به صورت تابعی از دما و نسبت H/CO که 
در برنامه تحقیق ULCOS آزمایش شده است.

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

45

14
01

ت 
ش

به
دی

ار
 و 

ین
رد

رو
  ف

 2
73

ره 
شما



را  نورد  و  نوارریزی  یا کارخانه های  تولید محصوالت طویل  برای  پیوسته 
تغذیه می کند )شکل 13(. وقتی فوالدسازان می خواهند بهره وری باالی 
اندازه ذوب  ثانویه و ریخته گری پیوسته اسلب را حفظ کنند،  متالورژی 
باالی 300 تن با زمان ذوب تا ذوب زیر 40 دقیقه مورد نیاز است. این 
برای خود تجهیزات EAF یک  و هم  الکتریکی  ترانسفورماتور  برای  هم 
 kWh/t600 چالش محسوب می شود زیرا مصرف ویژه برق باالی فوالد

مورد انتظار است.
 برای فوالد با کیفیت باال، محافظت از جذب نیتروژن از هوا در طول 
فرآیند مورد نیاز است. درجه فلزی کمتر و مقدار کربن صفر DRI ]تولید با 
هیدروژن[ منجر به محتوای باالی FeO در سرباره و در نتیجه تلفات عمده 
بهره دهی می شود. به همین دلیل، فوالدسازان در حال حرکت به سمت 
DRI با 4 درصد کربن هستند. هنگام شروع از DRI بدون کربن، طراحی 
ایجاد  برای  اکسیژن  و  کربن  تزریق  قابل توجهی  مقدار  به   EAF موجود
اتمسفر محافظتی، پفکی سازی سرباره و تحت کنترل قرار دادن تلفات 
آهن نیاز دارد. در پروژه HYBRIT، بیوکربن به این منظور در حمام تزریق 

می شود. اما، بهره دهی تزریق کربن در EAF می تواند مشکل ساز باشد.
این شرکت در حال توسعه ذوب پالسمای  آلپین  طبق اعالم فوست 
پالسمای  یک   .]39[ می باشد  فوق  مشکالت  بر  غلبه  برای  هیدروژنی 
هیدروژنی برای حرکت مستقیم به فوالد در نوعی کوره قوس الکتریکی 

در  هنوز  توسعه  این  اما،  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد  احیا/ذوب 
سطح پایین آمادگی تکنولوژی قرار دارد.

برای  اروپا  استیل  تیسن کروپ  شرکت  اعالم  جالب توجه  مورد  یک   
این   .]16[ است  مذاب  خام  چدن  الکتریکی  تولید  واحد  یک  توسعه 
ایده بر پایه ذوب کردن DRI تولیدی در کوره ستونی در یک کوره قوس 
غوطه ور متناسب سازی شده است که در آن کربن تا رسیدن به چدن خام 
مذاب با 4 درصد کربن اضافه می شود. این چدن خام مذاب می تواند به 
کارخانه های موجود BOF و ماشین-های ریخته گری پیوسته  اسلب برود. 
از آنجا که 4 درصد کربن در " DRIمذاب" مورد نیاز است، این نوآوری به 
خوبی با روش تزریق kg۲5 هیدروژن در کوره ستونی تولید DRI مناسب 

است، اما برای مسیر کامل هیدروژن تناسب کمتری دارد.
4. چالش های اقتصادی برای مسیر کامل هیدروژن: احتمااًل بزرگترین 
چالش اقتصادی است که می تواند به صورت هزینه کاهش CO۲ بیان 
شود. هزینه کاهش CO۲، قیمت سر به سر مورد نیاز برای سر به سر کردن 

فرآیند بر پایه هیدروژن سبز با فرآیندهای فعلی است.
 kg هر  ازای  به   50-kWh55 به  آب  الکترولیز  از  هیدروژن  تولید 
هیدروژن نیاز دارد. مصرف برق تقریبًا 80 درصد از هزینه تولید هیدروژن 
هیدروژن  تولید  هزینه   ۲030 سال  در  می کند  پیش بینی   IEA است. 
3دالر به ازای هر kg هیدروژن در صورت تولید هیدروژن خارج از کارخانه 

.]15[ )b( و مصرف توان ویژه به صورت تابعی از شارژ )a( فعلی EAF شکل13- میانگین اندازه ذوب برای کارخانه های

شکل14- حساسیت هزینه هیدروژن در سال ۲030 در سناریوی IEAبرای انتشار خالص صفر ]کربن[ سال ۲050 ]11[.
 هزینه انرژی تجدیدپذیر 40 دالر بر MWh، ساعت بار کامل در بهترین مکان ها.
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فوالد از برق تجدیدپذیر کم هزینه از انرژی بادی و خورشیدی PV باشد، 
در حالی که 5 دالر به ازای هر kg هیدروژن برای تولید هیدروژن متصل به 

شبکه در محل مورد انتظار است )شکل14(.
از کارخانه فوالد، هزینه های اضافی  تولید هیدروژن خارج   در مورد 
برای انتقال هیدروژن به کارخانه فوالد و ذخیره سازی موقت برای مقابله 
با نوسانات در تولید متغیر برق تجدیدپذیر مورد نیاز است. هیدروژن به 
چگالی کم انرژی در هر لیتر معروف است، به همین دلیل نیاز به انرژی 
بیشتری برای فشرده سازی یا مایع سازی برای حمل و نقل و ذخیره سازی 

در مقایسه با سایر حامل های انرژی دارد )شکل15(.
به گفته Bossel، تقریبًا 10 درصد هیدروژن به ازای هر km1000 خط 
لوله و 40 درصد انرژی هیدروژن برای مایع سازی و ذخیره سازی هیدروژن 
و  حمل و نقل   km۲000 متوسط  طور  به  که  هنگامی  می شود.  مصرف 
هیدروژن  درصد   44 کنیم،  فرض  را  هیدروژن  درصد   60 ذخیره سازی 
به  فوالدساز  برای  هیدروژن  کل  هزینه  مورد،  این  در  می شود.  مصرف 
تولید  با  مقایسه  در  اما  می یابد،  افزایش  هیدروژن   kg بر  دالر   4.3۲
هیدروژن در محل که 5 دالر بر kg توسط IEA پیش بینی شده، هنوز هم 
کمتر است. هزینه کاهش CO۲ در صورت تزریق kg۲5 هیدروژن به ازای 
هر تن فوالد در کوره بلند فعلی 34۲ دالر است که در آن 474 دالر برای 

مورد DRI مشخص شده است )جدول 5(.

 CO۲ این مقادیر به طور قابل توجهی باالتر از قیمت پیش بینی شده
فوالدسازی  سمت  به  حرکت  )جدول 6(.  هستند   ۲050 سال  برای 
کامل هیدروژن تنها این رقم را بیشتر می کند زیرا هزینه های سرمایه ای 
آنجا  از  بود.  نیاز خواهد  بازسازی دارایی های موجود مورد  برای  اضافی 
باید در  که هیدروژن سه برابر بیشتر مورد نیاز است، احتماال هیدروژن 

مسافت های طوالنی تری حمل شود و گران تر می شود.
هیدروژن نقش  با برق کربن صفر-  باال  برقی سازی حرارت دمای 

شکل15- چگالی انرژی سوخت های گازی و مایع ]17[.

.DRI و BF هیدروژن به ازای هر تن فوالد در کارخانه های موجود kg۲5 برای تزریق CO۲ جدول5- هزینه کاهش

IEA در سناریوی کربن خالص صفر آزانس CO۲ جدول6- تحول قیمت
)بازارهای نوظهور منتخب شامل چین، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی( ]11[.

۲5kg تزریق در ۲5kgDRI تزریق در BFدر هر تن فوالد

 )kg/$( از انرژی تجدیدپذیر H۲ 3 دالر3 دالرتولید خارج از کارخانه

44٪44٪مصرف H۲ برای حمل و نقل، ذخیره موقت

 )kg/$( 4.3۲ دالر4.3۲ دالرکل هزینه هیدروژن

113 دالر113 دالرهزینه هیدروژن سبز )دالر بر تن فوالد(

۲0 دالر10 دالرصرفه¬جوئی در هزینه ذغال¬سنگ و گاز )دالر بر تن فوالد(

300300کاهش kg( CO۲ بر تن فوالد( 

) CO۲ دالر بر تن( CO۲ 34۲ دالر34۲ دالرهزینه کاهش

CO۲ ۲۰۲۵۲۰۳۰۲۰۴۰۲۰۵۰دالر )۲۰۱۹( به ازای هر تن

75130۲05۲50اقتصادهای پیشرفته

4590160۲00بازارهای نوظهور منتخب و اقتصادهای در حال توسعه

3153555سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
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مهمی در فوالدسازی خنثی-کربن به عنوان گاز تزریقی در کارخانه های 
به  انتقال  و  کربن  ممنوعیت  اما،  کرد.  خواهد  ایفا  موجود   DRI و   BF
بسیار  فرآیند  تکنولوژی  و  اقتصاد  تامین،  با  رابطه  در  هیدروژن  کامل 
چالش برانگیز است. برای دستیابی به خنثی-کربن، فوالدسازان باید به 
شیوه ای هوشمند استفاده از هیدروژن، برق صفر-کربن و کربن را ترکیب 

کنند.
 CO۲ نیاز به حرارت دمای باال عامل 35 درصد و 33 درصد از انتشار
به ترتیب در کارخانه های BF و DRI فعلی است )شکل-4(. تکنولوژی 
با  غیرمستقیم  کار  بجای  باال  دمای  حرارت  ایجاد  مستقیم  برقی سازی 
هیدروژن سبز وجود دارد. از آنجا که تبدیل برق به هیدروژن و هیدروژن به 
حرارت بهره دهی کمتر از 50 درصد دارد، استفاده مستقیم از برق برای 

گرمایش هوشمندانه و ارزان تر است.
یک  باال:  دمای  حرارت  تولید  برای  پالسما  مشعل  کاربردهای 
حرارت  برای  پالسما  مشعل های  فوالدسازان  برای  جذاب  تکنولوژی 
دادن و باال بردن دمای دمش گرم به کوره بلند است. پالسما یک حالت 
یونیزه از گاز است که حاوی حامل های بار آزاد است و بنابراین رسانای 
بدست  باالتر  و   K1000 دمای حرارتی،  پالسمای  در  است.  الکتریکی 
هیچ  بدون  کارآمد  و  سریع  بسیار  حرارتی  تبدیل  به  منتج  که  می آید، 
کاتالیزوری می شود. مشعل های پالسما تا MW۲.4 به صورت تجاری 
برای جایگزینی مشعل های سوخت فسیلی در دسترس هستند و بازده 
الکتریکی باالی 85 درصد دارند ]19[. در مسیر پروژه ULCOS ادغام 
بلند بزرگ مورد مطالعه قرار  مشعل های MW۲.4 در دمنده های کوره 
چدن  تن  هر  ازای  به   kWh۲50 تقریبًا برق  مصرف  )شکل16(.  گرفت 
خام مذاب )یا GJ0.9( است که به میزان قابل توجهی کمتر از مصرف 
فعلی در پیشگرمکن  ها )hot stoves( است و از انتشار گاز CO۲ به میزان 
kg۲۲0 به ازای هر تن چدن خام مذاب با عدم سوزاندن گاز کوره بلند 

جلوگیری می  شود.
هنگامی که مشعل های پالسما در دمنده ها ادغام شوند، فوق گرمایش 
)سوپرهیت( دمای هوای گرم دمش را می توان در نظر گرفت زیرا دیگر 
ندارد.  وجود  گرم  دمش  اصلی  لوله  نسوز  از  ناشی  محدودیت  هیچ 
شکل17 تأثیر بر CO۲ تولید شده در کوره بلند را هنگامی که هوای گرم 
تا ºC1800 فوق گرمایش می شود نشان می دهد. نرخ مصرف کک به 

حداقل مقدار نظری مورد نیاز برای کربن دهی آهن و تحمل بار کاهش 
می شوند.  نگهداشته  ثابت  خروجی  گاز  دمای  و  شعله  دمای  می یابد. 
 BF و بهره وری )PCI( تزریق به مقدار قابل توجه بیشتر پودر ذغال سنگ
بدون مصرف اکسیژن بیشتر امکان پذیر است. برای BF معمولی با اندازه 
 MW برق مصرف می شود که کمتر از MW۲8 ،متوسط 6000 تن در روز
kg/ را تا CO۲ 1 به ازای هر دمنده است. این امر به طور بالقوه تولید

ton۲70 کاهش می دهد.
 :CO۲ مشعل های پالسما برای شکستن متان و تبدیل خشک
راه دیگر برقی سازی، استفاده از پالسما برای جایگزینی مبدل )رفورمر(/
به  پالسما  مشعل های  امروزه  است.   DRI ستونی  کوره  در  گرم کننده 

صورت تجاری برای شکستن متان مورد استفاده قرار می گیرند. 
CH4 = C + 2H2 -74.5 kJ    )4معادله(

شکستن یا پیرولیز متان، تقسیم شیمیایی هیدروکربن ها به هیدروژن و 
کربن جامد است )معادله 4(. هیدروژن گازی و کربن جامد تولید می شود 
سیستم  وارد  اکسیژن  زیرا  نمی شود  تولید   CO۲ یا   CO میزانی  )هیچ 
 )Monolith Materials( یکپارچه  مواد  نمونه  برجسته ترین  نمی شود(. 
است که از پالسمای MW16 برای تولید دوده کربن با هیدروژن به عنوان 
یک محصول جانبی استفاده می کند. فوالدسازان می توانند از هیدروژن 
برای تزریق در BF یا DRI و کربن جامد برای جایگزینی ذغال سنگ برای 

کک  سازی و PCI استفاده کنند.

شکل17- کاهش نرخ مصرف سوخت و CO۲ در کوره بلند در هنگام فوق گرمایش 
هوای دمش با مشعل های پالسما ]۲1[. 

شکل16- مشعل های یکپارچه شده در دمنده های یک کوره بلند برای گرمایش هوای دمش ]۲0[.
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استفاده از مشعل پالسما برای تبدیل )ریفورم( متان خشک در طی 
)ریفورم(  تبدیل  )معادله5(.  است  یافته  توسعه   ULCOS پروژه  مسیر 
است  قابل مقایسه  شده  شناخته  و  سنتی  بخار  متان  تبدیل  با  خشک 

)معادله6(.
CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 -247 kJ )5معادله(
CH4 + H2O = CO + 3H2 -208 kJ  )6معادله(

در تبدیل خشک CO۲ ،CO۲ بجای بخار برای تولید گاز سنتز از متان 
به  نسبت  انرژی  جریمه  و  است  گرماگیر  نیز  واکنش  می شود.  استفاده 
تبدیل متان بخار محدود است )تقریبًا ۲0 درصد(. به واسطه دمای باالی 
تولید شده در پالسما )K1000>(، واکنش تبدیل خشک سریع و بدون 
هیچ کاتالیزوری انجام می شود. سیستم پالسما انعطاف پذیر است تا از 
نوسان انرژی تجدیدپذیر پیروی کند. دمای باالی گاز سنتز در پالسما آن 

را سازگار با تزریق مستقیم در کوره ستونی DRI می کند.
برای   DRI تن  هر  ازای  به   MWh1 تقریبًا   ،DRI کارخانه  یک  برای 
ریفورم و گرمایش گاز احیاکننده بدون تغییر در فرآیند کوره ستونی تولید 

 DRI مورد نیاز است. به دلیل احتراق فعلی گاز خروجی کوره DRI خود
از تولید ۲۲0 کیلوگرم CO۲ جلوگیری می کند )شکل18(.

با متناسب سازی متوسط BF موجود، تزریق گاز ریفورم شده به ستون 
شرکت  )شکل19(.  است  امکان پذیر   Cº950 دمای  در  بلند[  ]کوره 
 IGAR ترکیبی در پروژه BF-DRI آرسلورمیتال در حال توسعه این فرآیند
در Dunkerque است ]9[. تقریبًا kg100 کک و ذغال سنگ ورودی را 
می توان با تزریق گاز سنتز گرم به ستون بدون تغییرات عمده در نقطه 

عملیاتی کوره بلند جایگزین کرد.

احیاکننده های جایگزین کربن به عنوان مرحله سوم
استفاده از تبدیل  تولید گاز از زباله برای جایگزینی گاز طبیعی: 
بجای  زباله  از هیدروکربن های  استفاده  با   BFI و   DRI برای  پالسمائی 
باال  بسیار  دمای  در  پالسمائی  ریفورمینگ  است.  سازگار  طبیعی  گاز 
تصفیه  که  است  آن  روش  این  مزیت  می شود.  انجام  کاتالیزور  بدون  و 
دلیل،  همین  به  نیست.  نیاز  مورد   CO۲ یا  متان   )purification(
گازهای  پاکسازی  برای  زباله  بخش  در  عمدتا  پالسما  تکنولوژی  امروزه 
در  شهری  زباله های  می شود.  استفاده  زباله  از  گاز  مولد  دستگاه های 
رآکتورهای بستر سیال MW160 یا بیشتر به گاز تبدیل می شوند. پس 
از پاکسازی گاز برای کلر، می توان از آن برای تبدیل )ریفورم( CO۲ در 
مشعل پالسما و تولید یک گاز سنتز پایدار CO:H۲ برای تزریق استفاده 

کرد.
 استفاده از جریان های زباله از تولید تا دفع نهائی برای تزریق بیوذغال 
دمنده های  در  پالستیک  مستقیم  تزریق   :EAF و   BF در   )Biocoal(
کوره بلند یا استفاده از ذغال چوب در EAF نمونه های دیگری از منابع 
در  هستند.  جایگزین  احیاکننده های  عنوان  به  استفاده  مورد  زباله 
برزیل، چند BF کوچک حتی با 100 درصد ذغال چوب تولید شده از 
اکالیپتوس کار می کنند. مقاومت مکانیکی پایین و عرضه محدود چوب 
تازه امکان جایگزینی کک در کوره های بلند بزرگ را نمی دهد، اما این 
به  شده  وارد  کربن  واقع  در  نیست.  صادق  ذغال-سنگ  تزریق  مورد  در 
کوره های بلند پیشرفته مدرن تقریبًا شامل 50 درصد ذغال سنگ خرد 
خوبی  بسیار  جایگزین  می تواند  پسماند  چوب  می باشد.  تزریقی  شده 
برای تزریق ذغال سنگ پس از فرآوری برای خارج کردن رطوبت و مواد 

.]۲0[ DRI یا در کوره ستونی BF شکل18-گرمایش پالسما و تبدیل )ریفورم( گازهای سنتز گرم برای تزریق در 

.]9[ Cº950 با تزریق به ستون در دمای IGAR شکل19- طرح مفهومی کوره بلند
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فرار از چوب )Torrefaction( باشد. خارج کردن رطوبت و مواد فرار زمانی 
تا Cº300 در  بیوماس )توده زیستی( در دمای ۲50  اتفاق می افتد که 
غیاب اکسیژن حرارت داده  شود، که در آن ذغال  چوب توسط یک فرآیند 
پیرولیز آهسته در دمای Cº400 یا بیشتر تولید می شود. به دلیل دمای 
پایین تر، بهره دهی نسبت به ذغال  چوب به طور قابل توجهی بهتر است 

)شکل۲0(.
برای خارج کردن  تحقیقات نشان داده است که چوب فرآوری شده 
رطوبت و مواد فرار، با خاکستر محتوی متفاوت و عملیات دمائی متفاوت، 
سریعتر از ذغال سنگ فسیلی می سوزد )شکل۲1(. دلیل این امر، سطح 

ویژه بیشتر بیوذغال به دلیل ساختار سلولی چوب است.
یک تکنولوژی ارائه شده برای فرآوری چوب جهت خارج کردن رطوبت 
و مواد فرار در مقیاس بزرگ چوب پسماند، مخزن دوار از بیرون گرم شده 
است که توسط شرکت Torrcoal تجاری شده است )شکل۲۲(. در پروژه 
TORERO، شرکت آرسلورمیتال در حال ساخت اولین کارخانه فرآوری 
تزریق  برای 100 هزار تن  فرار  و مواد  چوب جهت خارج کردن رطوبت 

بیوذغال در BF است که در سال ۲0۲۲ شروع خواهد  شد ]9[.

محدودیت تأمین چوب و پالستیک پسماند: همانند مورد هیدروژن 
سبز، تزریق بیوذغال  و استفاده از پالستیک پسماند توسط عرضه و نه به 
 DRI دلیل محدودیت های فنی برای متناسب سازی کارخانه های موجود

و BF، محدود خواهند شد.
در اروپا، تقریبًا kg100 چوب پسماند به طور سرانه از 5۲.9 میلیون 
تن محصوالت در پایان عمر آنها تولید می شود که ۲5 تا 30 درصد آنها از 
بازار تخریب و ساخت و ساز می آید. تنها 15 درصد از این پسماند بازیافت 
می شود ]۲8[. با بستن نیروگاه های ذغال سنگی، چوب پسماند بیشتر و 

بیشتری در دسترس اهداف دیگر قرار می گیرد.
در سال ۲018، مقدار 367 میلیون تن پالستیک تولید شد. تقریبًا 
9 درصد از پالستیک ها در پایان عمر خود بازیافت گردیده و 1۲ درصد 
)تقریبًا ۲80 میلیون تن در  باقیمانده  زباله سوزی می شوند. 80 درصد 
سال( در حال آلوده کردن محیط زیست هستند. یک سوم پالستیک ها 

در چین و 15 درصد در اروپا )55 میلیون تن( تولید می شوند. 
جایگزینی 50 کیلوگرم PCI با چوب پسماند و GJ3 گاز با گاز تولیدی 
تقاضای  به  اروپایی منتج  زباله های پالستیکی در کارخانه های فوالد  از 

شکل۲1- سرعت احتراق انواع مختلف بیوذغال و پودر ذغال سنگ در حین تزریق 
.]۲7[ BF در

شکل۲3- طرح فرآیند سنتی )چپ( و طرح پس از برقی سازی )راست( کارخانه 
.DRI/EAF

 ")Torrefaction( شکل۲۲- "فرآوری چوب پسماند برای خارج کردن رطوبت و مواد فرار
در یک استوانه دوار به صورتی که توسط شرکت TorrCoal توسعه یافته است ]40[.

شکل۲0- طرح فرآیند و بهره دهی برای فرآیند خارج کردن رطوبت و مواد فرار از 
 .]60[ )Torrefaction( چوب
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تقریبًا 10 میلیون تن چوب پسماند و 11 میلیون تن پالستیک )تقریبًا ۲0 
درصد عرضه هر دو جریان پسماند( می شود. چنین مقیاسی از بازیافت 
پسماند هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر عرضه امکان پذیر است و ارزش 
قابل توجهی برای جامعه ایجاد می کند و انتشار CO۲ را تا 350 کیلوگرم 

به ازای هر تن فوالد خام کاهش می دهد.
تکنولوژی CCU برای بستن چرخه کربن و ایجاد ارزش- نتیجه 
گازهای  به  دسترسی  قابلیت  میزان  افزایش  شده  توصیف  برقی سازی 
باطله فوالد است که بیشتر و بیشتر از کربن پسماند تولید خواهد شد اما 
تا زمانی که در نهایت به CO۲ تبدیل شوند گازهای زائد خارج شده در 
یک نیروگاه سوزانده می شوند. منطقی نیست که ابتدا منبع حرارتی را 
برقی کنیم، بنابراین بجای آن گاز مازاد باطله برای تولید برق به نیروگاه 

صادر می شود.
شکل۲3 تأثیر برقی سازی گرم کننده /ریفورمر بیرونی را به صورت مورد 
استفاده در کوره ستونی میدرکس برای تولیدDRI نشان می دهد. هیچ 
تغییری در ورودی و خروجی خود فرآیند DRI وجود ندارد. اما، در جایی 
که امروزه با گرم کننده /ریفورمر حرارتی تقریبا GJ4 گاز سنتز برای تأمین 
گرما سوزانده می شود، این با منبع تغذیه MWh1 برای راکتور پالسما 
جایگزین می شود و بنابراین GJ4 گاز سنتز ایجاد می شود که باید صادر 
به   GJ1.5 تقریبًا  است:   BF گرم  دمش  برقی سازی  دیگر  مثال  شود. 
ازای هر تن چدن خام مذاب گاز باطله فوالدسازی با MWh0.۲5 برق 

جایگزین خواهد شد.
بخش فوالد احتمااًل بزرگترین تولیدکننده گاز سنتز است. در سطح 
جهان، بخش فوالد تقریبًا 7000 تراژول گاز سنتز تولید می-کند. این 
میزان قابل مقایسه با مصرف کل گاز طبیعی آلمان و ایتالیا، دو اقتصاد 

بزرگ اروپا است.
گاز سنتز به صورت هدفمند در بخش شیمیایی به عنوان اولین گام 
جهت تولید CO و H۲ برای تولید هیدروکربن ها تولید می-شود. از آنجا 
و H۲ در دسترس   CO به صورت  از قبل  باطله فوالدسازی  که گازهای 
هستند، برای استفاده از آن به عنوان ماده اولیه مواد شیمیایی، نیاز به 
یا نیاز ندارد. تکنولوژی های جذب و  کمی شکست و ریفورمینگ است 

مصرف کربن )CCU( گزینه های جدیدی را برای تبدیل گازهای باطله 
به محصوالت و جلوگیری از زباله سوزی گاز در نیروگاه به ارمغان می آورد.

نام  با  را  بزرگی  برنامه  اروپا  تیسن کروپ  شرکت   ،۲015 سال  در 
Carbon۲Chem برای تبدیل گاز سنتز به مواد شیمیایی شروع کرد ]۲3[. 
 Steel۲Chemicals پروژه  در  آرسلورمیتال  شرکت  و  استیل  تاتا  شرکت 

رویکرد مشابهی را 
باطله  گازهای  پاکسازی  اصلی  چالش  اما،   .]۲4[ می کنند  مطالعه 
در  نشوند.  مسموم  کاتالیزورها  آن  در  که  است  سطحی  تا  فوالدسازی 
انرژی  که  آب  گاز  واکنش  انتقال  با  باید   CO:H۲ نسبت  باال  خروجی 

مصرف می کند به مقدار مناسب منتقل شود. 
 )fermentation( بیولوژیکی تکنولوژی تخمیر  نویدبخش،  یک روش 
گاز است که توسط شرکت النزاتک توسعه یافته است. برخالف شیمی 
کاتالیزوری سنتی، از تخمیر توسط میکروب ها برای تبدیل CO و هیدروژن 
به محصوالت استفاده می شود. این تخمیر بیولوژیکی را می  توان با تخمیر 
بیولوژیکی شکر از ذرت یا نیشکر به اتانول توسط مخمر مقایسه کرد. در 
تخمیر بیولوژیکی گاز، گاز تحت فشار قرار گرفته و با میکروب ها به مخازن 
آب تزریق می شود. میکروب ها مستقیمًا CO و H۲ را برای تولید اتانول 
)C۲H5OH( که به طور مداوم از خمیر ]broth[ تقطیر می شود، مصرف 

می کنند )شکل۲4(.
 مزیت اصلی آن سازگاری و انعطاف پذیری تخمیر بیولوژیکی گاز با گاز 

خروجی واحدهای DRI و BF است:
کمبود  صورت  در  می شود.  تحریک   H۲ و   CO توسط  میکروب   »
H۲، میکروب خود واکنش تغییر آب را با برداشتن هیدروژن از آب انجام 

می دهد.
« این میکروب با اتمسفر معمول DRI و BF سازگار است. پاکسازی 

الزم نیست یا به میزان خیلی کمی الزم است.
« گازها نیازی به تصفیه )خالص شدن( ندارند. وجود CO۲ و نیتروژن 

بر چنین فرآیند تخمیری تأثیر نمی گذارد و نیازی به حذف آنها نیست.
« صرفه جویی در انرژی سیستم بر پایه زیستی بسیار زیاد است: تقریبًا 
70 درصد انرژی به الکل و 30 درصد دیگر به بیوماس تبدیل می شود. این 

شکل۲4- تخمیر بیولوژیکی )fermentation( گازهای باطله حاوی کربن توسط میکروب ها.
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بیوماس می تواند به بیوگاز تخمیر شود یا می تواند به عنوان خوراک دام نیز 
مورد استفاده قرار گیرد.

« با تغییر میکروب ها می توان مواد شیمیایی متفاوتی تولید کرد و به 
بازارهای دیگری دست یافت.

تکنولوژی النزاتک برای اولین بار در مقیاس تجاری در کارخانه فوالد 
شوگانگ که در سال ۲018 شروع به کار کرد استفاده شد. در حال حاضر 
سال  در  راه اندازی  به  آرسلورمیتال  شرکت  توسط  بزرگی  سرمایه گذاری 

۲0۲۲ نزدیک می شود )شکل ۲5(.
هنگامی که در مقیاس کامل و از تمام گازهای زائد فوالد استفاده کند، 
بهره دهی kg۲00 الکل به ازای هر تن فوالد امکان-پذیر است و از انتشار 
می شود.  جلوگیری  خام  فوالد  تن  هر  ازای  به   kg400 میزان  به   CO۲
فرآوری بعدی اتانول به kg1۲0 اتیلن به ازای هر تن فوالد با تکنولوژی 
موجود آسان است. با استفاده از این تکنولوژی در بازار اروپا به صورت 
به بخش شیمیایی  اتیلن  تجاری، بخش فوالد می تواند 1۲ میلیون تن 
عرضه نموده و از انتشار ۲4 میلیون تن CO۲ جلوگیری  کند. این میزان 

تقریبًا 50 درصد بازار فعلی اتیلن اروپا است. شکل۲6 تعدادی از بازارهای 
بالقوه اتانول در سال ۲030 را نشان می دهد که ۲5 برابر بیشتر از کاربرد 

فعلی برای ترکیب اتانول در بنزین است.
با ترکیب کردن بازیافت پسماند چوب و پالستیک ها در فرآیند DRI و 
BF با تبدیل گازهای باطله فوالدسازی به اتانول و مواد شیمیایی، بخش 
فوالد یک توانمندساز اقتصاد چرخه ای با تبدیل پسماند به محصوالت در 

مقیاس بزرگ است.
 CCE(( حرارت پسماند امکان جذب و صادرات کربن کم هزینه
 )kg/t۲00 )تقریبًا  باقیمانده   CO۲ انتشار  می کند-  فراهم  را   CO۲
پالستیکی  پسماند های  در  موجود  کربن  از  یا  بیولوژیکی  منشأ  عمدتًا 
آسان   )CCS( ذخیره سازی  و  حمل و نقل  برای   CO۲ این  جذب  دارند. 
اصطالح  به  شود:   CO۲ منفی  انتشار  به  منتج  می تواند  حتی  و  است 

 .)CCS بیو-انرژی با( BECCS
با  با هزینه کم  را می توان   DRI و   BF جذب CO۲ در محل کارخانه 
رویکردهای  داد.  انجام  فوالدسازی  فرآیند  پسماند  گرمای  از  استفاده 
جدید با شستشوی با آمین ها امکان جذب تا 99 درصد از CO۲ با تقریبًا 

GJ/ton CO۲۲.3 بخار کم فشار را می دهد، 
اولین کارخانه آزمایشی  بازیابی می شود ]31[.  که در کارخانه فوالد 
)پایلوت( در شرکت آرسلورمیتال در مسیر پروژه 3D-CCUS )شکل۲6( 

در دست ساخت است.
هزینه عملیاتی برای جذب و مایع سازی CO۲ با گرمای پسماند در 
محدوده 10 تا ۲0 دالر بر تن CO۲ خواهد بود. CO۲ مایع را می توان در 
مسافت های طوالنی با همان تکنولوژی مورد استفاده برای گاز طبیعی 
مایع )LNG( با کشتی حمل کرد. هزینه های حمل با کشتی بر اساس 
اندازه  به  1 میلیون تن CO۲ در سال در طی مسافت km1000 بسته 
کشتی ها بین 10 تا 15 دالر در تن است ]33[ که منتج به هزینه کلی 

شکل۲6- تقاضای بالقوه اتانول )میلیارد لیتر( در بازار اتحادیه اروپا ۲5 برابر بیشتر از مخلوط کردن با بنزین است ]۲5[. 

]۲6[ Gent در یک کارخانه شرکت آرسلورمیتال در Steelanol شکل۲5- ساخت کارخانه
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جذب و صادرات کربن )CCE( کمتر از 50 دالر بر تن CO۲ می شود. 
در یک جهان با انتشار ]CO۲[ صفر خالص، مناطق صنعتی با تراکم 
باالی کارخانه های مواد شیمیایی و فوالد نیاز به واردات انرژی تجدیدپذیر 
قابلیت  بین  بلند مدت  شکاف  شکل ۲7  دارند.  طوالنی  مسافت های  در 
تولید انرژی تجدیدپذیر و نیازهای انرژی تجدیدپذیر برای اروپای غربی 
را نشان می دهد. در شمال فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان غربی تا شمال 

ایتالیا در مجموع تا TWh1000 کمبود دارند.
تخصصی شدن های جدیدی در اقتصاد ]انتشار CO۲[ صفر خالص 
جهانی ایجاد خواهند شد. برای انتقال انرژی ارزان به مناطق صنعتی 
باید انرژی تجدیدپذیر تولید شده در مناطق با تابش خورشید فراوان به 

حامل انرژی مایع تبدیل شوند.
شکل۲8 نتیجه یک مطالعه را نشان می دهد که در آن واردات انرژی 
مایع،  هیدروژن  با  )بلژیک(   Zeebrugge به منطقه  چهار  از  تجدیدپذیر 
متان مایع )LNG( و متانول به عنوان حامل انرژی مورد مطالعه قرار گرفته 

است.
هیدروژن  تبدیل  برای  اما  می دهد  ارائه  را  مورد  جذاب ترین  متانول 
برای  را  جدیدی  فرصت های  این  دارد.  نیاز   CO۲ به  متانول  به   PV از 
استفاده از CO۲ ایجاد می کند: به صورت خوراک برای تولید متانول با 

تجدیدپذیرهای کم هزینه.
با CO۲ جذب و صادرات شده با هزینه زیر 50 دالر بر تن، هزینه متانول 
سبز حتی کمتر از هزینه متانول فسیلی فعلی است. این موضوع دوباره 
و  متانول  به  هیدروژن  تبدیل  برای  می دهد:  نشان  را  هیدروژن  مسئله 

انتقال متانول در مقایسه با مایع سازی و انتقال خود هیدروژن، به انرژی 
یا  کرد  به بخش شیمیایی عرضه  را می توان  متانول  است.  نیاز  کمتری 
 DRI می توان به گاز سنتز تبدیل )ریفورم( کرد و در تزریق به ستون کوره

یا BF استفاده کرد ]35[. 

نتیجه گیری
کلیدی  تکنولوژی  پنج  مقاله،  این  در  هوشمند-  کربن  مسیر 
با تمرکز  توانمندساز برای حرکت به سمت خنثی -کربن به طور مفصل 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  راه حل  هر  مقیاس  افزایش  محدودیت های  بر 
کارخانه های BF/BOF همانند  با  را می توان  تکنولوژی  پنج  هر  است. 
مورد کارخانه های DRI/EAF تنها با متناسب سازی جزئی با فرآیندهای 
موجود ادغام کرد. ورودی های فسیلی )ذغال سنگ و گاز طبیعی( با برق 
تجدیدپذیر، پسماند سلولزی و پلیمرهای بازیافتی جایگزین می شوند. 
به  کربن  حاوی  فوالدسازی  باطله  گازهای  تبدیل  امکان   CCE و  CCU
می توان  را  )زنده زا(  بیوژنیک   CO۲ می کنند.  فراهم  را  متانول  و  اتانول 
عنوان  به   BECCS(  ]CO۲[ منفی  انتشار  حتی  تحقق  برای   CCS با 

ششمین تکنولوژی توانمندساز کلیدی( ترکیب کرد. 
و   BF کارخانه های  برای   kg1600 اولیه   CO۲ انتشار  نتیجه،  در 
kg1100 برای کارخانه های DRI در دنیای برق کربن صفر خالص، به 

صورت گام به گام به صفر کاهش می یابد )شکل۲9(.
« برق تجدیدپذیر امکان برقی سازی تولید گرمای دمای باال را فراهم 

می سازد.

شکل۲8- موازنه قابلیت تولید برق تجدیدپذیر در مقابل تقاضا )شامل هیدروژن( در 
هر منطقه در اتحادیه اروپا ]34[. 

شکل۲7- واحد جذب CO۲ در حال ساخت در کوره بلند
.]31[ Dunkerque یک کارخانه شرکت آرسلورمیتال در
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« برق تجدیدپذیر در کارخانه های BF و DRI به kg۲5 هیدروژن سبز 
برای تزریق تبدیل می شود.

تبدیل   EAF و   BF برای  بیوذغال  به  سلولزی  بیولوژیکی  پسماند   »
می شود.

« پلیمرهای بازیافتی به منظور تبدیل با CO۲ به گاز سنتز به گاز تبدیل 
می شوند.

« گاز باطله کارخانه های DRI و BF با تخمیر بیولوژیکی به مولکول های 
با ارزش باال تبدیل می شوند.

صادر  کم  هزینه  با  و  شده  مایع  و  جذب  فسیلی   CO۲ باقیمانده   »
 )PV( می شود و دوباره به عنوان متانول سبز تولید شده با برق فتوولتائیک

کم هزینه وارد می شود.
برای  می تواند  نیز  سلولزی  بیوماس  پسماند  از  بیولوژیکی   CO۲  »

BECCS )انتشار کربن منفی( جذب شود.
توانمندساز کلیدی )KET( به صورت ادغام شده  در  تکنولوژی های 

شکل ۲9، دارای تعدادی اجزای مشترک هستند.
« همه تکنولوژی ها در مقیاس تجاری وجود دارند یا در حال حاضر در 

معرض نمایش هستند.
 BF همه تکنولوژی ها را می توان به صورت گام به گام با کارخانه های »

و DRI ادغام کرد.
« هر KET را می توان به طور موازی مستقر کرد. هیچ ریسکی برای 
برعکس،  ندارد.  وجود  تکنولوژی  یک  از  شروع  با  کربن  کردن  محدود 
را  استقرار  که  می شود  اضافی  هم افزائی  ایجاد  باعث   KET دو  ترکیب 

تسریع می کند.
« مقیاس همه تکنولوژی ها در ارتباط با محدودیت های واقعی عرضه 

تنظیم می شوند.
دو  تاکنون،   — "خنثی-کربن"  فوالدسازی  برای  جدید  توصیفی 
 CCS توصیف برای فوالدسازی خنثی-کربن معرفی شده است: توصیف
در   B و   A )نقطه  می کنند  رقابت  یکدیگر  با  که  هیدروژنی،  توصیف  و 

شکل30(.
در  بود.  اروپا  در   ۲005 سال  در   ULCOS پروژه  پایه   CCS توصیف 
همیشه  فوالدسازی  و  است  اجباری  منبع  یک  کربن  که  است  آمده  آن 
CO۲ زیادی تولید می کند. ادغام CCS در مقیاس بزرگ امکان حرکت به 
سمت خنثی-کربنی را با کمترین هزینه فراهم می کند. این امکان تداوم 
زیرساخت های فعلی را می دهد و مشاغل را حفظ می کند. به این ترتیب، 

CCS به عنوان کمک کننده به "گذار مقتضی" ترویج می شود ]41[. 
از کربن  بنیادی  تغییر  این  توصیف هیدروژنی معرفی شد.  جدیدتر، 
به هیدروژن تولید شده با انرژی های تجدیدپذیر را ترویج می کند. گرچه 
هزینه های انتقال در صورت تنها در نظر گرفتن انرژی های تجدیدپذیر 
بسیار زیاد است، اما اعتقاد بر این است که ممنوعیت خوراک اولیه کربنی 

مطلوب ترین گزینه کاهش است.
این حال، هر دو توصیف مسائل یکسانی دارند: عدم استحکام و  با 

افزایش هزینه ها با افزایش مقیاس. 
باور هائی در مورد یک جهان قطعی با تنها یک بازی نهایی وجود دارد 
سبز"(.  هیدروژن  "اقتصاد  فسیلی"؛   CO۲ ذخیره  "ادامه  مثال،  )برای 
سیاه"  "قوهای  برای  مسیر  متناسب سازی  برای  انعطاف پذیری  هیچ 
آینده وجود ندارد. یک مثال، باور به پیل های سوختی هیدروژنی برای 
عنوان  به  باتری  تکنولوژی  اخیرًا  اینکه  تا  دارد،  وجود  آینده  حمل و نقل 
تغییر دهنده بازی ظاهر شد. یکی از قوهای سیاه براق که پس از پروژه 
ULCOS رخ داد، تخمیر بیولوژیکی گازهای باطله فوالدسازی است که 

به طور ناگهانی CCU در مقیاس بزرگ را ممکن می سازد.
هر دو توصیف از قانون بازده کاهشی رنج می برند. این بدان معناست که 
اولین مراحل کاهش می تواند نسبتًا ارزان باشد، اما هر چه استقرار بزرگتر 
باشد، هزینه ها بیشتر و بازده کمتر است. تولید هیدروژن سبز در محل 
اول نسبتًا  یا 100 مگاوات  برای 50  انعطاف پذیر، می تواند  تزریق  برای 
ارزان باشد، اما به منظور کارکردن الکترولیزرهای 3 گیگاوات به صورت 
۲4/7 با برق تجدیدپذیر، انتقال راه دور برق و هیدروژن با واسطه )فصلی( 

شکل۲9- متوسط متوازن شده هزینه هیدروژن )H۲(، متان )CH4( و متانول )CH3OH( در محل Zeebrugge )B(، تولید شده در شیلی، عمان، استرالیا، مراکش از منابع 
تجدیدپذیر )به صورت تابعی از هزینه CO۲: 160یورو بر تن، 80 یورو بر تن و 40 یورو بر تن( ]34[. 
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نیاز به ذخیره سازی خواهد بود. همین مورد برای CCS نیز صادق است: 
بخشی از CO۲ را می توان با هزینه کم جذب کرد و می توان آن را ذخیره 
 CO۲ نمود یا به صورت محلی استفاده کرد. اما جذب 100 درصد تمام
و ذخیره سازی طی چند دهه منجر به افزایش نمائی هزینه های نهایی 

ذخیره سازی می شود.
 ،CO۲ هزینه های کاهش CCS تأیید می کند که بدون IPCC گرچه
۲015–۲100 در مقایسه با راه حل هایCCS به میزان 138 درصد باالتر 
و  مشوق ها  هرگز  قبلی  شده  ذکر  دلیل  دو  به   CCS  ،]41[ بود  خواهد 
اراده های سیاسی الزم را دریافت نکرده است. عدم انعطاف پذیری این 
از CCS منجر به قفل شدن کربن )برای  ترس را ایجاد  کرد که حمایت 
 CCS مالی  تأمین  شود.  ذغال سنگی(  نیروگاه-های  حفظ  با  مثال 
ریسک گران تر شدن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد و بنابراین 
سیاست گذاران می ترسند مجبور شوند دو بار هزینه کنند. از سال ۲005، 
بجز اخیرًا در آمریکا، هیچ پیشرفت قابل توجهی در زمینه CCS حاصل 

نشده است.
می افتد.  اتفاق  هیدروژنی  توصیف  مورد  در  مشابهی  ریسک های 
اتحادیه اروپا مبالغ هنگفتی را برای حمایت از سرمایه گذاری های اولیه 
پتانسیل  بود.  نخواهد  کافی  این  اما  می دهد،  اختصاص  هیدروژن  در 
محدود برای استقرار انرژی تجدیدپذیر محلی به هزینه های زیادی منجر 

خواهد شد. همه کارشناسان معتقدند که توصیف هیدروژنی در مقایسه 
با توصیف CCS هزینه بیشتری خواهد داشت و طی چند دهه به حمایت 
و مشاغل  رقابت پذیری  دادن  از دست  نتیجه  نیاز خواهد داشت.  مالی 
یا  مالیات  طریق  از  )مستقیمًا  مالیات دهندگان  جانب  از  بیشتر  سهم  و 
غیره(  و  کربن  مرز  تعدیل  تفاوت ها،  برای  قرارداد  طریق  از  غیر مستقیم 
است. فقدان حقانیت باعث ایجاد ریسک های مقاومت در برابر کل طرح 

گذار اقلیمی می شود. 
دو توصیف متضاد در حال فلج کردن اقدامات اقلیمی در صنعت فوالد 
خنثی- سمت  به  حرکت  برای  الزم  سرمایه گذاری های  کردن  مسدود  و 

کربنی هستند.
کربن  مسیر  اساس  بر  قانع کننده  و  جدید  توصیفی  باید  فوالدسازان 
C در شکل30(. بخش فوالد می تواند در مرکز  )نقطه  بسازند  هوشمند 
اکوسیستم آینده با هدایت ارزش ها به صورت پسماند صفر، چرخه کامل 
]cradle to cradle[ و بازده باال به دلیل تخصصی سازی بهینه قرار گیرد. 
بهینه تنها در مورد کربن یا هیدروژن نیست، بلکه ترکیبی از هر دو است. 
انعطاف پذیری  قرمز(،  )منحنی   CO۲ جذب هزینه های  کاهش  به  این 
انرژی های تجدیدپذیر متغیر، ارزش افزوده بیشتر  از  بیشتر در حمایت 
ناشی از تولید مواد شیمیایی، برگشت بیشتر به جامعه با ترویج اقتصاد 

چرخه ای و ایجاد اشتغال منتج می شود.

شکل30- ادغام پنج تکنولوژی کلیدی توانمندساز که امکان تحول کارخانه های BF و DRI موجود به کربن-خنثی را فراهم می سازد.

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

55

14
01

ت 
ش

به
دی

ار
 و 

ین
رد

رو
  ف

 2
73

ره 
شما



خالصه
این مقاله مروری بر چالش ها و فرصت های تبدیل بخش فوالد به خنثی-

محدودیت های  و  شد  تشریح  تکنولوژیکی  اصلی  مراحل  است.  کربن 
پیاده سازی در جهان خنثی-کربن سال ۲050 مشخص شد.

خنثی- فوالدسازی  برای  متناقض  و  سنتی  توصیف های  از  شروع  با 
کربن، که عبارتند از توصیف CCS و توصیف هیدروژنی، نشان داده شد 
که فوالدسازان باید توصیف قانع کننده جدید کربن هوشمند را بر اساس 
ترکیب انعطاف پذیر ورودی های کربن و هیدروژن از انرژی های تجدیدپذیر 
 CCU و از منابع پسماند در ورودی و تولید مواد شیمیایی با ارزش باال با

 BECCSجذب و صادرات کربن( و( CCE ،)جذب و استفاده از کربن(
)بیو انرژی CCS( توسعه دهند.

توصیف کربن هوشمند بخش فوالد را در مرکز اکوسیستم خنثی-کربن 
با "گذار مقتضی" قرار می دهد که باعث ایجاد مشاغل و کامیابی برای 

جامعه ما می شود.

زیرنویس:
1- steam methane reformer

شکل31- توصیف سنتی CCS )نقطه A( و هیدروژنی )نقطه B( منجر به هزینه باال و انعطاف پذیری کم )در نتیجه ریسک ها( می شود. 
توصیف کربن هوشمند انعطاف پذیر است و پنج استراتژی را با کمترین هزینه ترکیب می کند.
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آالینده هایی  ظهور  باعث  صنایع  توسعه 
گردیده است. گستردگی و شدت این آالیندها 
و  داده  قرار  آالینده  مراکز  ردیف  در  را  صنایع 
فناوری های جدید توانایی های بشر در کنترل 
فعالیت های  از  ناشی  های  آالینده  نشر  میزان 

صنعتی را چند برابر نموده است. 
غبار  صنعتی  مهم  آالینده های  از  یکی 
می باشد. فناوری هائی برای کنترل نشر ابداع و 
مورد استفاده قرار گرفته است. توسعه صنایع زیر 
بنائی کشور ایران توجه جدی به محیط زیست و 
کنترل میزان آالینده های صنعتی را دو چندان 
کرده و تا دستیابی به معیار های پیشرفته کنترل 
در  طوالنی  مسیری  جهان  سطح  در  غبار  نشر 

پیش است.
که  است  مختلف  گازهای  از  مخلوطی  هوا 
احاطه کرده  را  زمین  نازکی  نسبتا  بصورت الیه 
در  درصد   95 حدود  هوا  اعظم  قسمت  است. 
۲0 کیلومتری از سطح دریا قرار دارد. با افزایش 
ارتفاع از سطح دریا به مرور از دانسیته هوا کاسته 
می شود. در قطب های زمین حدود 8 کیلومتر و 

در خط استوا تقریبا دو برابر آن ضخامت دارد.
نقل،  و  حمل  از  عبارتند  هوا  آلودگی  منابع 

گرمایش خانگی، تولید برق، سوزاندن ضایعات 
و  جنگل ها  و  مراتع  سوزی  آتش  پسماندها،  و 

صنایع مصرف کننده سوخت های فسیلی.
مانند  صنعتی  فعالیت های  از  بسیاری 
نیروگاه ها مستقیما بخار آب را منتشر می کنند. 
که  دارند  وجود  بخار  فاز  در  نیز  دیگری  مواد 
منابع  از  ناشی  هیدروکربن های  به  می توان 
و اسید سولفوریک  منابع طبیعی  آلوده کننده، 
حاصل از اکسیداسیون دی اکسید گوگرد اشاره 

نمود.
غلظت  که  زمانی  جامد،  ذرات  و  گازها 
و  انسان  بر  رود  فراتر  مشخصی  مقدار  از  آنها 

محیط زیست اثرات مخربی می گذارند.

● الیه وارونگی؟
الیه هوای گرم که توده هوای سرد را در زیر 
خود حبس می کند الیه وارونگی نامند. فاصله 
الیه وارونگی تا زمین در تابستان چند هزار متر و 
در زمستان یکصد یا دویست متر است. با وجود 
بادهای کم سرعت الیه وارونگی برای مدتی باقی 

می ماند. 
بسیاری از آالینده های موجود در هوا اثراتی 

مروری بر آالینده های زیست محیطی 
◄ مهندس مجتبی فردیار 

کارشناس ارشد صنایع فوالد وفروآلیاژها

جدی بر سالمت انسان دارند. منواکسید کربن 
ازعوامل موثر در بروز بیماری قلبی است.

دار  گوگرد  سوخت های  احتراق  اثر  در 
اکسیدهای گوگرد )SO3,SO1( تولید می شوند. 
صنایع ذوب مس و ساخت کاغذ مقادیر زیادی 
اکسید گوگرد تولید می کنند. اکسیدهای گوگرد 
نظیر  تنفسی  بیماریهای  موجب  و  بوده  سمی 
از  گازها  این  می شوند.  مسن  افراد  در  آمفیزم 

طریق بو قابل تشخیص می باشند. 
عموما   )NO3  ,NO۲( نیتروژن  اکسیدهای 
آیند  به وجود می  باال  احتراق دمای  در شرایط 
منتشر  و  تولید  صنعتی  پیشرفته  جوامع  در  و 
را  تنفسی  سامانه  اکسیدها  این  می شوند. 

تحریک کرده و باعث ناراحتی چشم می شوند. 
دارند  وجود  فرار  هیدروکربن  نوع  صدها 
تشکیل  را  هوا  مهم  آالینده های  از  بخشی  که 
می دهند. بسیاری از آنها سرطان زا یا به عنوان 
عاملی در افزایش ابتال به سرطان ریه محسوب 
واکنش  اثر  در  معموال   )O3( ازن  می شوند. 
فتوشیمیائی بین اکسیدهای نیتروژن و اکسیژن 

در داخل جو به وجود می آید. 
و  آمفیزم  آسم،  بیماری  تشدید  باعث  ازن  58

14
01

ت 
ش

به
دی

ار
 و 

ین
رد

رو
  ف

 2
73

ره 
شما



برونشیت مزمن می شود. این ماده مقاومت در 
را  تمرکز  قابلیت  آورده،  پائین  را  عفونت ها  برابر 
و  سینه  ناراحتی  سرفه،  موجب  و  داده  کاهش 

تحریک سامانه تنفسی فوقانی می شود.
بسیار  زمین  روی  در  ازون  گاز  هرچند 
تا   1۲ حدود  از  اما  می گردد.  محسوب  سمی 
گاز  این  از  الیه ای  ما  سر  باالی  کیلومتری   50
وجود دارد که مانع رسیدن اشعه متوراء بنفش 
خورشیدی به زمین می گردد. با از بین رفتن این 
الیه عالوه بر اثرات مخرب محیطی بیماری های 

مختلفی نیز متاثر از آن رواج خواهد یافت. 
شدت  به  میکرون   0.8 تا   0.4 بین  ذرات 
شفافیت نور را کم، بین یک تا 5 میکرون حداکثر 
ته نشینی را در ریه ها و بین 3 تا 15 میکرون در 
سامانه تنفسی ته نشین می شوند. ذرات جیوه و 
فلزات سنگین دیگری که سمی بوده و می توانند 
ذرات  این  کنند.  شرکت  شیمیائی  واکنش  در 
همراه تنفس وارد بدن شده و در ریه ها رسوب 
کرده و در مسیر آنها تجمع پیدا می کنند و سبب 
افرادی  در  خصوص  به  سیلیکوسیس  بیماری 
کار  فروآلیاژها  و  سیمان  معادن،  صنایع  در  که 
می کنند می گردد. این تجمع در ریه ها توانائی 
آنها را در انتقال اکسیژن به درون خون کاهش 
و  االستیک  های  بافت  شدن  سخت  می دهد. 
اسفنجی ریه باعث کاهش راندمان تنفسی آن 

می شود.
شرایط  بدترین  که  می دهد  نشان  مطالعات 
ذرات  شدن  ترکیب  انسان  سالمتی  برای 
است.  دی اکسیدگوگرد  از  باالئی  غلظت  با 
جو  سراسر  در  ای  گونه  به  گوگرد  دی اکسید 
زمین پخش می شود. دی اکسید گوگرد موجود 
اکسیژن  با  ذرات  مجاورت  در  مرور  به  هوا  در 
واکنش داده )O2-- 2SO3 + ۲SO۲) و تبدیل 
اکسید  تری  می شود.  گوگرد  اکسید  تری  به 
گوگرد با بخار آب واکنش داده و باعث تشکیل 
اسید سولفوریک می شود. این اسید بافت های 
از قطرات اسید  را تخریب می کند. بعضی  ریه 
داده  واکنش   )NH3( آمونیاک  با  سولفوریک 
 }۲SO4)NH4({ آمونیم  سولفات  تولید 
می نماید. باران اسیدی همچنین می تواند از منو 
اکسید نیتروژن نیز تولید شود، به این صورت که 
این اکسید در اثر واکنش درجو به اسید نیتریک 

)HNO3( تبدیل می گردد.
است.  تاثیرگذار  هوا  شفافیت  بر  آالینده ها 
انسان  آلودگی  هرگونه  از  عاری  محیط  دریک 

می تواند حدودا ۲6۲ کیلومتر را ببینند. هرچه 
آلودگی هوا بیشتر می شود، شفافیت جو کاهش 
و عمق دید انسان کمتر می شود. گاز دی اکسید 
جذب  را  خورشید  تشعشعات  آبی  نور  نیتروژن 
یا  زرد  رنگ  به  زمین  جو  باعث می شود  و  کرده 
قرمز مایل به قهوه ای به نظر آید. کارخانه های 
تولید  تاسیسات  و  پاالیشگاه ها  مس،  ذوب 
از مهمترین  اتومبیل ها  و  سوخت های فسیلی 

عوامل کاهش دهنده شفافیت هوا می باشند.
غبار  نشر  میزان  کنترل  جهت  غبارگیرها 
غبارگیر  انواع  می شود.  استفاده  صنعت  در 
سیکلونی، اطاقچه ها، محفظه های ته نشینی 
بستر  فیلترهای  کیسه ای،  غبارگیرهای  ثقلی، 
جهت  می باشد.  الکتریکی  فیلترهای  و  شنی 
رسیدن به استانداردهای معمول، بسته به شدت 
و درجه حرارت جریان گازهای خروجی، ترکیبی 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غبارگیرها  این  از 
دستگاه های گاز شوی Scrubber که در آنها از 
آب به عنوان یک عامل فعال در ته نشینی ذرات 

غبار استفاده می شود.
فیلتر الکتریکی از تجهیزاتی است که برای 
مورد  غبار  آوری  جمع  و  آلودگی  میزان  کنترل 
هوای  قانون  رعایت  می گیرند.  قرار  استفاده 
فیلترهای  سازندگان  آن  اصالحیه های  و  پاک 
برای  دقیق  طراحی  به  ملزم  را  الکتریکی 
معلق  ذرات  درصد   99.5 از  بیش  جمع آوری 
در جریان گازهای خروجی از صنایع می نماید. 
فیلترهای الکتریکی ذرات درشت با قطر بین 3 
تا 10 میکرون و ذرات کوچکتر با قطر کمتر از 
یک میکرون را به طور موثر جمع آوری می کند. 
خاص  مورد  یک  برای  الکتریکی  فیلتر  هر 
سامانه های  سایر  همانند  و  شود  می  طراحی 
کنترل آلودگی هوا راهبری و به پرسنل کارخانه 
فعالیت ها  بتوانند  تا  شوند  داده  آموزش  باید 
دهند.  انجام  باالئی  راندمان  و  اطمینان  با  را 
فیلترها در تامین مقررات کنترل آلودگی هوا در 
کشورهای توسعه یافته که روز بروز سختگیرانه تر 
هرجائی  نتیجه  در  هستند.  ناتوان  شوند،  می 
محدودیت های  باشد  الزم  قوانین  اجرای  که 
کارخانجات  در  آلودگی  انتشار  سختگیرانه 
موجود باشد، گزینه های قابل انتخاب عبارتند 
و  کیسه ای،  فیلتر  به  الکتریکی  فیلتر  تبدیل  از 
فیلتر الکتریکی به فیلترهای ترکیبی کیسه ای /

فیلتر الکتریکی.
آالت  ماشین  صنعتی  کارخانه های  در  صدا 

مختلف از جمله خردکن ها، آسیابها، فن های 
انتقال دهنده ها  بزرگ، دمنده ها، کمپرسورها، 
سطح  می شوند.  صوتی  آلودگی  بروز  باعث 
صنعتی  کارخانه های  در  شده  منتشر  صدای 
متعیر  دسیبل   1۲0 تا   70 محدوده  در  معموال 
می باشد و این در حالی است که استاندار معتبر 
جهانی حدود مجاز صدا در صنایع بین 40 تا 75 

دسیبل در نظر گرفته شده است.
ذرات  کننده  تعیین  عامل   6 با  هوا  کیفیت 
معلق غبار با اندازه کمتر ا ز ۲.5 میکرون و ذرات 
معلق غباربین ۲.5 تا 10 میکرون، دی اکسید 
 ،)SO۲( گوگرد  اکسید  دی   ،)NO۲( نیروژن 

.)CO( منو اکسید کربن ،)O3( اوزن
از  هریک  هوا  کیفیت  دهنده  نشان  تابلو  در 
معرف  های  رنگ  با  فوق  در  گانه  شش  عوامل 

نشان داده می شود. 
رنگ )سبز( هوای پاک ، )زرد( هوای سالم، 
حساس،  افراد  برای  ناسالم  هوای  )نارنجی( 

)قرمز( هوای ناسالم، )بنفش( هوای خطرناک.
1- آلودگی هوا باعث تخریب بناها و کاهش 
خوردگی  طوریکه  به  می گردد.  آنها  عمر  طول 
آلومینیوم و مس در هوای آلوده 5 مرتبه، چدن 
8 مرتبه، روی 15 مرتبه ، نیکل ۲5 مرتبه و فوالد 
30 مرتبه سریعتر از موقعی است که در هوای 

تمیز قرار گرفته باشند.
۲- تخریب آثار تاریخی بر اثر هوای آلوده در 
از آن  اندازه 500 سال بیش  صد سال اخیر به 

بوده است. 
ترین بخش  اتومبیل های فرسوده عمده   -3
خود  به  را  آنها  از  نیمی  از  )بیش  آالینده ها 
شهری  در  که  طوری  به  دهند.  می  اختصاص 
مثل تهران حدود 80 درصد آلودگی هوا مربوط 
میلیون هشتصد هزار خودروی سواری  به یک 
)حدود نیمی از خودروهای کل کشور( موجود 

در آن می باشد.
با  کوتاه  شهری  درون  سفر   4 حذف  با   -4
اتومبیل شخصی در هر هفته در طول یک سال 

100 کیلو گرم CO۲ تولید می شود.
5-در شهرهای بزرگی مثل تهران روزانه 5 تن 
سرب وارد هوا می شود. هرچه تعداد خودروهای 
فرسوده شهر بیشتر باشد. مصرف بنزین باالتر 
رفته و در نتیجه مقدار سرب بیشتری وارد هوا 
اتومبیل  ترمز  از  بیشتر  استفاده  می گردد. 
افزایش انتشار آزبست ناشی از ترکیبات لنت آن 

را در هوا به دنبال خواهد داشت.
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خطرناکی  سنگین  فلزات  از  یکی  سرب   -6
است که از طریق اتومبیل های بنزینی منتشر 
از آن بر روی  می شود. عوارض بسیار بد ناشی 
انسان خصوصا در کودکان )مثل کاهش ضریب 
رفتاری(  و  گفتاری  اختالالت  ایجاد  و  هوشی 

نباید فراموش شود.
7- در موتورهای دیزلی میزان مصرف انرژی 
نسبت به مسافت طی شده کمتر از موتورهای 
بنزینی است. در نتیجه میزان انتشار آالینده ها 
محیط  آلودگی  نتیجه  در  و  بوده  کمتر  آنها  در 
سوخت  تهیه  همچنین  است.  تر  پائین  زیست 
دیزل از نفت خام آسانتر از تهیه بنزین است و 
انسان  روی  بر  آن  از  منتشره  مواد  تاثیر  میزان 

کمتر است.
8- صرفه جوئی در سوخت های فسیلی به 

هرشکل فراموش نشود. 
9- صرفه جوئی در استفاده از برق باید بیشتر 
مورد توجه باشد. چرا که در اغلب نیرو گاه ها برق 
با استفاده از سوختهای فسیلی تولید می شود.
باید توجه داشت که راندمان نیروگاه ها حداکثر 

40 در صد می باشد.
 CNG 10- بر اساس آمار مدیریت پشتیبانی
انتشار  کاهش  باعث  سوخت  این  از  استفاده 
 60 میزان  به   CO درصد   ۲0 میزان  به   CO۲
درصد NO۲ به میزان 70 درصد ذرات معلق به 
میزان 95 درصد و هیدراتهای کربن نسوخته به 

میزان 80 درصد می گردد.
کربن  تن  میلیارد   5.5 حدود  ساالنه   -11
وارد  زمین  جو  به  فسیلی  سوختهای  طریق  از 

می شود.
1۲- مطابق برآوردهای انجام شده ساالنه:

 SO۲( تن   )83400-  CO( تن   )8۲700
-18۲717( تن ذرات معلق در هوا( -39610( 
تن اکسیدهای ازت( - 81690( تن انواع هیدرو 
تهران  شهر  درهوای  خودروها  توسط  کربن( 

منتشر می شوند. 
13- امروزه در دنیا بیش 1.5 میلیارد خودرو 

وجود دارد.
یک  میانگین  طور  به  یانه؟  کنیم  باور   -14
خود رو ساالنه نزدیک به چهار برابر وزن خود دی 
اکسید کربن تولید می کند. همچنین با افرایش 
10mg / m3 ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 
درصد   5 میزان  به  قلبی  حمله  افزایش  باعث 

می شود.
15- گاز طبیعی نسبت به بنزین و گازوئیل 

آلودگی بسیارکمتری ایجاد می کند.
16- بر اساس آمار موسسه حفاظت محیط 
زیست آمریکا )EPA( ساالنه بین 150 تا 300 
عفونت  دچار  ماه   18 زیر  کودک  و  نوزاد  هزار 
تنفسی می گردند و ساالنه حدود 15 هزار نوزاد 
و شیر خوار به همین دلیل در بیمارستان بستری 

می شوند.

● ترکیبات سنگ مس.
فلزاتی  مس  خود  بر  عالوه  مس  کانی  در 
مانند آهن- سرب -روی - آنتیموان - ارسنیک 
- سلنیوم – تلوریوم- بیسموت - نقره -و طال نیز 

یافت می شود.
 Cu۲S فرمول  با  کالکوسیت   Chalcocite  
نمایش داده می شود، در ترکیبات شیمیائی آن 
حدور 9.79 درصد مس وجود دارد و گوگرد در 
آن به عنوان محصول فرعی است. این کانی به 
رنگ خاکستری متمایل به سیاه تا سیاه است 
و دارای سختی 3 تا 5.۲ چگالی 5.5 تا 8.5 
است .معموال همراه آن مقداری آهن و نقره به 

شکل ناخالصی وجود دارد

● ترکیبات سنگ آهن.
TiO۲ اکسید تیتانیوم مقدار معین تقریبا بین 
1 تا ۲ درصد )MnO۲ اکسید منگنز اکسیدهای 

) SiO۲ . Al۲O3( اسیدی سرباره ساز

● ترکیبات کرومیت برای تولید فروکرم
Cr/ -یا مساوی 44 درصد  Cr۲O3 بیشتر 

Fe بیشتر یا مساوی 3 درصد- P کمتر از 0.01 
درصد- S کمتر از 0.01 درصد. 

● ترکیبات سنگ منگنز برای تولید فرو 
منگنز. 

 Mn بیشتر از 40 درصد- Mn/ Fe بیشتراز 

 – درصد   0.003 از  کمتر   P / Mn– درصد   8
SiOO۲ کمتر از 15 درصد - رطوبت کمتر از 5 

درصد.

● انواع غبارگیرهای صنعتی .
ذرات معلق در هوا )غبار( از جمله آالینده های 
محیط زیست می باشند کنترل میزان نشر غبارها 
استفاده  متنوعی  غبارگیرهای  از  صنعت  در  از 
سکلونی،  غبارگیرهای  از  می توان  که  می شود 
در  ثقلی  نشینی  ته  محفظه های  و  اطاقچه ها 
ابعاد کوچک، غبارگیرهای کیسه ای، فیلترهای 
بستر شنی و رسوب دهنده های الکترواستاتیکی 
)فیلترهای الکتریکی( را نام برد. جهت رسیدن 
است  ممکن  حتی  معمول،  استانداردهای  به 
گازهای  و درجه حرارت جریان  به شدت  بسته 
خروجی، ترکیبی از این غبارگیرها مورد استفاده 
قرار گیرد. دستگاه های گاز شوی که در آنها از 
آب به عنوان یک عامل فعال در ته نشینی ذرات 

غبار استفاده می شوند.
1- محفظه های ته نشینی.

 این نوع غبارگیر قدیمی ترین راه جداسازی 
از جریان هوا است که اساس جداسازی  ذرات 
در آن بر دو عامل استوار می باشد. یکی سرعت 

جریان هوا و دیگری نیروی ثقل.
که  است  قرن  یک  از  بیش  ها  سیکلون   -۲
هوای  از  غبارگیری  جهت  مختلف  صنایع  در 
سیکلون  می شود.  استفاده  سیکلون  از  آلوده 
آن  در  که  باشد  می  غبارگیر  نوع  کاربردی ترین 
محفظه  از  مماس  صورت  به  غبار  از  مملو  گاز 
یک  طریق  از  و  شده  مخروطی  یا  ای  استوانه 
ذرات  گردد.  می  خارج  باال  از  مرکزی  دهانه 
حرکت  به  اینرسی،تمایل  وجود  دلیل  به  غبار 
دارند.  دستگاه  خارجی  های  دیواره  سمت  به 
سیکلون ها نوعی محفظه ته نشینی می باشند 
که در آنها شتاب گریز از مرکز جایگزین شتاب 

ثقل می شود.
و مبانی  تائی اصول  3- سیکلون های چند 
به کار گرفته شده در طراحی سیکلون ها بیانگر 
سیکلون ها  بازده  بهترین  که  است  مطلب  این 
تا 300 میلی متر بدست  در محدوده قطر 50 
پائین  ظرفیت  سیکلون هایی  می آید.چنین 
 ۲5 حدود  در  عملکرشان  محدوده  و  داشته 
برای  بنابراین  است.  دقیقه  در  مکعب  متر 
از  مجموعه ای  گاز،  باالتر  جریان های  شدت 
اند  ترکیب نموده  با یکدیگر  را  این سیکلون ها  60
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در  که  می دهند  تشکیل  سیکلون  گروه  یک  و 
که  می گردد.  اطالق  سکلون  مولتی  اصطالح 
یک  و  آلوده  گاز  جریان  ورودی  محفظه  یک  از 
قیف جهت تخلیه گرد و غبار تشکیل شده اند. 
 400 از  می توانند  کلون  مولتی  واحدهای 

سیکلون منحصر به فرد تشکیل شده باشند.
4- گاز شوی ها یا جداکننده های تر گروهی 
آنها  را تشکیل می دهند که در  از غبارگیرهای 
از یک مایع )معموال آب( برای اجرا یا کمک به 
عملیات عبارگیری استفاده می شود. این گونه 
مورد  که  است  سال   100 از  بیش  غبارگیرها 
استفاده قرار می گیرد. و طرح های بی شماری 
از آنها تاکنون ارائه و ساخته شده اند. در این نوع 
غبارگیرها مایع به صورت پاششی درون گاز پخش 
جداکننده های  عنوان  به  مایع  وقطرات  شده 
اصلی ذرات غبار عمل می پاشند. آب باید بدون 
امالح باشد که سوراخ های ریز را مسدود ننماید.
5- فیلترهای شنی داری ذرات شن و ماسه 
هستند که به عنوان یک عامل جداکننده غبار 
در  غبار  ذرات  می کنند.  عمل  گاز  جریان  از 
داخل و بر روی بستر شنی ته نشین می شوند. 
برپایه  غبارگیرها  این  در  نشینی  ته  کار  و  ساز 
و جاذبه  نفوذ  اینرسی، شتاب جاذبه،  نیروهای 
فیلترهای  باشد.  می  استوار  الکترواستاتیکی 
ثابت، بستر متحرک و  شنی به سه دسته بستر 

قابل تمیز شدن تقسیم بندی شده اند.
6- فیلترهای کیسه ای سابقه طوالنی برای 
جمع آوری ذرات جامد و تصفیه مایعات دارند. 
امروزه فیلترهای کیسه ای بیشترین کاربرد را در 
غبار گیری گازهای خروجی واحد های صنعتی 
دارا می باشند. بسته به نوع کیسه به کار رفته، 
در  هائی  ذره  توانند  می  ای  کیسه  فیلترهای 
 99.95 بازده  با  را  میکرون  یک  از  کمتر  ابعاد 
از  فیلترها  نوع  این  در  کنند.  درصد جداسازی 
تعداد زیادی کیسه )با سوراخ های خیلی ریز( 
به ول چند متر و قطر چند ده سانتی متر که به 
قفس  یک  توسط  و  دارند  قرار  یکدیگر  موازات 
به  را  آلوده  سیمی حمایت می شوند که هوای 
از  مملو  گاز  دهند.  می  عبور  برعکس  یا  خارج 
غبار، از میان پارچه متخلخل کیسه های قیلتر 
عبور می گذرد و ذرات غبار در فضای خالی به جا 
پر شدند  می ماند. هنگامی که فضاهای خالی 
مکانیزم تمیز کننده کیسه ها و جمع آوری غبار 

انجام می گیرد.

● مزایای فیلترهای کیسه ای
1- باز دهی جمع آوری ذرات در این کیسه ها 
بسیار باال است. راندمانه غبارگیری بیش از 99 

درصد است.
تمیز  منظم  بطور  فیلترها  این  چنانچه   -۲

شوند تغییرات در بار گرد و غبار آنها ندارد.
3- هوای خروجی را می توان باز یابی کرد.

4- غبار جمع آوری شده برای فرآوری یا دفع 
به راحتی به صورت خشک جداسازی می شود.
5- از عمر نسبتا خوبی برخوردار می باشد.

و  تعمیر  ندارد.  وجود  را  باال  ولتاژ  خطر   -6
را  غبار  و  گرد  آوری  جمع  و  ساده  آن  نگهداری 

ممکن می سازد.
کم  نسبتا  آنها  نگهداری  و  نصب  هزینه   -7

است.
استفاده در  قابلیت  و  باال  پذیری  انطاف   -8

کاربردهای مختلف 
9- فیلترهای کارتریجی

انواع  از  دیگر  یکی  کارتریچی  فیلترهای 
می باشند. صنعت  در  معمول  غبارگیرهای 

عامل  آنها  در  که  کیسه ای  فیلترهای  برخالف 
نمدی  یا  پشمی  کیسه های  غبار  جداسازی 
می باشد، در این غبارگیرها از کارتریچ های فلزی 
استفاده  غبارگیری  برای  دار  چین  و  مشبک 

می شود.
استاتیکی  الکترو  دهنده های  رسوب   -10
رسوب دهنده الکترو استاتیک دستگاهی است 
غبار  ذرات  الکترواستناتیکی  بار  القای  با  که 
رسوب  می نماید.  جداسازی  گاز  جریان  از  را 
دهنده های الکتروستاتیک غبار های کار آمدی 
گاز  جریان  در  مرزاحمت  حداقل  با  که  هستند 
عبوری از دستگاه عمل جداسازی ذرات ریز غبار 
و دود را انجام می دهند. در این نوع غبارگیرها 
نیز همانند گازشوی ها سعی می شود با تزریق 
عامل واسطه ای تغییراتی در ذرات آلوده ایجاد و 
بدین ترتیب آنها را به دام انداخت.در اینجا بجای 
قطرات ریز آب از بارهای الکتریکی )الکتریسته 
ساکن یا الکترو استاتیک( استفاده می کنند و به 
همین جهت این غبارگیرها به نام رسوب دهنده 

الکتروستاتیک یا فیلتر الکتریکی معروفند. 
و  طرح  که  الکتریکی  فیلتر  فنی  مشخصات 
ساخت آن در کارخانه تولید فرومنگنز کاویان در 

شهر صنعتی کاوه انجام گردیده است. 
به منظور جمع آوری غبار های حاصل از کوره 
الکتریک تولید فرو منگنز و فرو کرم یک  قوس 

دستگاه غبارگیر با مشخصات فنی آن به شرح 
زیر می باشد:

1- مقدار غبار پس از جمع آوری 3 تا 4 گرم 
در متر مکعب. 

۲- ظرفیت غبارگیری 75.000 متر مکعب 
در ساعت.

3- درجه حرارت غبار350 درجه سانتی گراد
4- سطح کیسه ها 9000 متر مربع

5- سطح مفید کیسه ها 8500 متر مربع. 
6- سرعت جریان گاز .35 متر در دقیقه

 350 تا  مقاوم  گرافیت  ها  کیسه  جنس   -7
درجه سانتی گراد.

8- تعداد کیسه ها 99۲ قطعه.
9-هر سلول 1۲4 کیسه بطول 10 متر.

 1500 شونده  خنک  های  لوله  سطح   -10
متر مربع.

11- قطر لوله های فلزی خنک شونده 610 
و 570 میلی متر در 8 ردیف. 

به  ورود  موقع  در  غبار  حرارت  درجه   -1۲
خنک کننده ها 400 درجه سانتیگراد.

13- درجه حرارت هوا در زمان خارج شدن از 
خنک کننده ها 150 تا ۲00 درجه سانتیگراد. 

KVA 630 14- قدرت موتور گرداننده فن

تجهیزات  و  لوله کشی  نمای  ●شرح 
غبارگیر شماره یک

درشت  قطعات  تخلیه  مخصوص  بونکر   -1
همراه هوای گرم خروجی از کوره یک مجموعه.

۲- بونکرهای مخصوص جمع آوری غبار به 
تعداد 8 مجموعه.

3- دریچه الکتریکی خروج هوای گرم همراه 
یک  راست  سمت  )آتمسفر(  آزاد  هوای  به  غبار 

دستگاه.
4- دریچه الکتریکی خروج هوای گرم همراه 
یک  چپ  سمت  )آتمسفر(  آزاد  هوای  به  غبار 

دستگاه.
5- دریچه الکتریکی انتهای مسیر لوله ایکه 
هوای گرم همراه غبار به مخازن هشتگانه وارد 

می گردد یک دستگاه.
6-دریچه های الکتریکی در مسیر لوله های 

خنک کننده چهارعدد.
ورود هوای گرم همراه  الکتریکی  7- دریچه 

غبار به مخازن هشتگانه یک دستگاه.
8- دریچه های با محرک دستی جهت ورود 

غبار به داخل بونکرهای هشتگانه 8 دستگاه.
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9- دریچه های سه راهی با محرک الکتریکی 
همراه  گرم  هوای  مکنده  لوله  مسیر  در  که 
غبار کار رساندن هوای گرم که غبار از آن جدا 
 GH پروانه ای 1  از طریق دریچه  را  شده است 
هوا  خروج  لوله  وارد  سپس  و   1۲ مکنده  وارد 

می نماید، یک دستگاه.
الکتریکی  محرک  با  ای  پروانه  دریچه   -10

جهت تنظیم مقدار هوای مکشی یک دستگاه.
11- موتور محرک دستگاه مکنده غبار یک 

دستگاه.
1۲- ونتیالتور مکنده غبار یک دستگاه.

الکتریکی  محرک  با  ای  پروانه  دریچه   -13
یک  دمشی  هوای  مقداری  تنظیم  جهت 

دستگاه.
یک  دمنده  دستگاه  محرک  موتور   -14

دستگاه.
15- موتور محرک حلزون انتقال غبار جهت 
مخازن  در  شده  آوری  جمع  غبارهای  تخلیه 

دستگاه یک دستگاه.
16- موتور محرک حلزون انتقال غبار جهت 
مخازن  در  شده  آوری  جمع  غبارهای  تخلیه 

هشتگانه یک دستگاه. 
از  غبار  جهت  دستی  محرک  با  دریچه   -17

مخازن هشتگانه تعداد 8 عدد.
18- خط لوله که هوا و غبار تحت تاثیر مکش 

قرار دارد.
19- خط لوله که هوا و غبار تحت تاثیر دمش 

قرار دارد.
۲0- خط انتقال غبار از مخازن هشتگانه به 

داخل ماشین.

● راه اندازی عبارگیر
بایستی  اپراتور  غبارگیر  اندازی  راه  از  قبل 

نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نماید:
محفظه  در  روغن  وجود  از  اطمینان   -1
بلبرینگ های محور انتقال قدرت از موتور اصلی 

به پروانه مکنده غبار.
۲- اطمینان از وجود جریان آب با فشار الزم 
محفظه  در  موجود  روغن  کردن  سرد  منظور  به 
بلبرینگ های محور انتقال قدرت از موتور اصلی 

به پروانه عبارگیر.
پروانه ای  دریجه  بودن  بسته  از  اطمینان   -3
بین پروانه غبارگیر اصلی و لوله انتقال غبارگیر 

 )1GH(دریچه شماره
دریچه  این  والو.  کنترل  توسط  دریچه  این 

اطاق  از   )B  ۲0۲  -H K( والو  کنترل  توسط 
کنترل هدایت می شود.

4- اطمینان از بسته بودن درب های محفظه 
غبارگیر.

5- اطمینان از آماده بکار بودن مکانیزم های 
باز و بسته کننده دریچه الکتریکی که در مسیر 
چهار عدد از لوله های هشتگانه حنک کننده ها 
به لوله اصلی متصل می باشد. چهار عدد دریچه 

با شماره های )4F تاF 1( می باشد.
مکانیزم  بودن  بکار  آماده  از  اطمینان   -6
مسیر  از  پس  که  دریچه ای  کننده  بسته  و  باز 
خنک کننده ها قرار دارد و جریان هوا را به سمت 
مخازن جمع آوری غبار هدایت می کند. تعداد 
یک دستگاه دریچه به شماره )L F 1( می باشد.

7- اطمینان از آماده بکار بودن دریچه هایی 
غبار  و  هوا  لوله  هدایت  انشعاب  محل  در  که 
تعداد  می باشد.  عبار  جمع آوری  مخازن  به 
هشت دستگاه دریچه که با مکانیزم دستی کار 

می کنند.
8- اطمینان از آماده بکار بودن دریچه هایی 
که جریان هوا و غبار را بسمت ونتیالتور اصلی 
هدایت می کند. )شیرهای سه راهی به تعداد 8 

.)1B تا B 8(عدد به شماره های
ای  دریچه  بودن  بکار  آماده  از  اطمینان   -9
که به هوای آزاد مربوط می شود و در مواقعی که 
درجه حرارت هوای غبار به ذاخل خنک کننده 
زیاد می باشد، بایستی با وارد کردن هوای خارج 
از درجه حرارت هوای همراه با غبار کاسته شود. 
HF( می باشد که توسط کنترل  این دریچه )1 
والو ) HK ۲0۲( از داخل اطاق فرمان باز و بسته 

می شود.
10- اطمینان از آماده بکار بودن دریچه های 
نصب  کوره  باالی  در  که   )111DF ,DF  11۲(
گردیده و در مواقعی که ونتیالتور مکنده غبار در 
حال کار می باشد بایستی این دو دریچه بسته 

باشد.
 )A 1(11- اطوینان از آماده بکار بودن دریچه
که در مسیر لوله ونتیالتور دمنده نصب گردیده 

است.
اصلی  موتور  کار  صحت  از  اطمینان   -1۲
دستگاه مکنده غبار )D 1( با قدرت KW 630 و 
موتور ) 3D( به قدرت KW 86 ونتیالتور دمنده 

هوا.
و  دریچه ها  کار  صحت  از  اینکه  از  پس 
اطمینان  فوق  گانه   1۲ ردیف  مکانیزم های 

غبار  مکنده  دستگاه  بایستی  گردید  حاصل 
بشرح زیر راه اندازی گردد:

.)1LF ( 1- باز کردن دریچه
۲- بازکردن دریچه های ورود غبار به مخازن 

هشتگانه.
3- بازکردن دریچه های ورود غبار به مخازن 
ارتباط  که  طوری  به   )B  1 تا   B  8( هشتگانه 

مخازن با سیستم مکنده برقرار گردد.
 ) D 1 ( 4- راه اندازی با استارت الکتروموتور

محرک ونتیالتور اصلی مکنده غبار.
بین   )GH  1( پروانه ای  دریچه  بازکردن   -5
ونتیالتور اصلی مکنده غبار و لوله های خارجی 
از مخازن هشتگانه جمع آوری غبار به میزان 70 

درصد.
6- بستن دریچه های باالی کوره بشماره های 

)DF 11۲ .DF 111( توسط کنترل والوها.
7- پس از انجام مراحل ششگانه فوق هوای 
گرم همراه غبار از طریق لوله اصلی انتقال غبار 
جداکردن  بمنظور  که  بونکری  عدد  دو  بسمت 
قرار  غبار  انتقال  لوله  مسیر  در  درشت  قطعات 
دارد وارد و در صورتی که قطعه یا قطعاتی همراه 
غبار باشد بداخل دو عدد بونکر وارد و پس از این 
مرحله هوای گرم که همراه آن غبار می باشد وارد 
چهار رشته از لوله های خنک کننده از هشت 
رشته لوله به منظور سرد شدن وارد می گردد. در 
این مرحله هوا که همراه آن غبار می باشد درجه 
حرارت آن کاسته می گردد. در صورتیکه چهار 
رشته از هشت رشته لوله های خنک کننده قادر 
به کاهش درجه حرارت هوای گرم که همراه آن 
 4F (غبار می باشد نگردید بایستی دریچه های
تا درجه حرارت هوای گرم که  باز گردد   )1F تا

همراه آن غبار می باشد تقلیل نماید. 
همراه  که  گرم  هوای  شدن  سرد  از  پس   -8
آن غبار می باشد هوا از طریق لوله اصلی وارد 
 1۲4 هریک  داخل  در  که  هشتگانه  مخازن 
کیسه مخصوص به منظور عبور جریان هوا تعبیه 
گردیده وارد می گردد. محل ورود هوا از قسمت 
باالی  قسمت  از  هوا  خروجی  و  مخازن  پائین 
مخازن از طریق دریچه های هشتگانه) B 8 تا 

B 1 ( می باشد. 
های  دریچه  طریق  از  هوا  اینکه  از  پس   -9
هشتگانه )B 8 تا B 1( عبور نمود وارد لوله اصلی 
ونتیالتور  داخل  از  عبور  از  پس  و  غبار  مکنده 
اصلی که قدرت آن 106۲61 تا 197343 متر 
مکعب هوا را در ساعت می تواند با فشار کاری  62
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3780 تا 6۲۲0 پاسکال با درجه حرارت 110 
درجه سانتیگراد عبور دهند وارد و پس از آن وارد 
لوله خروجی که به هوای آزاد مربوط است وارد و 
سپس هوای گرم که غبار آن در مخازن هشتگانه 

گرفته شده وارد هوای جو می گردد.
درجه حرارت هوای گرم همراه غبار در هنگام 
-Ti ( ورود به رادیاتور توسط نشان دهنده شماره

۲1( و درجه حرارت هوای گرم همراه غبار پس 
از خروج از رادیاتور توسط نشان دهنده شماره 
)TiA-۲0۲( که در اطاق فرمان نصب گردیده 
توسط  و  کنترل  قابل  می تواند  اپراتور  توسط 
اطاق کنترل  )RC-۲0۲( که در  ثبات  دستگاه 

قرار دارد درجه حرارت خروجی ثبت گردد.
از  خروجی  حرارت  درجه  که  صورتی  در 
رادیاتور از 160 درجه سانتی کراد تجاوز نماید 
سیستم خبر دهنده که در اطاق کنترل نصب 
گردیده به صدا در می آید و چراغ زرد شماره یک 
روشن و زنگ به صدا در می آید. در اینجا اپراتور 
بایستی با بازکردن دریچه های) 4F تا 1F ( تعداد 
از  بیشتری از رادیاتورها را وارد خط کند تا هوا 
نتیجه  در  و  عبور  رادیاتورها  از  بیشتری  تعداد 
کاهش  غبار  با  همراه  گرم  هوای  حرارت  درجه 
همراه  گرم  هوای  فشار  اختالف  نماید.  پیدا 
دهنده  نشان  توسط  رادیاتور  طرف  دو  در  غبار 
شماره )Pdi A-۲01( گه اختالف قشار ورودی 
و خروجی هوای گرم همراه با غبار را در دوطرف 
رادیاتور نشان می دهد. در صورتی که اختالف 
سیستم  نماید  پیدا  افزایش  مجاز  حد  از  فشار 
خبر دهنده که در اطاق کنترل نصب گردیده به 
صدا در می آید. چراغ زرد شماره ۲ روشن و زنگ 

بصدا در می آید. 
علت این پدیده رسوب و بجا گذاشته شدن 
رادیاتور  لوله های  جهت  تغییر  محل  در  غبار 
براحتی  مکش  می گردد  سبب  که  می باشد 
بازکردن  با  بایستی  موقع  این  در  نگیرد.  انجام 
دریچه هائی که در محل تغییر جهت لوله های 
خنک کننده مطابق شرایط فنی نصب گردیده 
غبارهای بجا مانده تخلیه گردد. فیلتر-قسمت 
درون  که  می باشد  مخزن  عدد   8 دارای  فیلتر 
گردیده  نصب  منظور  همین  به  کیسه های  آن 
آن  باالی  قسمت  در  مخازن  این  از  هریک  و 
می باشد.  راهی  سه  شیر  اصطالحا  دریچه  یک 
شماره های)8B تا 1B( نصب گردیده است. در 
مسیر  و  باز  باید  مکش  مسیر  غبارگیری  هنگام 

دمش باید بسته گردد.

● تخلیه غبار
از مخازن هشتگانه  پائین هریک  در قسمت 
این  است.  گردیده  نصب  دریچه  عدد  یک 
توسط   )1XF تا   8XF( شماره های  دریچه ها 
می گیرد.  فرمان   )1XF تا   8XF( شاسی های 
تخلیه غبار با بکار انداختن موتورهای الکتریکی 
)1LD.۲LD( می تواند حلزونی را بگرداند انجام 

می شود.

● اندازه گیری اختالف فشار دو طرف
به منظور اندازه گیری فشار دو طرف فیلتر از 
نشان دهنده شماره )PdiA-۲0۲( که اختالف 
نشان می دهد  را  فیلتر  و خروجی  ورودی  فشار 
رود  باالتر   )Pa  ۲70( اگر  گردد.  می  استفاده 
چراغ شماره ۲ قرمز رنگ روشن و زنگ به صدا در 
می آید. در این حالت به اپراتور اعالم می کند که 
زمان تخلیه فرارسیده و عملیات تخلیه بایستی 
انجام گیرد. اختالف فشار توسط دستگاه ثبات 

)RC-۲0۲( ثبت می گردد.

● فشار مکش
مکش  فشار  اندازه گیری  و  کنترل  قسمت 
اختالف  که   )۲03-PiA( شماره  دهنده  نشان 
دهد.  می  نشان  و  گیری  اندازه  را  فشارمکش 
شده  داده  مجاز  حد  از  مکش  فشار  چنانچه 
قرمز   1 شماره  چراغ  یابد  افزایش   )۲00Pa(
رنگ در سیستم آالرم روشن شده و زنگ به صذا 
در می آید و این بدین معنی است که در مسیر 
انجام  تخلیه  بایستی  و  کرده  افت  فشار  مکش 

پذیرد.

● کنترل درجه حرارت محور اصلی موتور 
۶ کیلوولت

یک  بوسیله  اصلی  محور  حرارت  درجه 

دستگاه نشان دهنده یا سویچ آالرم نصب شده 
تنظیم  سانتی گراد  درجه   70 روی  که   )T.S(
شده است. اگر درجه حرارت محور اصلی موتور 
اصلی از حد تعیین شده )70 درجه سانتی گراد( 
سیستم  در  رنگ  زرد   ۲ شماره  چراغ  رود  باال 
آالرم روشن شده و زنگ به صدا در می آید. که 
کننده  خنک  سیستم  باید  حالتی  چنین  در 
که  صورتی  در  و  بازرسی  مورد  اصلی  محور  آب 

اشکالی پیش آمده رفع اشکال گردد.
توضیح: در کلیه موارد فوق هنگامی که آالرم 
به صدا در می آید اپراتور پس از RESET کردن 
بایستی خط   )۲01AN( توسط شاسی شماره
توضیحات  و  را چک  آالرم داده شده  به  مربوط 
به  اینصورت  غیر  در  نماید.  اجرا  را  شده  داده 
مسئولین مربوطه اطالع داده شود تا رفع اشکال 

گردد.

● تمیزکردن کیسه های غبارگیر
زیر  به شرح  تمیز کردن کیسه های غبارگیر 
اختالف  که  هنگامی  باشد.در  می  انجام  قابل 
بایستی  کند  تجاوز  پاسکال   ۲700 از  فشار 
غبارگیراقدام  های  کیسه  کردن  تمیز  به  نسبت 
نمود. روش تمیز کردن کیسه ها به شرح و ترتیب 

زیر می باشد: 
1- دریچه پروانه ای شماره )A 1( مربوط به 

ونتیالتور مکنده را باز کنید.
تمیز  آن  کیسه های  بایستی  که  مخزنی   -۲
 )1B 8 تاB(گردد انتخاب و سپس دریچه های
وضعیتی  در  را  راهی  سه  شیرهای  به  مربوط 
بایستی قرار داد که مسیر لوله کشی مکنده از 
مخزن مربوطه قطع و مسیر لوله کشی دمنده به 

مخزن مرتبط گردد.
را  از مخزن شماره یک کار  اینجا  توضیح در 

شروع می کنیم.
)استارت(  راه اندازی  را  دمنده  3-ونتیالتور 
کنید. در این موقع هوای دمنده شده از طریق 
از  را  هوا   )KW  83( قدرت  با  دمنده  ونتیالتور 
طریق دریچه )A 1( به داخل مسیر لوله کشی 
و سپس وارد مخزن انتخاب شده ) در این مخزن 

شماره یک( می کند.
تحت  مخزن  داخل  فضای  اینکه  به  باتوجه 
شدن  وارد  با  طرفی  از  و  دارد  قرار  مکش  تاثیر 
سطوح  مخزن  داخل  به  شده  دمیده  هوای 
خارجی کیسه تحت تاثیر هوای دمیده شده و 
سطوح داخلی کیسه ها تحت تاثیر مکش قرار 
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که  می گردد  سبب  فشار  اختالف  لذا  می گیرد 
و  جدا  کیسه ها  منافذ  بداخل  شده  وارد  ذرات 
بعدی  مخزن  وارد  شده  مکیده  هوای  همراه 
می گردد. زمان انجام این عمل یک دقیقه و در 
کار  اینکه  از  مرتبه می باشد. پس  هر شیفت ۲ 
تمیز کردن کیسه های فیلتر مخزن شماره یک 
مخزن  کیسه های  کردن  تمیز  کار  رسید  باتمام 
شماره ۲ مخزن بروش فوق بایستی انجام و به 
همین ترتیب کار تمیز کردن سایر کیسه ها انجام 

می گیرد.

● تخلیه مخازن غبارگیر از غبار
روش تخلیه مخازن غبارگیر از غبار با استفاده 

از چهار مکانیزم بشرح و ترتیب زیر می باشد:
عملیات خارج کردن غبار را میتوان در زمانی 
که سیستم غبارگیر در حال کار می باشد بترتیب 
ترتیب  نمود.  تخلیه  غبار  از  را  مخازن  یک  یک 

عملیات به شرح زیر می باشد.
بسته  حالت  در  بایستی   )A 1( دریچه   -1

باشد. 
۲- ونتیالتور دمنده بایستی متوقف باشد.

 8B (3- ونتیالتور دمنده شیرهای سه راهی
تا 1B( بایستی در حالتی باشد که ارتباط مخزن 

با ونتیالتور مکنده قطع باشد.
4- بستن دریچه ورود غبار به مخزن )دریچه ای 

که با مکانیزم دستی باز و بسته می شود(.
5- بازکردن دریچه ای که در انتهای تحتانی 
دادن  حرکت  با  دریچه  این  دارد.  قرار  مخزن 
دست به سمت جلو یا عقب باز و بسته می شود.

6- هر مخزنی که بایستی غبار آن تخلیه گردد 
بایستی چرخ زیر آن را )XF 8 تا XF 1 ( حرکت 

داده شود.
راه اندازی  با  غبار  راندن  بیرون  و  تخلیه   -7

نقاله حلزونی) ۲LD و LD 1 ( می باشد. 

● دستورالعمل راه اندازی و بهره برداری 
غبار گیر

این دستورالعمل جهت راه اندازی و بهره برداری 
حاصل  غبارهای  آوری  جمع  منظور  به  غبارگیر 
قدرت  به  الکتریک  قوس  کوره  احیاء  مراحل  از 
ساخته  و  طراحی  فروکرم  تولید   MVA  13.75

شده است تهیه وتنظیم گردیده است.
کلیه  برای  دستورالعمل  این  اطالعات 
و  راه اندازی  مسئولیت  که  اپراتورهایی 

بهره برداری به عهده آنان می باشد، 
ابزار  و  برق  مکانیک،  تعمیرکاران  همچنین 
هدایت  راه اندازی،  کار  در  نحوی  به  که  دقیق 
الزم  دارند  دخالت  مجموعه  این  تعمیرات  و 
تشکیل  زیر  قسمت های  از  غبارگیر  می باشد. 

گردیده است:
1- لوله های انتقال هوا از کوره تا لوله خروج 
غبار به هوای آزاد، این لوله ها تخت تاثیر مکش 

کار می کنند.
۲- لوله های انتقال هوا از ونتیالتور مکنده 
بمنظور  فشار  تولید  جهت  هشتگانه  مخازن  به 
در  شده  آوری  جمع  غبارهای  کردن  خارج 
مخازن و همچنین تمیز کردن کیسه های داخل 

مخازن جمع آوری غبار می باشد.

3- بونکر جمع آوری قطعات درشت که همراه 
از  غبار  و  هوا  انتقال  های  لوله  وارد  غبار  و  هوا 
کوره گرفته می شود. این بونکر قبل از لوله های 

خنک کننده قرار دارد.
4- سیستم خنک کننده هوای مکیده شده 

از کوره که همراه آن غبار می باشد.
5- دستگاه مکنده غبار و هوا که شامل یک 
موتور الکتریکی بقدرت KW 630 و یک ونتیالتور 
تا 197343  از 106۲61  هوا  مکش  فدرت  که 
متر مکعب در ساعت را دارا است و قادر است که 
هوای با 110 درجه سانتی گراد را با فشار 3780 

تا 6۲۲0 پاسکال از کوره مکش کند.
جمع آوری  جهت  هشتگانه  مخازن   -6
داخل  از  شده  مکیده  هوای  همراه  غبارهای 
کوره در داخل هریک از مخازن هشتگانه تعداد 
1۲4 عدد کیسه مخصوص جمع آوری غبار در 

نظر گرفته شده است.
ذاخل  به  هوا  دمنده  دستگاه  سیستم   -7
از  غبار  کردن  خارج  خهت  هشتگانه  مخازن 
داخل مخازن و همچنین تمیزکردن کیسه های 

مخصوص جمع آوری غبار.
الکتریکی سه راهی که قادر  8- دریچه های 
است مخازن هشتگانه را یا تحت تاثیر مکش در 
هنگام مکش هوا از کوره و یا دمش مخازن در 
هنگام تخلیه و تمیز کردن مخازن و کیسه های 

مخصوص جمع آوری غبار قرار دهند 
الکتریکی  موتور  یک  شامل  دستگاه  این 
و یک دستگاه  پروانه  یک  و   KW قدرت 83  به 

دریچه پروانه ای می باشد. 64
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