




راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد

آهن  ذوب  بنزول  پاالیش  واحد  کارگاه  سولفورکربن  برش  از  استفاده  عملی  راهکارهای  ارائه 
اصفهان

استراتژی های بهینه سازی تزریق پودر زغال سنگ به کوره بلند

از دیدگاه  آلیاژهای آهنی  تولید  نیکل خالص در  به جای  فرونیکل  و تحلیل جایگزینی  تجزیه 
فنی و اقتصادی

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال 2017

ابعاد، روش ها و ویژگی های توانمندسازی کارکنان و سازمان

سالمت سازمانی گرایشی در جهت تحقق یافتن خود

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:
ذوب آهن اصفهان در تولید محصوالت فوالدی سابقه درخشانی دارد.

فهرست مطالب

فنی

گفتگو

علمی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مدیر مسئول:
علیرضا امیری

دبیر اجرایی:
بهرام جعفرپور

صفحه آرایی: گرافیک ِمهر

چاپ: نوید اصفهان

نشانی ماهنامه:
اصفهان - روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

دفتر ماهنامه فوالد   تلفن: 031-52574936
تلفن روابط عمومی: 031-33324974

دورنگار: 031-52578814

- هیأت تحریریه در حک و اصالح مقاالت آزاد است.
- مسئولیت مطالب به عهده نویسندگان آن است.

- استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع و نویسنده مجاز است.
- به نویسندگان مقاالت حق الزحمه پرداخت می شود.

- تصویر مدرک تحصیلی و کارت ملی خود را به همراه یک قطعه عکس به ایمیل ماهنامه فوالد ارسال نمایید.
folad@esfahansteel.com

- مقاالت کاربردی در زمینه صنعت فوالد از اولویت چاپ برخوردار است.
- شماره تلفن همراه خود را ذکر کنید.

Web Site:http:/www.esfahansteel.ir
www.magiran.com    

   E-mail: folad@esfahansteel.com

علمـی، اجتماعـی، فرهنـگی
خـرداد - تیـر 1397 

شمـاره : 246
سابـقه انتشار: 45 سـال

2

4

11

17

25

34

40

54

ـه
نام

ـاه
م



2

علمـــی، اجتماعــی، فرهنگــی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

خــرداد - تیــر 1397

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

شکوفایی صنعت پذیراست.
برگیرنده  در  می توانند  مقاله ها 

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

زیر مثال زدنی است: 
ریخته گری،  فلزات،  دادن  شکل  
اتصال فلزات، متالورژی پودر، عملیات 
حرارتی، مهندسی سطح و مواد فلزات 

آهن  تهیه  و  استخراج  و  آلیاژها  و 
و  نوآوری در علم  و  پژوهش، توسعه 
صنعت متالورژی تولید پایدار و محیط 

زیست، بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوع های 
زیر راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت 

است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی، 
استاندارد، اقتصاد فوالد، جامعه شناسی 
جامعه  شغلی،  استرسهای  صنعتی، 
شناسی کار و شغل، سازمان تجارت  
تجارت  جهانی  سازی،  جهانی، 

الکترونیک و ...
و  داوری  در  تسریع  منظور  به 
ارزیابی مقاله های ارسالی از همکاران، 
تقاضا  محترم  اساتید  و  مهندسین 
تهیه  راهنمای  به  توجه  با  می نماید 
مقاله، ما را در گسترش کمی و کیفی 

ماهنامه فوالد یاری رسانند.
ویژگی های مقاله های مورد پذیرش 

به ترتیب اولویت 
تحقیقی  و  کاربردی  مقاالت   -1
گرایش های  کلیه  در  پژوهشی:  و 

مهندسی مواد و متالورژی؛
مفهوم  به  مروری:  و  تدوینی   -2
جمع بندی نظریه های گوناگون در 
مورد یک موضوع خاص با استفاده از 

مراجع و منابع مختلف.
ارزشمند  مقاله های  ترجمه   -3

نشریات و کتب خارجی.
توجه: مقاله های ارسالی نباید قبال 
چاپ  خارجی  و  داخلی  نشریات  در 

شده باشد.
اجزای ضروری مقاله 

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

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
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نیز باشد؛
2- مقدمه؛

3- نتیجه گیری؛
و  فارسی  کلیدی  واژه های   -4

انگلیسی؛
5- نمودارها باید به زبان فارسی و 
شماره و شرح نمودار زیر آن نوشته 

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

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

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

8- تصاویر و عکس ها: اصل تصاویر 
باید  مطلوب  کیفیت  با  عکس ها  و 

ضمیمه مقاله باشد؛
9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل 

مقاله یا کپی مقاله ضروری است؛
برنامه  تایپ شده در  10- مقاالت 

word 2007-2003 باشد.
سایر نکات ضروری 

مقاالت خود را می توانید از راه های 
زیر ارسال نمایید:

1- از طریق ایمیل:
  folad@esfahansteel.com 

2- از طریق ارسال پستی به نشانی 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان دفتر 

ماهنامه فوالد 
* نشانی کامل پستی، شماره تلفن 

تماس نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی 
ضروری است؛

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

ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در 5 سطر 
و حتی المقدور به زبان التین ارسال 

شود . 
را  خود  بانکی  حساب  شماره   *
از  پس  مقاالت  حق  دریافت  جهت 

چاپ قید نمایید؛
صحت  و  درستی  مسئولیت   *
عهده  بر  نمودارها  و  ارقام  مطالب، 

نویسندگان مقاله است؛ 
* جهت اطالعات بیشتر می توانید 
  0315257-4936 تلفن  شماره  با 

تماس حاصل فرمایید .
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ارائه راهکارهای عملی استفاده از
برش سولفورکربن کارگاه واحد پاالیش بنزول

ذوب آهن اصفهان

مجید ناطقی
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چکیده
کربن دی سولفید که یکی از محصوالت جانبی تولید شده در واحد پاالیش بنزول است به دلیل عدم 
وجود اطالعات کافی از خواص این ماده به عنوان ضایعات دفع می شود. هدف از این مقاله ارائه راهکاری 
تولید  برای  اولیه  ماده  عنوان  به  هیدروژن سولفید  تولید  و  کربن دی سولفید  در خصوص حذف  عملی 
ماده باارزش سولفوریک اسید است. در این مقاله فرایند حذف کربن دی سولفید از نظر ترمودینامیکی و 

سینتیکی بررسی می شود و دمای بهینه فرایند 252 درجه سانتی گراد بدست می آید.

Abstract
Carbon disulfide, one of the side-products produced in benzene refining unit, is eliminat-

ed due to lack of sufficient information on the properties of this substance. The purpose 
of this paper is to provide practical solutions for the removal of carbon disulfide and the 
production of hydrogen sulfide as the primary material for the production of valuable 
sulfuric acid. In this paper, the process for removing carbon disulfide is examined ther-
modynamically and kinetically and the optimum temperature of the process is obtained 
at 252 ° C.

واحد پاالیش بنزول به عنوان یکی از 
واحد های جانبی پروسس کک سازی 
میالدی  نوزدهم  قرن  در  بار  اولین 
مورد استفاده قرار گرفت. بنزول خام 
عمدتا حاوی هیدروکربن های اشباع 
نشده و هیدروکربن های آروماتیک و 
ترکیبات گوگرد و اکسیژن و نیتروژن 
است. ترکیبات گوگرد دار موجود در 
و  سولفید  دی  کربن  شامل  بنزول 
تیوفن است. این محصوالت به همراه 
کارخانه  از  خارج  به  دیگر  بسیاری 
دفع می شوند. عدم وجود اطالعات 
و  محصوالت  این  خواص  از  کافی 
نبود  و  آن ها  دهنده  تشکیل  اجزا 
بازار مصرف داخلی و همچنین پایین 
بودن تولید ساالنه باعث دفع این مواد 
به عنوان ضایعات شده است. هدف از 

این مقاله کاربردها و راه های حذف 
کربن دی سولفید است]1[.

کربن دی سولفید از جمله ترکیبات 
کاربردهای  که  است  شیمیایی 
زندگی  در  روزافزون  و  چشمگیر 
گستردگی  است.  داشته  صنعت  و 
کاربردهای این ترکیب، اهمیت توجه 
به آن و آگاهی از خواص این ماده را 

یادآور می شود.
سمی،  مایعی  کربن  سولفید  دی 
فرار، قابل اشتعال، سنگین تر از آب، 
در  ماده  این  است.  رنگ  بی  و  زالل 
حالت جامد به رنگ سیاه در می آید 
تجزیه می شود. دی  نور  برابر  در  و 
سولفید کربن به شدت قابل اشتعال 
است و به آسانی توسط جرقه آتش 
عنوان  به  ترکیب  این  گیرد.  می 

حالل غیر قطبی در صنعت و شیمی 
این ماده مصارف  استفاده می شود. 
صنعتی و کشاورزی متعددی داشته 
و به طور طبیعی در نتیجه فعالیت 
اکسیژن  کم  محیط  در  میکروب ها 
سولفید  کربن دی  گردد.  می  تولید 
در الکل، بنزین و اتر حل می شود. 
کم  آب  در  آن  پذیری  انحالل  اما 
ها،  چربی  برای  خوبی  حالل  است. 
روغن ها و رزین ها و الستیک هاست 
و گوگرد، فسفر و نقره نیترات را به 

خوبی در خود حل می کند]2[.

کاربردها: دی سولفید کربن یک 
ماده مهم در صنایع شیمیایی است. 
در صنایع  پیشرفت  دیگر  عبارت  به 
ناقص  صنعت  این  بدون  شیمیایی 
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در  ماده  این  حاضر  حال  در  است. 
بیش از 40 صنعت کاربرد دارد. مهم 
ابریشم  تهیه  ماده  این  کاربرد  ترین 
به  کشاورزی  در  است،  مصنوعی 
عنوان ضد آفت استفاده می شود. از 
ترکیب گاز کلر با دی سولفید کربن، 
تتراکلرید کربن با خلوص باالی %99 
اقتصادی  زانتات  می شود.  حاصل 
تولیدی  محصول  کاراترین  و  ترین 
در  که  است  سولفید  دی  کربن  از 
مس،  روی،  سرب،  فلزات  استخراج 
نقره، طال و غیره به کار می رود. به 
عنوان ضدعفونی کننده برای مخزن 
انبار که نفوذ هوا غیرممکن باشد)مثال 
انبار زغال سنگ( استفاده می شود. 
در صنایع غدایی به عنوان نگه دارنده 
میوه های تازه کاربرد دارد. کربن دی 
سولفید حاللی برای فسفر، سولفور، 
ها،  چربی  ید،  بروماین،  سلنیوم، 
رزین ها، الستیک و آسفالت است. و 
بسیاری کاربردهای دیگر که در این 

مقاله فرصتی برای پرداختن به آن ها 
نیست]3[. 

یکی  کربن دی سولفید:  حذف 
این  سولفید  دی   کربن  مضرات  از 
است که باعث خوردگی راکتورها و 
حذف  می شود.  پاالیشی  تجهیزات 
کربن دی سولفید یک ضرورت است 
هیدرولیز  روش ها شامل  از  برخی  و 
و  اکسایشی2  تبدیل  کاتالیستی1، 
برای  تبدیلی3  کردن  دار  هیدروژن 
حذف کربن دی سولفید توسعه داده 
به  بیشتر  توجهات  اخیرا  شده اند. 
سمت هیدرولیز کاتالیستی به خاطر 
شرایط واکنشی مالیم و واکنش های 
جانبی نسبتا کم و این که این یک 
است.  رفته  است  ارزان  نسبتا  روش 
هیدرولیز  روی  را  خود  مطالعات  زو 
وی  داد،  انجام  سولفید  دی  کربن 
دمای  در  را  واکنش  تعادلی  ثابت 
100 درجه سانتی گراد 12/07040 

و در دمای 600 درجه سانتی گراد 
این  به  و  کرد.  گزارش   4/5314
نتیجه رسید که استفاده از یک دمای 
تبدیل  کردن  بیشینه  برای  بهینه 
بسیار مهم است. به عالوه سینتیک 
هیدرولیز  به  نسبت   cs2 هیدرولیز 
کردن سایر ترکیبات سولفوردار مثال 
cos بسیار پیچیده تر است. بنابراین 
الزم است که فرایند هیدرولیز کربن 
دی سولفید به صورت جزئی بررسی 

شود]4[.

هیدرولیز  مکانیسم  بررسی 
کربن دی سولفید

برروی  بسیاری  آزمایشات  تاکنون 
است. شده  انجام   CS2 هیدرولیز 

دادندکه  نشان  و همکاران  شانگانگ 
سولفید  دی  کربن  هیدرولیز  برای 
یک  و  ای  مرحله  دو  مکانیسم  دو 
مرحله ای وجود دارد که در زیر نشان 

داده شده است.

در حالی که هیدرولیز CS2 دارای 
دو مکانیسم است، آن ها یافتند که 
هیدرولیز CS2  به H2S و CO2 بدون 
تولید ماده واسطه )COS(، مطابق با 
داده های ریاضی و آزمایشگاهی مهم 
دیگر  برخی  اما  است.  واکنش  ترین 
داشتند.  دیگری  نظر  محققان  از 
گاز  کردن  آنالیز  با   CS2 هیدرولیز 
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و  وانگ  توسط  دودکش  از  خروجی 
این  به  نتایج  شد.  بررسی  همکاران 
صورت گزارش شد که ابتدا CS2 به 
 COS سپس  و  شده  تبدیل   COS

در  شود.  می   H2S تولید  به  منجر 
این فرایند تبدیل کربن دی سولفید 
تعیین  مرحله  سولفید  کربونیل  به 
کننده سرعت واکنش است درحالی 
که تبدیل COS به H2S یک واکنش 
سریع است. با توجه به نتایج محققان 
هنوز مکانیسم غالبی برای هیدرولیز 
ارائه نشده است.  کربن دی سولفید 
برای  دما  بهترین  یافتن  هدف  حال 
پارامترهای  بررسی  با  واکنش  انجام 
میکروسکوپی و تغییر در پارامترهای 

ترمودینامیکی است.

مکانیسم دو مرحله ای :

ابتدا  مرحله ای،  دو  مکانیسم  در 
مولکول  یک  با  سولفید  دی  کربن 
تولید   IM1 و  می دهد  واکنش  آب 
واکنش  شبه  یک   IM1 شود.  می 
که  طوری  به  است  میانی  دهنده 
با  مولکول  دو  اتصال  نشان دهنده 
نیروی واندروالس است. سپس H و 
 S اتم های  به  آب  مولکول  در   OH

و C در CS2 حمله می کنند. در اثر 
به   CS2 در  دوگانه  پیوند  حمله  این 
پیوند یگانه تبدیل می شود. مولکول 
کربن دی سولفید که خطی بوده در 

این مرحله واپیچیده می شود و طی 
 IM2 گونه دی تیوکربنات TS1 مرحله
تشکیل می شود. نهایتا H2 از O1 به 
S4 حرکت می کند و محصول جانبی 

مولکول  دو  شود.  می  تولید   IM3

نیروی  با   COS و   H2S محصول 
می کنند  اثر  یکدیگر  بر  واندروالس 
و هندسه آن ها به فرم مولکول تنها 
مولکول  دارای  گذار  حالت  می ماند. 
 H2 - S4 - C5 -( است  چهارعضوی 
یک  وسیله  به    COS سپس   .)O1

مولکول دیگر آب هیدرولیز می شود. 
 IM4 و درنتیجه شبه واکنش میانی
کنش  برهم  انرژی  می شود.  تولید 
 7/10 H2O  kJmole-1و COS بین

مکانیسم یک مرحله ای :
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ترتیب  به  آب  در   OH و   H است. 
به اتم های S و C در COS حمله 
گونه  تشکیل  به  منجر  و  می کنند 
در  شود.  می  تیوکربنات  هیدروژن 
مرحله IM5 ،4 به ایزومر IM6 تبدیل 
S4 حرکت  به   O1 از    H2 می شود. 
می کند و طی مرحله TS5 محصول 
جانبی IM7 تولید می شود. در این 
مرحله H2 S و  CO2 تولید می شوند 
که انرژی برکنش بین این دو مولکول 

برابر kJmole-1  11/10 است.
 شکل 1-1

در مکانیسم تک مرحله ای از واکنش 
دهنده ها تا IM2  شبیه مکانیسم دو 
مرحله ای است. سپس IM2  با دیگر 
 IM8 مولکول آب واکنش می دهد و
مولکولی  بین  کنش  برهم  انرژی  با 
 H .30/16 تولید می شود kJmole-1

  C5 و   S6 به  آب  مولکول  در   OH و 
در IM2  حمله می کنند و منجر به 

تشکیل تتراهدرال )IM9( می شوند. 
 IM9 در TS7 ،H2 در نتیجه در طی
از O1 به S4 حرکت می کند. در حالیه 
مولکول H2 S از ساختار اولیه خود 
به  شبیه  )ساختاری  می شود  جدا 
 H2S به محصول نهایی IM5 از .)IM5

وCO2 مکانیسم تک مرحله ای شبیه 
به دو مرحله ای خواهد بود. در هر دو 
مکانیسم حرکت H در هر مرحله ای 
اتفاق می افتد. دو نوع انتقال H وجود 
دارد: بین مولکولی و درون مولکولی. 
 H انتقال  که  گرفت  نتیجه  می توان 
نقش مهمی را در هیدرولیز کربن دی 
سولفید ایفا می کند. از دیدگاه ساختار 
که  است  مشکل  میکروسکوپیک 
تعیین کنیم کدام یک از مکانیسم ها 
دو  هر  بررسی  با  است.  مطلوب 
مکانیسم، هیدرولیز کربن امکان پذیر 
rSm∆ مثبت و 

است زیرا مقدار کلی 0
rGm∆ منفی است و به 

مقدار کلی 0
این معنی است که این واکنش می 
تواند در دمای اتاق انجام شود. به هر 

 شکل 1-1
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جدول 1-1 آنتالپی فعال سازی، آنتروپی فعال سازی، انرژی فعال سازی و ثابت سرعت هریک از واکنش دهنده ها]5[

شکل 2-1 ثابت تعادلی و ثابت سرعت واکنش در دماهای مختلف ]5[
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حال با وجود این که هیدرولیز کربن 
ترمودینامیکی  نظر  از  سولفید  دی 
در  تبدیل  سرعت  است،  امکان پذیر 
لذا  است.  پایین  زمان مشخص  یک 
الزم  سینتیکی  داده های  بررسی 
است. لینگ و همکاران دریافتند که 
افزایش  باعث  افزایش دمای واکنش 
هیدرولیز کربن دی سولفید می شود. 
rHm∆ کلی 

در حالیکه مقدار منفی 0
واکنش  که  است  این  دهنده  نشان 
سولفید  دی  کربن  هیدرولیز  کلی 
دما  افزایش  بنابراین  است،  گرمازا 
فاکتور منفی  واکنش یک  این  برای 
تعادلی  ثابت  رسم  با  بنابراین  است. 
واکنش lgk و ثابت سرعت lnk  برای 
مرحله تعیین کننده سرعت واکنش 
در دماهای مختلف مطابق با نمودار 
هیدرولیز  برای  را  بهینه  دمای  زیر، 
 252ْ C 525 یا k کربن دی سولفید

گزارش کردند ]5[.
شکل 1-2 جدول 1-1 

نتیجه گیری: بر اساس مطالعات 
دی  کربن  روی  بر  شده  انجام 
سولفید، مشخص شد که این ماده در 

عین مضر بودن، فواید و کاربردهای 
در  جمله  از  دارد.  هم  زیادی  بسیار 
ها،  حالل  نفت،  صنعت  کشاورزی، 
ضدعفونی کننده ها و غیره. بنابراین 
الزم است تا شرایطی را فراهم کنیم و 
از این ماده مهم استفاده بهینه کنیم. 
یکی از روش های بررسی شده در این 
تحقیق هیدرولیز کربن دی سولفید 
است. این روش از نظر ترمودینامیکی 
و سینتیکی بررسی شد و نشان داده 
شد که هیدرولیز کربن دی سولفید 
پذیر  امکان  ترمودینامیکی  نظر  از 
rSm∆  مثبت 

است زیرا مقدار کلی 0
است.  منفی   ∆rGm

0 کلی  مقدار  و 

بررسی این واکنش از نظر سینتیکی 
نیز نشان داده شد که در دمای بهینه 
می شود.  انجام  واکنش   252  ْ  C
بنابراین هیدرولیز کربن دی سولفید 
یک روش مفید برای حذف این ماده 
به عنوان  تولید هیدروژن سولفید  و 
ماده اولیه ماده ارزشمند دیگری نظیر 

سولفوریک اسید است. 

زیر نویس ها
1- catalytic hydrolysis
2- oxidation conversion
3- Hydrogenation conver-

sion

مراجع
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[2] www. Wikipedia, the free encyclopedia.mht

]3[معبودی، م. »کربن دی سولفید، خواص و کاربردها«، مجله رشد، دوره بیست ویکم، شماره 47-3،45، 1387.
[4] Yi, H., Zhao, Sh., Tang, X., «Low-temperature hydrolysis of carbon disulfide using the FeACu/

AC catalyst modified by non-thermal plasma», Fuel, 128 , 268–273, 2014.
[5] Ling, L., Zhang, R., Han, P., Wang, B., « A theoretical study on the hydrolysis mechanism of 

carbon disulfide», J Mol Model , 18, 1625–1632, 2012.
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استراتژی های بهینه سازی 
تزریق پودر زغال سنگ

به کوره بلند
محمد نیک نژاد

چکیده
تزریق پودر زغال سنگ در صنعت فوالدسازی به کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش عمر باتری های کک سازی و کاهش 
انتشارات گازهای گلخانه ای کمک می کند. برای بهینه سازی عملیات کوره بلند با استفاده از تزریق پودر زغالسنگ الزم 
است فرایند گازی شدن زغال سنگ در دهانه دم و مسیر حبابی شکل سریع و امکان پذیر باشد. این مقاله به صورت خالصه 

به عوامل موثر در بهینه سازی فرایند تزریق پودر زغال سنگ به کوره بلند و افزایش راندمان این فرایند می پردازد. 

Abstarct
Pulverized coal injection has assisted the steel industry to lower operating costs, extend 

coke oven life and lower greenhouse emissions. For an optimal blast furnace operation 
using pulverized coal injection, it is necessary that the injected coal is gasified as fast and 
efficiently as possible within the tuyere and the raceway of the blast furnace. This paper 
summarized optimizing  PCI process factors for blast furnace and increasing the efficien-
cy of this process.
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مقدمه
فرایند کوره بلند مهمترین و گسترده 
ترین روش تولید تولید آهن خام در 
دنیا است. اساساً انرژی مورد نیاز این 
می شود  تامین  کک  توسط  فرایند 
از  یکی  است.  پرهزینه  بسیار  و 
روش های موثر در کاهش هزینه های 
کک  مصرف  میزان  کاهش  تولید، 
در کوره بلند به وسیله تزریق عامل 
پودر  مانند  تر  ارزان  کمکی  احیایی 
گاز  یا  نفتی  مشتقات  سنگ،  زغال 
کوره  حبابی شکل  بستر  به  طبیعی 
درصدکوره   60 از  بیش  است.  بلند 
روش  از  دنیا  در  موجود  بلندهای 
استفاده  زغالسنگ  پودر  تزریق 
 3/7 فقط  که  حالی  در  می کنند 
درصد از مشتقات نفتی، 10/9 درصد 
از گاز طبیعی و 2/6 درصد از سایر 
سوخت های کمکی مانند ذرات زغال 
چوب، قطران، پالستیک و یا گاز کک

حدود  در  طرفی  از  می برند؛  بهره   
از  نیز  بلندها  کوره  از  درصد   22/5
استفاده  کمکی  احیایی  عامل  هیچ 
تزریق  فرایند  شماتیک  نمی کنند. 
پودر زغال سنگ در شکل 1 مشاهده 

می شود.
ویژگی های اصلی این فرایند شامل:

نقل  و  حمل  و  تزریق  خطوط   -1
چرخشی  تجهیزات  بدون  باال  فشار 
مکانیکی و در نتیجه بدون فرسودگی 

و آسیب در خطوط؛
2- فاقد گاز بازیافتی بوده و عملیاتی 

قابل اعتماد است؛

توزیع زغال سنگ ساییده شده   -3
و  مجزا  صورت  به  دم  دهانه  هر  به 
لحاظ  از  یکنواخت  توزیع  تضمین 
ویژگی های  با  و  متقارن  هندسی 

جریان مایع؛
فرایندهای خشک سازی،  انجام   -4
پودرسازی و جمع آوری زغال سنگ 
از  اطمینان  و  موازی  خط  دو  در 

عملیات پایدار کوره بلند.
و  حامل  هوای  جریان  سرعت   -5
مقاومت فشار تجهیزات بنا شده در 
جلوگیری از آتش سوزی و انفجار در 

نظر گرفته شده اند. 
 بیشترین عامل تاثیرگذار در هزینه 
کمکی،  احیایی  عامل  از  استفاده 
عامل  و  کک  بین  قیمت  تفاوت 
احیایی و حداکثر سرعت تزریق آن 
است. شکل 2  بلند  کوره  فرایند  در 

محاسبات ساده هزینه های مجموعه 
زغال  پودر  تزریق  نرخ  بر  سوخت 
سنگ را برای یک نمونه از کوره بلند 
با نرخ تولید روزانه 7000 تن مذاب و 
نرخ مجموع سوخت 490 کیلوگرم بر 

تن مذاب را نشان می دهد. 
که  می دهد  نشان  محاسبات  این 
افزایش نرخ تزریق پودر زغال سنگ 
مجموعه هزینه های مصرف سوخت 
را در مقایسه با کوره بلندهای بر پایه 
مصرف کک به شدت کاهش می دهد. 
در نتیجه در تکنولوژی PCI اطمینان 
از رسیدن به بیشترین مقدار توانایی 
تزریق پودر زغال سنگ بسیار حایز 
این  به  رسیدن  برای  است.  اهمیت 
شدن  گازی  فرایند  به  توجه  هدف، 
و  دم   دهانه  بین  زغال سنگ  پودر 
بستر حبابی ایجاد شده در کوره بلند 

شکل 1( شماتیک تجهیزات فرایند تزریق پودر زغال سنگ
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می شود. این مقدار باید در حد ممکن 
کوچک باشد، در غیر اینصورت، می 
در  مواد  بستر  نفوذپذیری  بر  تواند 
کوره بلند تاثیری منفی داشته باشد. 
پودر زغال سنگ به عنوان جایگزین 
کک اگر به طور کامل به حالت گاز 
تبدیل نشود  محدودیت های فیزیکی 
و جنبشی زیادی در نفوذپدیری بستر 
می کند؛  ایجاد  بلند  کوره  در  مواد 
کک  از  حداقلی  میزان  همچنین 
جهت نفوذپدیری مناسب بستر مواد 
زغال  میزان  افزایش  از  جلوگیری  و 
غبارگازی  در  نشده  تبدیل  سنگ 
است.  الزم  بلند  کوره  دهانه  باالی 
افزایش  با  که  صورتی  در  بنابراین 
که  زمانی  تا  زغالسنگ  گازیزاسیون 
افت فشار در کوره بلند یا نرخ کربن 
نداشته  افزایش چشمگیری  در غبار 
باشد،  نرخ تزریق پودر زغال سنگ 
می تواند افزایش یافته و نرخ مصرف 

کک کاهش یابد.

 اهداف اصلی توسعه این روش شامل 
عوامل زیر است.

1- مدت زمان تزریق ذرات پودر زغال 
بنابراین  شود.  حداکثر  باید  سنگ 
باید  زغالسنگ  ذرات  تزریق  سرعت 
به حداقل مقدار ممکن کاهش  یابد. 
از طریق سیستم  نیتروژن  ورود   -2
ممکن  مقدار  حداقل  به  باید  تزریق 
برسد نیتروژن نباید در گازیزاسیون 
کربن یا احیای اکسید آهن شرکت 
کند. برای این منظور باید حجم گاز 
منتقل کننده سیستم تزریق حداکثر 

باشد. 
3- گازیزاسیون کربن نیاز به اکسیژن 
و یک سطح وسیع دارد به طوری که 
نقاط  در  همزمان  طور  به  واکنش 
بنابراین،  شود.  انجام  زیادی  بسیار 
زغالسنگ  ابعاد  در  اکسیژن  میزان 
مناسب  سازی  مخلوط  توسط  باید 
زغال سنگ تزریق شده و هوای دم 
داغ و یا توسط تکنولوژی اوکسی کول 

 شکل 2( هزینه های مجموعه سوخت بر نرخ تزریق پودر زغال سنگ

بسیار مهم است )شکل 3(.
 از طرف دیگر با افزایش نرخ تزریق 
اینکه  احتمال  سنگ  زغال  پودر 
سوخته  زغال  پودر  از  زیادی  مقدار 
حبابی شکل  مسیر  ناحیه  در  نشده 
تجمع یابد زیاد می شود. این تجمع 
ناگهان منجر به انتقال به جریان گاز 
و حرکت به سمت دودکش، فشار به 
امتزاج پذیری بار کوره بلند و تغییر 

در ضریب تولید می شود.

:PCI نیازمندی های تکنولوزیکی
برای داشتن عملیات بهینه کوره بلند 
با استفاده از تزریق پودر زغال سنگ، 
از احتمال بهترین  تقریبا الزم است 
گازیزاسیون  میزان  ترین  سریع  و 
زغال  شده  تزریق  پودر  مقدار  تمام 
سنگ اطمینان حاصل کرد. برای این 
منظور، بعد از تزریق پودر زغال سنگ 
به دمش داغ بین دهانه دم و قبل از 
انتهای  و  های کک  الیه  به  رسیدن 
بستر حبابی شکل تشکیل شده تنها 
موجود  زمان  ثانیه  میلی  تا 20   10
است.  در این بازه زمانی کوتاه، ذرات 
زغالسنگ تزریق شده تا دمای احتراق 
حرارت داده شده و تبدیل به گاز می 
اثر  شوند. فرایند پیرولیز )تجزیه در 
حرارت(، احتراق گاز پیرولیز شده و 
و گازیزاسیون نیمه کک تولیدی نیز 
به طور همزمان به وقوع می پیوندد. 
به  تولید شده  نیمه کک  از  قسمتی 
الیه کک در انتهای بستر حبابی وارد 
شده و سپس در آنجا تبدیل به گاز 
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)Oxycoal( به حداکثر میزان خود 
برسد. برای داشتن یک سطح واکنش 
باید  تزریقی  زغال سنگ  ذرات  باال، 

دارای میانگین قطر پایین باشند. 
پودر  گازیزاسیون  شروع  زمان   -4
دم  دهانه  در  شده  تزریق  زغال 
می تواند توسط غلظت باالی اکسیژن 
از  ابر گازی تشکیل شده  اطراف  در 
زغال سنگ تزریقی کوتاه شود. برای 
نزذیک  باید  اکسیژن  منظور،  این 
توسط  تزریقی  زغالسنگ  ذرات 
بعالوه  باشد.  کول  اکسی  تکنولوژی 
نزدیک  اکسیژن  باالی  میزان  اینکه 
پودر زغال سنگ تزریق شده سرعت 
شتاب  را  سنگ  زغال  گازیزاسیون 

می دهد. 

و  سریع  شروع  برای  دیگر  راه   -5
سنگ  زغال  گازیزاسیون  در  شتاب 
پیشگرم کردن آن قبل از تزریق به 

دهانه دم می باشد. 
مهم  بسیار  تزریق  فرایند  ثبات   -6
می باشد و نیاز به توزیع یکنواخت به 
تمامی دهانه دم ها و بدون هیچگونه 

وقفه ای است. 
7- سرعت احتراق ذرات زغال سنگ 
افزایش  هیدروژن  گاز  حضور  در 
موضوع  این  علت  یافت.  خواهد 
و  سنگ  زغال  فرار  مواد  آزادسازی 
بیشتر  توسط  آن  احتراق  افزایش 
در  سنگ  زغال  ذرات  دمای  شدن 
حضور سوختن شدید گاز هیدروژن 
تزریق  میزان  حال  این  با  می باشد. 

گاز هیدروژن نیز نیاز به بهینه سازی 
دارد.

زغال  ذرات  مخلوط سازی  اگر   -8
سنگ و هوای داغ اطراف لوله دم و 
دهانه دم کافی نباشد احتراق ذرات 
پراکنده سازی  زغال سنگ و شروع 
آن ها تا ورود به مسیرحبابی شکل 

میسر نیست.
عوامل مهم دیگری نیز روی افزایش 
نرخ تزریق پودر زغال سنگ وکاهش  
بلند  کوره  در  کک  مصرف  سرعت 
مواد  کیفیت  جمله  از  دارند  وجود 
بار کوره می باشد. برای مثال پارامتر 
)استحکام کک   CSR کیفیت کک
زیادی  بسیار  تاثیر  واکنش(  بعد 
روی نرخ تزریق پودر زغال سنگ و 
مجموع سوخت مصرف شده دارد. راه  
دیگر تحقق بخشیدن به افزایش نررخ 
تزریق پودر زغال سنگ در کوره بلند 
استفاده از اکسیژن غنی شده در هوای 
گرم دمشی از 30 درصد به 35% می 
افزایش 5 درصدی منجر  این  باشد. 
می شود که گازیزاسیسون ذرات زغال 
سنگ دمیده شده در الیه های کک 
شود.  بهتر  حبابی  مسیر  انتهای  در 
این بدان معنی است که گازیزاسیون 
سریع پودر زغال سنگ تزریق شده 
شکل  حبابی  مسیر  و  دم  دهانه  در 
زغال  ذرات  باالی  مقادیر  علت  به 
زغال  به  نسبت  نشده  تبدیل  سنگ 
سنگی که در الیه های کک با دمش 
و   است  همراه  شده  غنی  اکسیژن 
اهمیت  از  می شوند  گاز  به  تبدیل 

شکل 3( تجهیزات و مکان النس تزریق پودر زغال سنگ
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بسیار کمتری برخوردار باشد. امتزاج 
پذیری و افت فشار کوره بلند منفی 
گاز  در  موجود  کربن  مقدار  و  نشده 
نخواهد  افزایش  کوره  باالی  فضای 
یافت. اما این مورد باید در نظر گرفته 
شود که مقادیر اکسیژن بسیار باالیی 
غنی شده  اکسیژن  داغ  دمش  برای 
برای  مثال  برای  نیاز می باشد.  مورد 
داشتن اکسیژن غنی 35% با مجموع 
مقادیر هوای داغی حدود 710 متر 
مکعب به ازای یک تن مذاب نیاز به 
125/82 متر مکعب اکسیژن خالص 
دنیا  مکان های  بیشتر  در  می باشد. 
اکسیژن  البته  است.  گران  اکسیژن 
شده  دمیده  داغ  هوای  در  بیشتر 
تولید بیشتر  به  بلند منجر  در کوره 
با  این حال این  آهن خام می شود. 
فرسوده  به  منجر  تواند  عملیات می 
بلند شود. درکل  کوره  بیشتر  شدن 

جزئیات تکنولوژیکی دقیقی و تجزیه 
برای  زیادی  اقتصادی  تحلیل های 
روش  با  کار  مورد  در  تصمیم گیری 
شده  غنی  اکسیژن  با  کار  یا  سنتی 

الزم است. 
روش های ارزیابی

استفاده   PCI تکنولوژی  از  اگر 
موفقیت های  ارزیابی  می شود 
روش  این  اقتصادی  و  تکنولوژیکی 
برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از 
اعتماد  قابل  ارزیابی  بیشترین  است. 
متاسفانه  اما  است.  عملیاتی  نتایج 
بعد  تنها   PCI روش  ارزیابی  نتایج 
در  تکنولوژیکی  تجهیزات  نصب  از 
بعالوه  شوند.  می  تعیین  بلند  کوره 
تعیین مقادیر قابل اندازه گیری برای 
مثال درون مسیرحبابی شکل بسیار 
مشکل و در بعضی مواقع غیرممکن 
مورد  در  گیری  تصمیم  برای  است. 

بینی اجراییات  این تکنولوژی پیش 
کوره  در  تکنولوژی  این  با  متناظر 
سرعت  می باشد.  نیاز  مورد  بلند 
به  وابسته  سنگ  زغال  گازیزاسیون 
یا  شیمیایی  سینتیک  تعیین  و  دما 
نفوذ در حفرات زغال سنگ یا نفوذ از 
طریق فضای محصور ذرات می باشد. 
به طور  فضای واکنش در دهانه دم 
واضح شناخته شده است. )شکل 4(

 جریان گاز سه بعدی توسط معادله 
حفاظت شده میانگین رینولدز حالت 
و  ممنتوم  ماده،  جرم،  برای  پایدار 
ذرات  است.  شده  توصیف  انرژی 
پراکنده  فاز  به  توجه  با  زغال سنگ 
شده طبق روش الگرانژ مدل سازی 
ذرات  مشخصات  مدل  این  شده اند. 
زغال سنگ تزریق شده را بر اساس 
یک نیروی متعادل کننده در مسیری 
مجزا طبق اثرات متقابل ذره به ذره 

)شکل 4( جریان گاز و مدل فرایند تزریق زغال سنگ در دهانه دم
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فاز  حرارت دهی  می کند.  محاسبه 
پراکنده شده توسط تابش و جریان 
گرمای متناوب مدلیزه می شود. برای 
سنگ  زغال  ذرات  سوختن  توصیف 
احتراق  استاندارد  مدل  شده  تزریق 
بدین  می شود  استفاده  سنگ  زغال 
صورت که واکنش بودوارد و واکنش 

واکنش های  به  ناهمگن  آب-گاز 
این  می شود؛  اضافه  ناهمگن  سطح 
جزیی  اکسیداسیون  شبیه  مورد 
گازهای  حمل  می باشد.  کربن 
گوناگون در فاز گازی و واکنش های 
نرخ  آن ها در همدیگر توسط مدل 
توصیف  ادی  پراکندگی  محدود/ 

می شود که در آن نیز سرعت واکنش 
توسط سرعت آرنیوسی محدود شده 
است که این عامل نیز وابسته به دما 
یا اختالط متالطم واکنش دهنده ها 
مدل  مدل  پیچیدگی  می باشد. 
تشکیل  با  همزمان  طور  به  فیزیکی 
جریان سه بعدی دوفازی واکنش های 
گازیزاسیون زغال سنگ و با توجه به 
حرارتی  جابجایی  و  حرارتی  تابش 
حل می شود. برای حل کردن نتایج 
ابزار  سیستم  این  پیچیده  معادالت 
 )CFD( محاسبات دینامیک سیاالت

استفاده می شود.  
زیرنویس ها

1-raceway
 2 - Pulverized coal injection
3 –tuyere
4-  coke strength after reaction
5-  permeability
6- eddy dissipation
7- computational fluid dynamic 
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تجزیه و تحلیل جایگزینی فرونیکل به جای
نیکل خالص در تولید آلیاژهای آهنی

از دیدگاه فنی و اقتصادی
حبیب عزیزیSebastian kreft ، 1 2، رسول صادقی3

1 - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
2،3 - شرکت  metals Hub  آلمان
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مقدمه
نیکل یکی  از عناصر آلیاژی اصلی  
در فوالدها و چدن های مقاوم در برابر 
خوردگی، مقاوم در برابر دماهای باال 
می باشد.  سوپرآلیاژ ها  همچنین  و 
بخشی  استحکام  خاطر  به  نیکل 
حالت جامد 1 و باال بردن چقرمگی 
مخصوصا در دماهای پایین شناخته 
کاربرد  اینکه  وجود  با  است.  شده 
استیل های  تولید  در  اصلی  نیکل 
عنصر  این  غیرمغناطیسی  می باشد، 
و  فوالد ها  فراوانی  در  کاربردهای 
دارد.]1[  نیز  آلیاژی  کم  چدن های 
نیکل در درصد های پایین باعث بهبود 
خواص مکانیکی و در درصدهای باال 
آستنیتی،  ساختار  ایجاد  شرایط 
ایجاد ساختار غیرمغناطیسی  و بهبود 
مقاومت به خوردگی را در فوالدها و 
چدن ها فراهم می آورد. به دلیل تمایل 
کم به ترکیب شدن با کربن و ایجاد 
کاربید، نیکل خاصیت گرفیتزایی در 
به  پدیده  این  دارد  آهنی  آلیاژ های 
بقیه  در  گرافیتی  چدن های  از  غیر 
فوالد ها و چدن ها بایستی با افزودن 

متوقف  کروم  مانند  کاربیدزا  عناصر 
شود. ]2-3-4[

تحقیقاتی  گروه  گزارش  بنابر 
تقسیم  یک  در  نیکل2،   بین المللی 
اولیه   محصوالت  نوع  کلی  دو   بندی 
ریخته گری  کارخانجات  برای  نیکلی 
گروه  دارد.  وجود  فوالدسازی  و 
نیکل   %99 از  بیش  دارای  اول 
همان  یا  الکترلیتی  نیکل  به  و  بوده 
در  و  می باشد  موسوم  خالص  نیکل 
شکل ها و سایز های مختلف از قبیل 
 ... و  ساچمه ای  لقمه ای،  ورقه ای، 
موجود می باشد. این گروه بیشترین 
محبوبیت و کاربرد را در صنایع ذوب 

فوالد و چدن دارا می باشد.
درصد   99 کمتراز  دوم  گروه 
فرونیکل  محصول  دو  و  دارند  نیکل 
این  از   3 دار  نیکل  خام  چدن  و 
نوعی  به  این گروه  باشند.  گروه می 
اول  گروه  اقتصادی  جایگزین های 
برای افزودن نیکل به ذوب می باشند. 
چدن خام نیکل دار معموال بین 4 تا 
10 درصد نیکل دارد و میزان کربن 
درصد   3 از  آن  بیش  سیلیسیم  و 

شکل  دلیل  به  محصول  این  است. 
و سایز و همچنین ترکیب شیمیایی 
و  دارد  محدودی  بسیار  کاربرد 
کارخانجات  اصلی آن  در  مصرف 
می باشد  چین  کشور  استیل سازی 
]3[. اما فرونیکل نوعی فروآلیاژ است 
دهنده اش  عناصراصلی تشکیل  که 
آهن و نیکل بوده که آنالیز آن طبق 
An-  گزارش کارخانه ی تولیدکننده 

 gloAmericanFeNi – codemin

در جدول شماره 1 آورده شده است 
کارخانجات  در  مصرف  برای  که 
این  می باشد.  مناسب  ریخته گری 
مختلف  بندی های  دانه  در  محصول 
بین  2 تا 70 میلیمتر عرضه می شود، 
سیالیت،  توانایی  دلیل  به  بعالوه 
قابلیت شارژ کوره به صورت خودکار 

نیز فراهم می  آید. ]4[   
مرور  اساس  بر  پژوهش  این 
تحقیقات مرتبط و همچنین تجربیات 
سال   10 از  طی  بیش  نویسندگان 
آلیاژسازی  و  ذوب  زمینه  در  تجربه 
گردآوری شده است. هدف اصلی این 
پژوهش مقایسه مزیت ها و زیان های 

چکیده 
علت اصلی افزودن نیکل به عنوان یک عنصر آلیاژی به فوالدها و چدن ها ایجاد ساختار آستنیتی می باشد . نیکل به طور 
کلی چقرمگی و فرم پذیری را در آلیاژهای آهنی افزایش داده و مقاومت به خوردگی را بهبود می بخشد . نیکل معموال در دو 
شکل نیکل خالص و فرونیکل جهت تولید آلیاژهای آهنی موجود می باشد. اکثر کارخانجات ریخته گری از نیکل خالص در 
ذوب سازی استفاده می کنند و فرونیکل معموال در بین تولید کنندگان فوالد و چدن های نیکل دار ، شناخته شده نیست 
. هدف از این پژوهش مقایسه فنی و مالی استفاده از فرونیکل و نیکل خالص در شرایطی مشابه می باشد . امید است نتایج 

حاصل از آن راهگشایی جهت انتخاب آگاهانه تر مصرف کنندگان این محصوالت باشد .

FC8M ،  Ni-Resist.2 کلمات کلیدی : فرونیکل ، نیکل خالص ، کبالت ، هزینه ذوب سازی ، فوالد
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مربوط به استفاده از فرونیکل و نیکل 
خالص از دو دیدگاه فنی  و اقتصادی 

می باشد.

روش تحقیق 
در این پژوهش به منظور مقایسه 
موجود  محصول  نمونه  دو  واقعی تر، 
در بازار یعنی فرونیکل برزیلی حداقل 
28 درصد نیکل و نیکل الکترولیتی 
 99 عیار  با  ورقه ای(  خالص  )نیکل 
است.  شده   انتخاب  نیکل  درصد 
شده  تضمین  شیمیایی  ترکیب 
آمده    1 شماره  جدول  در  فرونیکل 

است. 
دو آلیاژ پرکاربرد Ni-Resist.2 و 
استیل FC8M به عنوان ذوب نهایی 
تا  گردیده  انتخاب  آزمایش  مورد  و 
محاسبات شارژ و مالی براساس آنها 

انجام پذیرد.

آزمایش  از ذوب های مورد  هریک 
kg1000 در نظر گرفته شده و آنالیز 
محاسبات  جهت  نظر]5-6[  مورد 
جدول  در  ذوب  دو  این  برای  شارژ 

شماره 2 آورده شده است.
 LME براساس  نیکل  قیمت 
آهن  قیمت  لندن(  فلزات  )بورس 
نیز  نقل  و  حمل  هزینه  و  قراضه 
برای  شده  تمام  قیمت  براساس 
کارخانجات ریخته گری در شهرهای 
مرکزی کشور آلمان محاسبه گردیده 
سایر  برای  است  بدیهی  و  است 
کشورها از جمله ایران با وجود تفاوت 
نتیجه  نهایی  مقایسه  قیمت ها،  در 
یکسانی را بدست می دهد. با توجه به 
اینکه این پژوهش به سفارش شرکت 
آلمانی انجام شده است مبنای قیمت 
نظر  در  لندن  فلزات  بورس  گذاری 

گرفته شده است.

نتایج و بحث 
بحث مقایسه بین نیکل و فرونیکل 
تقسیم  مالی  و  فنی  بخش  دو  به  را 
کرده ایم و به شرح آن می پردازیم 
معموال در بحث ذوب سازی به خاطر 
سهولت استفاده و محاسبات، اضافه 
به ذوب ترجیح  نیکل خالص  کردن 
داده می شود ولی در حقیقت استفاده 
فلز خالص  با  مقایسه  در  فروآلیاژ  از 
فرایندهای  دارد.  بیشتری  مزایای 
تصفیه نیکل و جدا نموندن آهن برای 
باال بسیار  به درصد خلوص  رسیدن 
جداسازی  این  و  هستند  پرهزینه 
جهت ساخت فلزات آهنی و در حالی 
آهنی،  فلزات  تمام  اصلی  عنصر  که 
آهن است توجیه علمی و اقتصادی 

ندارد.] 7 [
بر اساس دیاگرم الینگهام فلز نیکل 
یکی از نجیب ترین عناصر موجود در 

AngloAmericanFeNi – codemin جدول شماره 1 : آنالیز فرونیکل برحسب گزارش کارخانه ی

جدول شماره 2 : مشخصات و ترکیب شیمیایی چدن Ni-Resist.2 و استیل FC8M ]1و2[
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میزان  و  بوده  آهنی  آلیاژهای  ذوب 
و  ذوب  دمای  در  آن  اکسیداسیون 
قابل چشم  آلیاژها  این  ریخته گری 
این دیدگاه مصرف  از  پوشی بوده و 
نیکل و فرونیکل برتری چشمگیری 

نسبت به یکدیگر ندارند. 
مصرف  که  مساله ای  معموال 
می کند  نگران  را  نیکل  کنندگان 
در  موجود  ناخواسته  عناصر  وجود 
فرونیکل می باشد. در اینجا به بررسی 
تک تک این عناصر با توجه به آنالیز 
خود،  انتخابی  فرونیکل  شیمیایی 

می پردازیم.
تمامی  که  آنجایی  از  آهن: 
آلیاژهای آهنی حاوی مقادیر زیادی 
آهن هستند وجود آهن در فرونیکل 
برای  و  بود  نخواهد  کننده  نگران 
 )  <%30( باال  نیکل  با  آلیاژهای 
دارای  که  فرونیکل هایی  از  می توان 
درصد باالتری از نیکل می باشد، بهره 
برد عالوه بر آن استفاده از فرونیکل 
خام  چدن  یا  و  آهن  قراضه  مصرف 

مورد نیاز ذوب را کاهش می دهد. 
کبالت: فرونیکل انتخابی ما حاوی 
اصلی  می باشد.  کبالت  درصد   7.0
استفاده  عدم  باعث  که  علتی  ترین 
فرونیکل در کارخانجات ذوب سازی 
و مخصوصا کشور آلمان گردیده است 
وجود کبالت در فرونیکل می باشد. 
اما تاثیرات این عنصر هیچ گاه به طور 
نشده  بندی  جمع  و  بررسی  جدی 
مختلف  منابع  مطالعه  از  بعد  است. 
وجود  زمینه  در  مرتبط  تحقیقات  و 

کبالت در آلیاژهای آهنی نتایج قابل 
کبالت  وجود  آمد.  بدست  توجهی 
فقط در فوالدهایی که در راکتورهای 
هسته ای استفاده می شود و آن هم 
به خاطر خاصیت رادیواکتیویته باالی 
محدود  محیط ها  این  در  عنصر  این 
درصد   0.2 تا   0.005 بین  و  بوده 
تغییرمی  استفاده  محل  به  بسته 
کند و برای مثال استیل 348 که در 
فراوان  کاربرد  هسته ای  محیط های 
درصد   0.2 حداکثر  به  مجاز  دارد 
اما در سایر  کبالت می باشد. ]8-9[ 
برای  محدودیتی  گونه  هیچ  موارد 
استفاده از کبالت وجود ندارد و تنها 
دلیل عدم استفاده این عنصر قیمت 
باالی آن می باشد. از جهت دیگر طی 
سال های  در  آمده  بعمل  تحقیقات 
خواص  بهبود  از  گزارش هایی  اخیر 
فوالد و چدن توسط کبالت گزارش 
و  نبوده  کاربیدزا  کبالت  است.  شده 
تشکیل  به  منگنز  و  نیکل  به همراه 
کبالت  کند.  می  کمک  آستنیت 

را  مارتنزیت  تشکیل  آغازین  دمای 
کاهش  سبب  همین  و  می آورد  باال 
آستنیت باقیمانده و باال رفتن سختی 
بعد از عملیات حرارتی می گردد برای 
مثال در سال 2010 میالدی جانسن 
گزارش داد که حتی درصد ناچیزی 
از کبالت )1.0% -%0.5 ( باعث بهینه 
سازی ساختارفریتی و بهبود خواص 
می گردد  داکتیل  چدن  مکانیکی 
توجهی  قابل  بهبود  همچنین   ]10[
در خواص مقاومت به خوردگی فوالد 
با  کم آلیاژ در اسید سولفوریک %1 
وجود ) 1% - 0.05% ( کبالت گزارش 

شده است.] 11 [
فردترین  به  منحصر  از  یکی 
مزایای کبالت بهبود خواص فوالدها 
باالست  دماهای  در  چدن ها  و 
را  باال  دماهای  در  استحکام  کبالت 
سرخ4  سختی  و  می نماید  پایدارتر 
که مربوط به فوالدهای ابزار کارگرم 
همچنین  می دهد.  افزایش  را  است 
محدود  یا  و  متوقف  را  دانه ها  رشد 
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می نماید. اما در حقیقت قیمت باالی 
کبالت علت اصلی محدودیت استفاده 
این عنصر به عنوان یک عنصر آلیاژی 
باشد. کبالت معموال  در صنعت می 
در فوالدهای ابزار تندبر5 و فوالد ابزار 
کارگرم 6 مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ] 12-13 [
قیمت فعلی کبالت حدود58500 
بدین  این  و  می باشد  برتن  دالر 
معناست که در فرونیکل 28 درصد 
خریدار  کبالت  درصد   7.0 و  نیکل 
به همراه  رایگان  1463 دالر کبالت 

هر تن نیکل هستیم. 
سایر عناصر مانند کربن، سیلیسیم، 
گوگرد، فسفر و مس دارای درصدهای 
بسیار ناچیزی در فرونیکل می باشند 
و در مواردی که آلیاژ نهایی به میزان 
)رنجشان  باشد.  عناصر حساس  این 
از  با استفاده  باشد( می توان  محدود 
عناصر  پایین  درصد  با  آهن  قراضه 
حد  در  را  ذوب  آنالیز  نظر  مورد 

مطلوب حفظ کنیم. 

شارژ  محاسبه  به  ما  اینجا  در 
و چدن   FC8Mفوالد آلیاژ  دو  برای 
این  می پردازیم.   Ni-Resist.2

و  فرونیکل  انتخاب  برای  محاسبات 
است.  گردیده  مقایسه  خالص  نیکل 
)جدول شماره 3( الزم به ذکر است 
به دلیل یکسان بودن عناصر دیگر در 
دو حالت ذکر شده در جدول، نظیر 
کرم، کربن، سیلیسیم و ... از ذکر وزن 

اینگونه فروآلیاژها پرهیز شده است.
استفاده  برتری های  از  دیگر  یکی 
فرونیکل در مقایسه با نیکل خالص، 
محصول  این  خودکار  شارژ  قابلیت 
بدلیل توانایی سیالیت آن مخصوصا 
در دانه بندی های ریز، می باشد. این 
خاصیت باعث کاهش زمان و هزینه 
طرف  از  گردید.  خواهد  کوره  شارژ 
دیگر با توجه به اینکه در تحقیقات 
دانه  کاهش  با  که  است  شده  ثابت 
نیز  آن  ذوب  زمان  فرونیکل  بندی 
کاهش می یابد، از این خاصیت نیز 
امکان سفارش  به  با توجه  توان  می 

فرونیکل در دانه بندی های مختلف 
استفاده کرد . ] 14 [

مالی  بررسی  در  مالی:  بررسی 
اهمیت است، نخست  نکته حائز  دو 
مصرف  برای  محصول  نهایی  قیمت 
کننده و از جهت دیگر وجود عناصر 
در  موجود  استفاده  قابل  و  مفید 
محصول مورد استفاده. در مقایسه دو 
با  فرونیکل  و  نیکل خالص  محصول 
دو نوع هزینه مواجه هستیم. هزینه 
خرید محصول و هزینه حمل و نقل 
آن تا کارخانه مصرف کننده. قیمت 
خرید فرونیکل کمی از قیمت نیکل 
خالص پایین تر می باشد. قسمت عمده 
فرونیکل را آهن تشکیل می دهد که 
افزایش  آنرا  این هزینه حمل و نقل 
می دهد اما این مقدار آهن هزینه ای 
در  دربرندارد.  کننده  مصرف  برای 
آهن  مقدار  قیمت   4 شماره  جدول 
موجود در فرونیکل با هزینه حمل و 
نقل آن مقایسه گردیده تا مشخص 
خرید  اقتصادی  نظر  از  آیا  که  شود 
نیکل  به  نسبت  برتری  فرونیکل 
قیمت های  خیر.  یا  دارد  خالص 
قیمت های  براساس  شده  محاسبه 
متعارف تحویل در بندر روتردام هلند 
مرکزی  بخش  در  فرضی  کارخانه  و 
آلمان منظور گردیده است. همانگونه 
شده  آورده   4 شماره  جدول  در  که 
است فرونیکل از جهت های مختلف 
اقتصادی به صرفه تر می باشد. نخست 
از لحاظ قیمت خرید، مصرف کننده 
هزینه کمتری را برای مقدار مشابهی 

جدول شماره 3 : مقایسه مصرف نیکل خالص و فرونیکل جهت شارژ فوالد   CF8M چدن 
Ni – Resist 2 در دو حالت متفاوت برای یک تن ذوب براساس محاسبات ریاضی شارژ
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انبار  در  کند.  می  پرداخت  نیکل  از 
مرکزی شهر روتردام قیمت فرونیکل 
قیمت  به  اضافه  برتن  دالر   150
LME )بورس فلزات لندن( می باشد. 

در حالی که قیمت نیکل خالص ورقه 
بر قیمت  اضافه  برتن  ای 300 دالر 
ضعف  نقطه  تنها  باشد.  می   LME

باالتر  نقل  و  حمل  هزینه  فرونیکل 
دیگر  جهت  از  ولی  باشد.  می  آن 
مصرف کننده با خرید هر تن نیکل 
تن   2/5 فرونیکل  انتخاب  طریق  از 
این  می نماید.  دریافت  رایگان  آهن 
در حالی است که مصرف کننده در 
صنعت ذوب فلزات آهنی می باشد و 
او مفید است.  برای  این مقدار آهن 

مرکزی  بخش  در  خام  قیمت چدن 
کشور آلمان 450 دالر بر هرتن است 
و بدین جهت میزان آهن موجود در 
برای  دالر  ارزش 1125  با  فرونیکل 
چشمگیری  طور  به  نیکل  تن  هر 
بیشتر از هزینه اضافی حمل و نقل 
وقتی  به طور خالصه   آن می باشد. 
مصرف کننده 1 تن نیکل را از طریق 
 1198 می نماید  خریداری  فرونیکل 
خرید  به  نسبت  جویی  صرفه  دالر 
نیکل خالص خواهد داشت. براساس 
دو نمونه آلیاژی که در این پژوهش 
مقایسه  داده ایم  قرار  بررسی  مورد 
اولیه  به مواد  کل هزینه های مربوط 
و حمل و نقل با توجه به انتخاب بین 

در جدول  فرونیکل،  و  نیکل خالص 
دلیل  به  است  آورده شده  شماره 5 
از  اصلی  مقایسه  بر  بیشتر  تمرکز 
محاسبه هزینه ی سایر عناصر صرف 

نظر شده است.
بورس  براساس  به ذکر است  الزم 
کیلوگرم  هر  قیمت  لندن  فلزات 
هرکیلوگرم  دالر،   3/26 فرونیکل 
نیکل خالص )ورقه ای( 11/8 دالر، 
هرکیلوگرم قراضه آهنی 293/ دالر 
دالر  نیز 03/  نقل  و  هزینه حمل  و 
شده  گرفته  نظر  در  برهرکیلوگرم 
است. همانگونه که در جدول شماره 
5 مشهود می باشد با جایگزین کردن 
به  خالص  نیکل  جای  به  فرونیکل 

جدول شماره 4 : مقایسه ارزش مالی استفاده از فرونیکل نسبت به نیکل خالص ) بر طبق گزارشات بورس فلزات لندن (
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جدول شماره 5 : هزینه نهایی تهیه 1000Kg ذوب CF8M و Ni-Resist.2 در مقایسه با استفاده از فرونیکل و نیکل خالص

صرفه  دالر  و 191  دالر   95 ترتیب 
تن  هر  تهیه  برای  اقتصادی  جویی 
Ni-Re- و چدن CF8M  ذوب فوالد

sist.2 خواهیم داشت.

نتیجه گیری
با توجه به مقایسه های انجام شده 
فنی، فرونیکل توانایی جایگزین شدن 
ذوب  در  را  خالص  نیکل  جای  به 
موجود  آهن  دارد.  آهنی  آلیاژهای 
در آن به آسانی جایگزین مقداری از 
قراضه مورد نیاز ذوب سازی می گردد 
محصول  این  کبالت  ناچیز  درصد  و 
ای  کاربردهای هسته  به جز در  نیز 
استفاده  محدودیت  موارد  سایر  در 
خواص  بهبود  باعث  حتی  و  نداشته 

مکانیکی و خوردگی آلیاژهای آهنی 
می گردد.

در بحث مالی نیز هر چند هزینه 
حمل و نقل فرونیکل بیشتر از نیکل 
از طرف دیگر آهن  اما  است  خالص 
موجود در فرونیکل که هزینه ای برای 
مصرف کننده در بر ندارد و همچنین 
هزینه اولیه پایین تر نیکل موجود در 
فرونیکل، استفاده از این محصول به 
جای نیکل خالص را از نظر اقتصادی 
به مقدار قابل توجهی مقرون به صرفه 

می نماید.
این  از  حاصل  نتایج  است  امید 
برای  مناسبی  راهگشای  پژوهش 
کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان 

محصوالت نیکلی باشد. 
تشکر و قدردانی

مالی  بخش  پرسنل  از  تشکر  با 
فراهم  Metals Hubجهت  شرکت 
آوردن آخرین اطالعات مالی مربوط 
در  را  ما  که  نیکلی  فراورده های  به 

تدوین این مقاله یاری رساندند.

 زیرنویس ها
1. Solid solution strengthen-
ing Study Group (INSG)
2. International Nickel
3. Nickel Pig Iron (NPI)
4.Red.hardness
5.High Speed Tool Steels
6.Hot work tool steels



خــرداد - تیــر 1397 24

علمـــی، اجتماعــی، فرهنگــی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مراجع:

[1] Frank K. Crundwell, “Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum-Group Metals”, 2011, 
Oxford, Elsevier.

[2] “Metals Handbook: Properties and selection: Irons and Steels”, 1990, USA, ASM International. 
[3] Raymond A. Higgins, “Engineering Metallurgy, Part I, Applied Physical Metallurgy”, 1993, London, 

Krieger Pub Co.
[4] E.T. Turkdogan , “FUNDAMENTALS OF STEELMAKING”, 1996, London, The Institute of Ma-

terials.
[5] ASTM A351 / A351M Standard Specification for Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts
] 6[ASTM A436 - 84(2015) Standard Specification for Austenitic Gray Iron Castings
[7] OnuralpYucel Et al, “Investigation of Pyrometallurgical nickel Pig Iron (NPI) Production processes 

from Lateritic Nickel Ores”, 3rd International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing  
, Ohayo, 2012, pp17-23.

 [8] Salvatore Pinizzotto, “Changes in nickel production capacity on the horizon”, 2014, Lisbon, Interna-
tional Nickel Study Group (INSG)

 [9] Ernest J. Henley, “Advances in Nuclear Science and Technology”, 1964, London, ACADEMIC 
PRESS 

[10] Stefan Janssen, “CAST IRON COMPRISING COBALT AND COMPONENT”, US Patent, 2010, 
0178192 A1, pp. 1-7. 

[11] Keon Ha Kim Et al, “Effect of cobalt on the corrosion resistance of low alloy steel in sulfuric acid 
solution”, Corrosion Science, 2011, 53, pp. 3576–3587.

[12] G. BELLANGER, “CORROSION INDUCED BY LOW-ENERGY RADIONUCLIDES”, 2004, 
Oxford, Elsevier.

[13] George E. Totten, “Steel Heat Treatment: Metallurgy and Technologies”, 2006, USA, CRC Press 
[14] O. V. Zayakin Et al, “Melting Time of Nickel-Bearing Ferroalloys in Steel”, Steel in Translation, 

2007, Vol. 37, No. 5, pp. 416–418.



25خــرداد - تیــر 1397

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال
در سال 2017
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بزرگترین  میتال  آرسلور  شرکت 
و  فوالدخام  کننده  تولید  شرکت 
است.  جهان  فوالدی  محصوالت 
شرکت مذکور در سال 2006 با ادغام 
شرکت های آرسلور و میتال، تأسیس 
شده و یازدهمین سال متوالی است 
که در رده اول تولید کنندگان فوالد 
مرکزی  دفتر  گیرد.  می  قرار  جهان 
شرکت فوالد  آرسور میتال در کشور 
لوکزامبورگ  شهر  در  لوکزامبورگ 
میزان   2017 سال  در  دارد.  قرار 
تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی  
این شرکت به ترتیب 93.136 )5.5 
درصد جهان( و 85.242  میلیون تن 
به ثبت رسیده است. بیشترین فروش 
با بیش از 40.9 میلیون تن محصول 
بوده  اروپا  نواحی  به  مربوط  فوالدی 
تولید  ظرفیت  که  حالی  در  است. 
فوالد خام این شرکت در سال گذشته 
113 میلیون تن بوده است)شکل1(. 
اروپا،  نواحی  فوالد  تولید  ظرفیت 

 ،47 ترتیب  برزیل   و   ACIS نافتا، 
25، 16و12 درصد بوده است. در آمد 
ناشی از فروش محصوالت نزدیک به 
68.679 میلیارد دالر  محاسبه شده 
است. روند تولید فوالد خام و فروش 
آرسلور  شرکت  فوالدی  محصوالت 
می گذرد.  نظر  از  در جدول1  میتال 
در جدول2 روند مبلغ فروش شرکت 
آرسلور میتال نشان داده شده است. 
محصوالت  فروش  قیمت  میانگین 
سال  در  شده  یاد  شرکت  فوالدی 
ثبت  به  تن  بر  دالر   682 گذشته 
میانگین  جدول3  در  است.  رسیده 
فوالدی  محصوالت  فروش  قیمت 
نواحی  در  میتال  آرسلور  شرکت 
مختلف دنیا مشاهده می گردد. میزان 
تولید واحدهای زیر مجموعه شرکت 
مختلف  نواحی  در  میتال  آرسلور 
جهان در سال قبل  در شکل 2 نشان 
داده شده است. در شکل 3 و 4 نیز 
تنوع  و  اصلی  محصوالت  ترتیب  به 

رفته  فروش  به  فوالدی  محصوالت 
مشاهده می گردد. شرکت های جنرال 
فلکس  هوندا،  تویوتا،  فورد،  موتر، 
واگن، نیسان، سوبارو، مرسدس بنز، 
اف.  و  موتورس  کیا  بی.ام.و، هویندا، 
کنندگان  مصرف  و  خریدارن  سی.آ. 
آرسلور  فوالد  خودروی شرکت  ورق 
میتال هستند. در سال گذشته سهم 
کنورتور  فوالد  تولید  های  فرایند 
و  الکتریکی  قوس  کوره  اکسیژنی، 
زیمنس مارتین در شرکت یاد شده 
به ترتیب 79 ، 18 و 3 در صد بوده 
سهم   4 جدول  در  است)شکل5(. 
فوالد  تولید  در  تولید  فرایندهای 
خام شرکت آرسلور میتال در نواحی 

مختلف جهان دیده می شود.
آهن  و  خام  چدن  تولید  میزان 
در  میتال  آرسلور  شزکت  اسفنجی 
  7.3 و   72.4 ترتیب  به  قبل  سال 
میلیون تن گزارش شده است. برای 
بلند  کوره   56 واحد  از  منظور  این 

شکل2 : میزان تولید شرکت آرسلورمیتال در نواحی 
مختلف جهان

شکل1: توزیع ظرفیت تولید فوالد خام شرکت آرسلورمیتال در 
سال 2017 
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استفاده  اسفنجی  آهن  واحد   13 و 
بلند  کوره  اسقرار  محل  است.  شده 
شرکت  الکتریکی  قوس  کوره های  و 
آرسلور میتال در جدول 5 نشان داده 
بلند)27  کوره  بیشترین  است.  شده 
الکتریکی)13  قوس  کوره  و  واحد( 
در  میتال  آرسلور  شرکت  واحد(  

تولید  میزان  دارد.  اسقرار  اروپا  قاره 
شرکت  بزرگترین  کک  و  زینتر 
فوالد دنیا به ترتیب 69.2  و 25.8 
برای  است.  شده  اعالم  تن  میلیون 
سازی  کک  باتری    69 منظور  این 
کار  به  زینتر   تولید  واحد   32 و 
نسبت  شاخص  است.  شده  گرفته 

شرکت  خام  فوالد  به  مذاب  چدن 
یاد شده در سال پیش  0.89 بوده 
تولید  روش  دیگر  عبارت  به  است. 
اصلی فوالد این شرکت بر پایه سنگ 
تولید  فرایندهای  سهم  است.  آهن 
فوالد کنورتور اکسیژنی، کوره قوس 
به  نیز  مارتین  زیمنس  و  الکتریکی 
ترتیب 73.632 ، 16.656 و 3.849 
برای  است.  برآورد شده  تن  میلیون 
این منظور از 71 کنورتور اکسیژنی 
الکتریکی  قوس  کوره   31 و  قلیایی 
تولید  ظرفیت  است.  شده  استفاده 
فوالد کنورتورهای اکسیژنی قلیایی و 
ترتیب  به  الکتریکی  کوره های قوس 
است.  تن  میلیون   26.2 و   101.7
میزان تولید تختال و بیلت- بلوم نیز 
به ترتیب 66.4 و 21.8  میلیون تن به 
ثبت رسیده است. تعداد ماشین های 
بیلت-  و  تختال  مداوم  گری  ریخته 
بلوم نصب شده در شرکت مذکور به 
ترتیب 46 و 33 ماشین بوده است.  

شکل 3: تنوع محصوالت اصلی به فروش رفته در شرکت 
آرسلورمیتال در سال 2017

شکل 4: تنوع محصوالت به فروش رفته شرکت آرسلورمیتال
در سال 2017

جدول2: روند مبلغ فروش
محصوالت فوالدی شرکت 

آرسلورمیتال

جدول1: روند تولید فوالد خام و فروش 
محصوالت فوالدی شرکت آرسلور میتال 

)میلیون تن(
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تعداد واحدها، ظرفیت  در جدول 6 
تولید  واقعی خطوط  تولید  و  اسمی 
شرکت آرسلور میتال در سال 2017 
به نمایش گذاشته شده است.  میزان 
تولید محصوالت نورد گرم شرکت یاد 
برآورد شده  تن  میلیون  شده 54.9 
واحدها،  تعداد   7 جدول  در  است. 
ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط 
شکل و پوشش دهی شرکت آرسلور 
میتال در سال 2017 به نمایش در 

آمده است.
تولید93.136  به  رسیدن  برای 
میلیون تن فوالد خام  119 میلیون 
تن سنگ آهن و 29 میلیون تن کک 
گرفته  قرار  استفاده  استفاده  مورد 
است. در جدول 8 روند مصرف سنگ 
آهن و کک در شرکت آرسلور میتال 
از نظر می گذرد. مقدار پودر زغال، 
زغال و آهن اسفنجی- قراضه فوالد 
مصرفی شرکت  نیز به ترتیب 9.8، 
اعالم شده  تن  میلیون  و 35.4   38

شکل 5: سهم فرایندهای تولید فوالد در شرکت 
آرسلورمیتال در سال 2017

جدول 3: میانگین قیمت محصوالت فوالدی آرسلور میتال
در نواحی مختلف در سال 2017

جدول 4: سهم فرایندها در تولید فوالد خام شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان

جدول 5: محل اسقرار کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی آرسلور میتال در سال 2017
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و  آهن  سنگ  تولید  میزان  است. 
زغال سنگ شرکت آرسلور میتال  به 
ترتیب 57.4 و 6.3 میلیون تن بیان 
شده است. سهم کشورهای قزاقستان 
و آمریکا در تولید زغال آرسلور میتال 
به ترتیب 4.3 و 2 میلیون تن بوده 
و  آهن  سنگ  فروش  میزان  است. 
زغال سنگ شرکت آرسلور میتال در 
سال گذشته به ترتیب 58.8 و 6.3 
در  است.  گزارش شده   تن  میلیون 
شکل 6 روند تولید سنگ آهن شرکت 
گذرد.  می  نظر  از  میتال  آرسلور 
بیشترین مقدار سنگ آهن در کشور 
کانادا به میزان 29.9 میلیون تن به 
دست آمده است. از نظر نواحی نیز 
بیشترین مقدار سنگ آهن در شمال 
آمریکا حاصل شده است)65%(. سهم 

تولید  در  برزیل  و  آمریکا  اکراین، 
سنگ آهن شرکت آرسلور میتال به 
ترتیب 9.9، 11.1 و 3.1  میلون تن 
گزارش شده است. در شکل 7 سهم  
سنگ  تولید  در  مختلف  کشورهای 
آهن شرکت آرسلور در سال 2017 از 
نظر می گذرد. میزان رزرو سنگ آهن 
آرسلورمیتال 4.090  معادن شرکت 

میلیارد تن برآورد شده است.
 شاخص های پایداری

شرکت   در   2017 سال  در 
تن  میلیون   29.6 آرسلورمیتال 
است  شده  مصرف  فوالدی  قراضه 
گاز  تن  میلیون   38.5 انتشار  از  که 
CO2 جلوگیری گردیده  است. میزان 

استفاده مجدد از سرباره کوه بلند 19 
میلیون تن بوده است.  10.2 میلیون 

تن سرباره کوره بلند به کارخانه های 
سیمان فروخته شده است. با این کار 
 CO2 از انتشار 7.8 میلیون تن گاز
جلوگیری شده است. میزان بازیافت 
پسماندها در این شرکت 88.6 درصد 
ثبت شده است. میزان انتشار گازهای 
SOx و NOx به ترتیب 1.64 و 1.19 

فوالدی  محصول  تن  بر  گرم  کیلو 
ثبت شده است. به ازای هر تن فوالد 
تولیدی نیز 0.68 کیلو گرم  گرد و 
غبار منتشر شده است. در جدول 9 
روند انتشار گازهای SOx  ،NOx و 
گرد و غبار در شرکت آرسلور میتال 
زیست  هزینه های  شود.  می  دیده 
محیطی در سال قبل 158 میلیون 
تن  هر  تولید  برای  است.  بوده  دالر 
محصول فوالدی در شرکت یاد شده 

 جدول 6: تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط تولید فوالد شرکت آرسلور میتال
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جدول 7: ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط شکل و پوشش دهی فوالد شرکت آرسلورمیتال

4.9 متر مکعب آب مصرف می شود. 
در جدول 10 روند مصرف و برداشت 
آب شرکت مذکور مشاهده می گردد. 
گیگا   23.8 نیز  ویژه  انرژی  مصرف 
است.  فوالدی  محصول  تن  بر  ژول 
هزینه های صرفه جویی انرژی در این 

میلیون   373 قبل  سال  در  شرکت 
دالر به ثبت رسیده است. در شرکت 
تن  هر  تولید  برای  میتال  آرسلور 
مکعب  متر   2.12 فوالدی  محصول 
گاز CO2 منتشر می شود. در جدول 
11 روند مصرف انرژی و انتشار ویژه 

گاز CO2 در شرکت آرسلور میتال 
آرسلور  شرکت  در  می شود.  دیده 
دارند  اشتغال  نفر   197108 میتال 
فوالد(.  قسمت  در  نفر   165476(
آرسلورمیتال،  شرکت  در  ضمناً 
کار  پیمانکار  بعنوان  نفر   43368
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انسانی  نیروی  هزینه های  می کنند. 
قبل  سال  در  میتال  آرسلور  شرکت 
شده  اعالم  دالر  میلیارد   9.046
شرکت  انسانی  نیروی  توزیع  است. 
مختلف  نواحی  در  آرسلورمیتال 
 8 شکل  در   2017 سال  در  جهان 

زنان  سهم  است.  شده  داده  نشان 
 12 شرکت  مدیریتی  پست های  در 
سال  در  است.  شده  گزارش  درصد 
2017 به طور متوسط به ازای هر نفر 
است.  ارائه شده  آموزش  49 ساعت 
سرانه  آموزش  روند   12 جدول  در 

شرکت آرسلور میتال نشان داده شده 
است. به ازای هر یک میلیون ساعت 
کاری، وقت های از دست رفته ناشی 
از آسیب های وارده 0.78 بوده است. 
نرخ عدم حضور کارکنان در محیط 
کار 2.84 درصد گزارش شده است. 
هزینه های تحقیق و توسعه در سال 
گذشته در شرکت آرسلور میتال 278 
جدول13  است.  بوده  دالر  میلیون 
و  تحقیق  هزینه های  روند  نشانگر 
توسعه شرکت آرسلور میتال است. در 
واقع سهم تحقیق و توسعه در مبلغ 
فروش 0.4 درصد برآورد شده است. 
هزینه تحقیق و توسعه بازای هرتن 
محصول نهایی در حدود  3.26 دالر 
محاسبه شده است. بهره وری نیروی 
قبل  در سال  مذکور  انسانی شرکت 
بوده  شاغل  نفر  هر  بازای  تن   583

جدول 8: روند مصرف سنگ آهن و کک در 
شرکت آرسلورمیتال

شکل 7: تولیدکنندگان سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال 2017

شکل 6: روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال
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 ISO مدیریت  استقرار  میزان  است. 
14001 درقسمت فوالد این شرکت 
98.1 درصد  بوده است. در شرکت 
آرسلور میتال در سال گذشته در اثر 

حوادث کاری 23 نفر جان خودشان 
را باختند )19 نفز در رشته فوالد و 4 
نفر در رشته معدن(. 16 نفر از جان 
باخته گان از شرکت و 7 نفر نیز از 

پیمانکاران بوده است.
فوت  تعداد  روند   14 جدول  در 
در شرکت  از حوداث  ناشی  شدگان 

مذکور آمده است.

جدول 9: روند انتشار گازهای NOx  ، SOx  و گرد و غبار در شرکت 
آرسلورمیتال

جدول 10: روند مصرف و برداشت آب در شرکت فوالد 
آرسلور میتال )متر مکعب بر تن(

جدول 11: روند مصرف انرژی ویژه و انتشار گاز CO2 در 
شرکت فوالد آرسلور میتال

شکل 8: توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال درنواحی مختلف جهان در 
سال 2017
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 جدول 12: روند آموزش سرانه شرکت 
آرسلورمیتال 

جدول 13: روند هزینه های تحقیق و 
توسعه شرکت آرسلور میتال

جدول 14: روند تعداد فوت شدگان ناشی 
از حوداث در شرکت فوالد آرسلورمیتال
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ابعاد، روش ها و ویژگی های 
توانمندسازی کارکنان
و سازمان
سید مسعود مدنی
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تعریف:
کلمه EMPOWER  در فرهنگ 
»تواناشدن«  معنای  به  آکسفورد 
و  »قدرت نمایی«  »قدرتمندشدن« 

»اجازه دادن« آمده است.
در تعریف مفهومی توانمندسازی، 
به  فعالیت،  و  کار  با  درارتباط  بویژه 
مفهوم دادن آزادی، اختیار و قدرت 
و  کارآمد  متعهد،  کار  نیروی  به 
معنای  توانمندسازی  است،  خبره 
دارد  ای  و چند جانبه  بسیار عمیق 
تغییر  آن ها  مهمترین  جمله  از  که 
در نحوه نگرش کارکنان با سمت و 
و  تعهد  و  آزادانه  اختیار عمل  سوی 
سازمان  به  بیشتر  چه  هر  پایبندی 
و  معنا  همین  دلیل  به  می باشد، 
مفهوم گسترده و عمیق است که به 
از  قبل  که  می شود  توصیه  مدیران 
را  کارکنان  توانمندسازی  قول  آنکه 
صادر کنید، ببینید آیا روحیه، روش 
و منش حرکت بر مبنای ویژگی های 

خود  در  را  کارکنان  توانمندسازی 
آیا  دیگر  عبارت  به  دارید؟  سراغ 
با کارکنان  می توانید در روابط خود 
توانمندانه حرکت کنید، آلفردباندورا  
توانمندسازی را ایجاد قدرت در فرد 
یا افراد جهت تطابق خود با شرایط 
چهار  و  کرده  تعریف  اطراف  محیط 
شرط را در بحث توانمندسازی مطرح 

می نماید:
بویژه  جانبه،  همه  حمایت   -1
حمایت احساسی عاطفی از کارکنان 
زمانی  باالخص   و  پیوسته  طور  به 
که با کارهای پر استرس و پر فشار 

مواجهند؛
2- تشویق پیوسته و موثر کارکنان 
و انتقال انرژی مثبت و دلگرم کننده 

به سازمان و کارکنان؛
معرفی  و  دانی  قدر  و  تجلیل   -3
دیگر  به  توانمندتر  و  تر  موفق  افراد 

کارکنان سازمان؛
4- بدست آوردن تجارب  جدیدتر، 

فعالیت های موفقیت  انجام  بواسطه 
آمیز و ثمر بخش؛     

تعریف  با  ارتباط  در  نیز  گوردون 
محتوایی از »توانمندسازی کارکنان« 
آن را عبارت از تقویت و تأیید دیدگاه 
و عقاید کارکنان دانسته و بر این باور 
»اعتماد  کارکنان  در  اگر  که  است 
نسبت   )seif-efficacy( نفس«  به 
که  تالشی  و  کار  و  خودشان  به 
موانع  شود،  ایجاد  می دهند،  انجام 
آن ها  توانمندسازی  راه  در  اساسی 
برداشته شده است، در همین راستا 
»ریچاردکوتو« دو نوع توانمندسازی را 
مطرح می نماید - یکی توانمندسازی 
»عاطفی- سیاسی«،که سبب افزایش 
سطوح عزت نفس و اعتماد به نفس 
بر  فرد عالوه  تا  شده سبب می شود 
اعتماد  جلب  خود،  به  احترام گذاری 
توقعات  به  و  نموده  نیز  را  دیگری 
دیگری  و  باشد.  پاسخگو  خود  از 
که  »عاطفی-الگویی«  توانمندسازی 

چکیده
گستردگی و پیشرفت ناباورانه ارتباطات از جمله عوامل اساسی در شکل گیری فضای جدید در تجارت، کسب و کار و 
هرگونه فعالیت اقتصادی- اجتماعی گردیده است، تفاوت های نگرشی و محیطی بر این امر تأکید ورزیده است که هر کاری به 

تحلیل مشخص خود از شرایط مشخصی که کار در آن صورت می پذیرد، نیاز دارد.
به بیان دیگر برای موفقیت در هر محیطی، نیازمند کسب مهارت های متناسب با همان محیط هستیم، در چنین جهانی که 
هر لحظه با لحظه قبلش تفاوت دارد، فقط کسب مهارت های عملیاتی کافی نیست بلکه مهمتر از آن برخورداری از»سوادکار« 
است، آنگاه که مهارت های عملیاتی بر پایه و مبنای دانستنی و آموخته های علمی بکار گرفته شود، راه رسیدن به مقصود 
راحت و راحت تر خواهد بود، دو مهارت عملیاتی و دانش، به عنوان مهارت های پایه ای نیروی کار شناخته شده است، از 
را  کار  نیروی   )Empowerment( توانمندسازی  بحث  اندیشمندان  و  نظران  بود که صاحب  سال های دهه 1990 میالدی 
به عنوان ارزشمندترین منبع )Resource( مطرح نمودند، این صاحب نظران بین 5 تا 13 مهارت  اختصاصی  را به عنوان 
مهارت های همگانی و ضروری طراحی کردند، در این مقاله مباحث و موضوعات دخیل در توانمندسازی را مورد دقت و بررسی 

قرار می دهیم.
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کارکنان،  نفس  عزت  ارتقاء  از  جدا 
پدیده های  در  تحول  و  تغییر  سبب 
قابل  غیر  پدیده های  حتی  و  دیگر 
اینکه،  ترتیب  هر  به  تغییر می شود، 
عقاید  تغییر  فرآیند  توانمندسازی 
حالتی  و  است  کارکنان  درونی 
ذهنی است که در آن فرد احساس 
توانمندی، آگاهی، درایت و مسئولیت 
می نماید،  سازمان،  در  را  بیشتری 
احساس  القای  توانمندسازی 
قدرتمندی به کارکنان است و اجرای 
تفاوت ها  فهم  و  درک  مستلزم  آن 
به ویژه تفاوت های روحی و تعهدی 
کارکنان است، در توانمندسازی همه 
چیز و تحت هر شرایطی )حتی در 
اساس  بر  شرایط(  مغرضانه ترین 
»صداقت« و »اعتماد متقابل« استوار 

است.
- بحث و بررسی

توانمندسازی  گفتیم که در بحث 
مطرح  زیادی  مهارت های  کارکنان 

آن ها  مهمترین  جمله  از  که  است 
می توان از عوامل زیر نام برد:

1- توانمندی در بر قراری ارتباط 
در  ویژه  به  مؤثر،  و  متقابل  و کنش 
ارتباط با شاخص هایی چون صحبت 
کردن، گوش دادن، خواندن، نوشتن، 

...
)EFFective communication(

فردی،  مدیریت  در  توانمندی   -2
شاخص هایی  با  ارتباط  در  بویژه 
چون اعتماد به نفس، هدف گذاری، 
توسعه  انگیزش،  و  انگیختگی  بر 
از جمله  توسعه شغلی که  و  فردی، 
مهارت های کلیدی برای برخورداری 
از یک مدیریت فردی می باشد، کسب 
کارکنان  فردی«  »مدیریت  مهارت 
خود  عملکرد  بهبود  راستای  در  را 
کمک  سازمانی،  اهداف  تحقیق  و 
)personal manaement( .می نماید

در  کارآمدی  و  توانایی   -3
فعالیت های گروهی، به ویژه در ارتباط 

با شاخص هایی چون مدیریت بحران، 
در  مهارت  تناقض،  و  تضاد  مدیریت 
ارتباطات گروهی و کار تیمی، مهارت 
در اصول و فنون مذاکره، همنواختی 
و همنوایی با اعضای گروه در امتداد 
تحقق و دستیابی به اهداف سازمان، 
از جمله مهارت های مهم جهت  که 
باشد،  بودن در کارگروهی می  مؤثر 
بررسی های به عمل آمده گویای آن 
است که کار گروهی در صورتی که 
سازمان یافته، صمیمانه و برنامه ریزی 
شده به انجام رسد، منجر به کیفیت 
و  تغییر  و  باالتر  بهره وری  بهتر، 
تحوالت به موقع و اثرگذارتر خواهد 

)Team Effectivenss( .شد
4- توانایی در حل خالقانه مسئله: 
نوآورانه  واکنش  و  انعکاس  بدون 
یا  مسئله  به  خالقانه  پاسخگویی  و 
پر  دنیای  در  آن،  با  درگیر  مسایل 
ناباورانه  تغییرات  و  کنونی  سرعت 
کار،  و  کسب  دنیای  همیشگی  و 
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پایدار وچود نخواهد  امکان موفقیت 
و  تالش  بایستی  سازمان ها  داشت، 
کوشش خود را در برابر تغییرات، با 
اتخاذ شیوه ها و رویکردهای مقتضی 
و مناسب افزایش داده و در راستای 
انعطاف  قابلیت  و  توانایی  گسترش 
نگری  موقع  به  درست  و  پذیری 
چه  آورند،  عمل  به  را  الزم  اقدامات 
و  خمودگی  با  صورت  این  غیر  در 
یکنواختی در سازمان مواجه خواهند 

شد.
)creative problem - solving(

5- توانایی و درایت در مهارت های 
در  مهارت  راهبری:  و  سازمانی 
راستای  در  کارکنان  جهت دهی 
اهداف  و  سازمانی  ارزش های  حفظ 
مباحث  اساسی ترین  جمله  از  آن، 
پر  و  سودمند  و  موفق  سازمان های 
مدبرانه،  رهبری  بدون  است،  بازده 
آگاهانه و مبتنی بر احترام و تعامل، 
بدون درک و فهم ساختار و چرایی 
درون  در  شده  برقرار  ارتباطات 
فعالیت ها  اینکه  احتمال  سازمان، 
و  مطلوب  سرانجام  به  فرآیندها  و 
بعید است،  مورد نظر برسند، بسیار 
سازمان  یک  بارز  نمودهای  بنابراین 
پویا و متعالی، برخورداری همزمان از 
و صمیمانه  آگاه  راهبری  و  مدیریت 
از سویی، و کارکنانی که به فرهنگ 
داشته  باور  سازمانی  ارزش های  و 
می باشد.                                                                      دیگر،  سمتی  از  باشند، 
orgdnizationai Effectivnes-(

          )sand leadership

ذکر  مهارت های  معنای  به  توجه 
این  به  را  ما  مهارت ها  دیگر  و  شده 
توانمندسازی،  که  می رساند  نتیجه 
افزایش  جهت  تکنیکی  و  شیوه 
بهره وری، کیفیت و کارآمدی است، از 
طریق ارتقاء تعهد کارکنان نسبت به 
سازمان و سازمان نسبت به کارکنان 
ضمن آنکه توانمندسازی به مدیران 
از  تا  می دهد  را  امکان  این  سازمان 
دانایی  و  انگیزه  و  تجارت  مهارت ها، 
را  بهره برداری  حداکثر  کارکنان 

نمایند.
که  است  معتقد  کارلوس«  »جان 
توانمندسازی یعنی آزاد کردن قدرت 
کارکنان، که این آزادسازی و اعتماد 
سازمان،  یک  در  کارکنان  قدرت  به 
سبب  وژافه«  »اسکات  نظر  بنابر 

می شود تا 
ابداع،  جهت  مساعد  ای  زمینه   -

نوآوری و خالقیت فراهم آید؛
- وظایف شغلی و مهارت های مورد 

نیاز هر شغل، توسعه و گسترش یابد؛
- بر محتوای مشاغل افزوده شود؛

کارکنان  به  مربوط  تصمیمات   -
آگاهانه تر و آینده نگرانه تر اتخاذ شود؛

و  بهتر  بازار  و  مشتری  رضایت   -
بیشتر تأمین می شود؛

تغییرات  سبب  توانمندسازی   -
که  می شود  سازمان  در  زیادی 
مهمترین این تغییرات آنهایی است 
که در »نگاه و نگرش« کارکنان ایجاد 

می شود؛ 
کارکنان  مسئولیت:  در  تغییر   -
کوشش  و  تالش  نحوی  به  بایستی 
عنوان  به  کدامشان  هر  که  نمایند 
نماینده سازمان و مدیریت تلقی شده 
احساس  مسئولیتشان  به  نسبت  و 

تعلق و تعهد نمایند.
افراد و کارکنان  - تغییر در رویه: 
بهتر  شیوه های  باشند  قادر  بایستی 
در  و  بدانند  را  اهداف  به  دستیابی 
و  کارها  تر  دقیق  و  بهتر  زمان   هر 
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وظایفشان را به انجام برسانند.
و  افراد  یادگیری:  در  تغییر   -
و  پیوسته  طور  به  بایستی  کارکنان 
و  دیدگاه های جدید  پی  در  مستمر 
بهتر بوده و یک زمان از یادگیری و 
آموزش غافل نشده و در این راه سعی 

و تالش نمایند.
افراد  انتخاب  و  شناخت  برای   -
متعدد  ویژگی های  ناتوان  توانمندو 
و متنوعی را مطرح نموده اند که از 

جمله مهمترین آن ها عبارتند از: 
الف – افراد توانمند

- در برابر تغییر انعطاف پذیرند؛
- انجام هرکاری را ممکن می دانند؛

باالیی  پذیری  ریسک  از   -
برخوردارند؛

- برای خود، چارچوب های تعریف 
آرمان های  و  آلها  ایده  خود،  شده 
و  قائلند  احترام  و  ارزش  خودشان 
دیدگاه ها  به  که  گونه  همان  مایلند 
می گذارند،  احترام  دیگران  افکار  و 

دیگران نیز به همین نحو عمل کنند؛
- تحت هر شرایطی حاضر به کار 

نیستند؛
و  مثبت  دیدگاه  و  انرژی  از   -

امیدوارانه برخوردارند؛ 
سازمان،  مدیریت  به  نسبت   -
بر  مبتنی  و  معقول  پذیرش 

اندیشمندی و کافی دارند؛
تغییر  پی  در  حتی المقدور   -

تهدیدها به فرصت هستند؛
حتی  حال،  همه  در  و  همیشه   -
ترین  اجرایی  دادن  انجام  حال  در 
حال  در  فعالیت ها،  عملیاتی ترین  و 
یاددهی و کسب  یادگیری،  آموزش، 

اطالعات جدید هستند؛
ولی  نباشند  خالق  و  نوآور  اگر   -
تحت هر شرایطی از ابتکار و خالقیت 

پشتیبانی می کنند؛
و  سازمان  مدیریت  سازمان،  به   -

اهداف آن وفادارند؛
- از خود کنترلی و مدیریت فردی 

خوبی برخوردارند؛
به  اعتماد  با  و  مصمم  پی گیر،   -

نفس اند؛
- عزت نفس خود را با هیچ چیز 

معاوضه نمی کنند.
ب- افراد ناتوان )غیر توانمند(

- همیشه و در همه حال انرژی و 
افکار منفی و مخرب تولید می کنند؛

- شور و شوق چندانی در ارتباط با 
کار و فعالیت از خود بروز نمی دهند؛ 
- فقط در پی رفع تکلیف و انجام 

وظیفه اند و نه یک کلمه بیشتر؛
- همیشه گله مندند و فکر می کنند 
فقط  می کنند،  کار  خودشان  فقط 

خودشان سازمان را دوست دارند؛ 
اهداف  و  مدیریت  و  سازمان  با   -
آن میانه خوبی نداشته و اگر موفقیت 
ایجاب کند حتی بر علیه آن صحبت 

می کنند؛
کار  و  دیگران  با  همکاری  به   -

گروهی تمایل چندانی ندارند؛



39خــرداد - تیــر 1397

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

- از جذابیت و تحت تأثیر قراردادن 
دیگران فاصله زیادی دارند؛

خود  افکار  بروز  به  تمایلی   -
نداشته و نسبت به زمین و زمان، به 
ویژه آنهایی که در موقعیت باالتر از 
خودشان قرار دارند، بدبین، بدگمان و 

تقریباً »حسادت زده« هستند.
نتیجه :   در یک جمع بندی کلی، 
واقعی  توانمندسازی  که  دانستیم 
شیوه ای است که افراد و کارکنان به 
به  خودشان  دانش  و  انگیزه  واسطه 
قدرتمندی کشیده شده و به اصطالح 
زیرا  می شوند،  قدرت«  »صاحب 
به  قدرت  دادن  واقعی  توانمندسازی 
افراد نیست بلکه آزادسازی ظرفیت ها 
و توانایی های افراد است، که در این 
میان نقش »مدیریت« و دیدگاه آن 

بسیار مهم است.
و  افراد  توانمندسازی  جهت   -

منابع
 -  )1379( توانمندسازی-  فن   - استیوموریس  ویلکاکس،  گراهام 

ترجمه نیک فطرت و صمدی نشر یساولی- چاپ اول- تهران
اسکات، سینتیا، دنیس ژاف )جیف( - تواناسازی کارکنان- )1375( 

- ترجمه ایران نژاد پاریزی نشر سروش - چاپ اول - تهران
- بالنجارد، کنت و ... سه کلید توان افزایی )1379( - ترجمه امینی 

- نشر فرا - چاپ اول- تهران
- کارلوس،جان و ... مدیریت تواناسازی کارکنان- )1378( - ترجمه 

ایران نژاد پاریزی- نشر مدیران- چاپ اول - تهران
 -  )1378( رفتارسازمانی-  مدیریت   ... و  شومرهورن  آر،  جان   -
ترجمه ایران نژاد پاریزی و دیگران، نشر موسسه تحقیقات و آموزش 

مدیریت - چاپ اول تهران
- شاهرکنی، حبیب اهلل - مدیریت توانمندسازی کارکنان - )1381( 

- توسعه مدیریت - شماره 39- تهران 
- پوسیانت- آلبرت- چارلز- توانگران چگونه میاندیشند -)1376( - 

ترجمه آل یاسین - نشرهامون- چاپ دوم- تهران
- ox ford Dictionary of Rusiness ----------
- fox jtohn,Employee Empowermont an Appren-

ticeship model----------
- new chalenges of public/ management --------

----
- http: //members : tripod. Com/j-fox/the sis htm 
- www., uwasa. Fi/levon/nuf/English/pmessay. 
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و بسیاری منابع دیگر

کارکنان، ضروریست که مدیران با آنان 
همدل بوده و در راستای ایجاد انگیزه، 
روحیه و دلگرمی: صادقانه با کارکنان 
عماًل  و  باشند  همکاری  و  تعامل  در 
از شیوه مدیریت خودخواهانه و خود 
محورانه فاصله گرفته و به حرکت های 
مشارکتی عمیقاً باور داشته باشند و 
به این درک و توانایی رسیده باشند 
که واقعاً دخالت های خود را به حداقل 
قسمت هایی  واگذاری  از  و  رسانیده 
از اختیارات خود به دیگران، هراسی 
به خود راه نداده و فکر نکنند که با 
از  نظارت  و  کنترل  اختیار  تفویض 
دست آنها خارج می شود. )ناتوان ترین 
مدیران اعتقادی به بحث جا نشینی و 

تفویض اختیار ندارند(.
در بحث توانمندسازی، استفاده از 

ابزارهایی چون: 
- پایبندی های اخالقی، اجتماعی- 

مشارکتی-  و  گروهی  فعالیت های 
جدیدترین  به  دسترسی  و  دستیابی 
تعهد  زمان-  در سریعترین  اطالعات 
و  مدیریت  سازمان،  دهنده  پوشش 
ارتباط  همدیگر-  به  نسبت  کارکنان 
تعاملی، صمیمانه و صادقانه مدیریت با 
کارکنان، بسیار ضروریست؛ و باالخره 
توانمندی  به  کارکنان  چون  اینکه، 
و  مدیران  با  آن ها  روابط  رسیدند، 
قدرتمندان سازمان دچار تغییر شده 
هر چه بیشتر احساس نزدیکی، سهیم 
اهداف  و  منافع  در  اشتراک  و  بودن 
سازمان را در خود پیدا می کنند، و 
دنیای  در  که  است  دلیل  همین  به 
و  مؤسسات  در  و  کنونی  دادوستد 
شرکت های پیشرفته و الگو؛ کارکنان 
خود را به مثابه سهامداران و شرکای 
خود  از  را  شرکت  و  دانسته  سازمان 

می دانند.
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سالمت سازمانی
گرایشی در جهت تحقق یافتن خود

فرشته هدایتی
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مقدمه
اجتماعی  سازمان های  ظهور 
از  آن ها،  روزافزون  گسترش  و 
است؛  بشری  تمدن  بارز  ویژگی های 
عوامل  به  توجه  با  که  طوری  به 
گوناگون مکانی و زمانی، و ویژگی ها 
مختلف،  جوامع  خاص  نیازهای  و 
همه روزه انواع سازمان های اجتماعی 
 .)1386 )رضائیان،  می یابند  ظهور 

که  هستند  جمعیت هایی  سازمان ها 
نسبتاً  هدف های  به  نیل  جهت  در 
ساختار  دادن  نشان  و  مشخصی 
زیادی  نسبتاً  از میزان  اجتماعی که 
هدایت  برخوردارند،  بودن  رسمی  از 
مجموعه ای  سازمان ها  می شوند. 
متشکل از انسان هایی که با یکدیگر 
در حال تعامل اند می باشند، سازمان ها 
در  افراد  اجتماع  محل  بزرگترین 

جامعه ما هستند که از عواملی مشابه 
هماهنگ  مرکزی  سیستم  یک  با 
ساز برخوردارند )اسکات، 1382(. با 
انسان و و استعداد  به رسالت  توجه 
او برای رشد و کمال بی پایان، رسالت 
انسانی  مجموعه  این  یا  سازمان 
جریان  تسهیل  و  تسریع  به  کمک 
تحقق  جهت  در  انسان  پیشرفت 
اهداف نشات گرفته از آرمان اوست. 

چکیده
به عنوان  ها  است. سازمان  بشری  تمدن  بارز  ویژگی های  از  آن ها،  روزافزون  و گسترش  اجتماعی  ظهور سازمان های 
بزرگترین محل اجتماع افراد در جامعه، رسالت انسان و استعداد او برای رشد و کمال بی پایان را تسریع و تسهیل می نمایند. 
بدین منظور سازمان ها باید به طور پیوسته بر پیشرفت و سالمت خود مراقبت نمایند. سالمت در سازمان توجه افراد را به 
شرایطی جلب می کند که  باعث ارتقاء رشد، تکامل و توسعه آن می گردد. سالمت سازمان گرایش سازمان در جهت تحقق 
یافتن خود و تمرکز بر موفقیت سازمان در آینده است. در فرهنگ قرآنی نیز تکامل از مسیر سالمت می گذرد، بدین ترتیب 
سالمت سازمانی پاسخ به همگرایی اثربخشی سازمان با سالمتی اعضای آن به عنوان یک هدف مهم خواهد بود. در این مقاله 
سعی شده است به ابعاد سالمت سازمان به عنوان یک مکانیزم قوی در ایجاد جو خوشایندی در کالبد سازمان و تسری این 
احساس مطلوب به منابع انسانی آن پرداخته شود. امید است مدیریت و سایر عوامل سازمانی موجبات ارتقای سطح سالمت 

را در حد توان فراهم نمایند. 
کلید واژه ها: سازمان، سالمت سازمان، ابعاد سالمت سازمان، سازمان سالم

Abstract
The emergence of social organizations, extension  of their Increasing is manifest  trait of hu-

man civilization. Organizations as the greatest concourse of people in the community, facilitate 
the mission of the man, his talent for growth and endless perfection.  Therefore, organizations 
must continually care Your progress and your health. Health organization draws attention to 
the conditions that promote the growth, evolution and development of it.Health organization 
is a tendency to self-realization and focus on success in the future. In the Quran culture, too 
evolution goes from direction health, thus Organizational health  will be respone to convergence  
effectiveness of the organization and  health of its members. In this paper, have tried that note  
to health of the organization as a powerful mechanism to create a pleasant atmosphere in the 
body of the organization and extend it feels good to be addressed human resources. It is hoped 
that  management and other organizational factors  provide  factores that foster health in or-
ganization. 

Keywords: organization, health organizations, health organizations dimension, health organ-
ization
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به این منظور سازمان نیز باید بتواند 
به طور پیوسته پیشرفت نماید و بر 
)بنی  نماید  مراقبت  خود  سالمت 
با  دیگر  عبارتی  به   .)1386 اسدی، 
توجه به ظهور و گسترش سازمان ها 
می توان ادعا نمود که انسان امروزی 
می کند  زندگی  جامعه ای  در  نیز 
و  هاست  سازمان  سیطره  تحت  که 
جامعه  هر  رشد  و  توسعه  ضرورت 
نیز داشتن سازمان های سالم و پویا 

است)شاهکرم، 1388(.  
موضوع  سازمان  در  سالمت  ایده 
به  را  افراد  توجه  و  نبوده  جدیدی 
در  که  کند  می  جلب  شرایطی 
و  رشد  ارتقاء  باعث  سازمان  پویایی 
تکامل شده و یا از سالمت سازمانی 
1969؛  )میلس،  می کند  جلوگیری 
از هوی و میسکل، 2013(.   نقل  به 
مفهوم  سازماني  سالمت  مفهوم 
اجازه  ما  به  که  است  بي نظیري 
سالمت  از  بزرگي  تصویر  مي دهد 
)جاهد،  باشیم  داشته  سازمان 

1384(. بر این اساس می توان برای 
توصیف محیط عمومی در سازمان ها 
از واژه سالمت سازمانی بهره جست. 
سازمان سالم، مکانی است که در آن 
انجام  کارا  صورت  به  فرایندها  همه 
سازمان  یک  در  حالی  در  می شوند 
ناسالم، برخی فرایندها با سوء عمل و 
یا حتی با شکست صورت می گیرند. 
در  سالم،  سازمان  یک  در  واقع  در 
پاسخ به یک رویداد درونی یا بیرونی 
سازمانی، همه فرایند درونی به اندازه 
و  )ایکسیندیز  می شوند  اجرا  کافی 
سوچوروس1، 2014(. در سازمان هاي 
وظیفه  و  متعهد  کارمندان  سالم، 
شناس و سودمند هستند و از روحیه 
و عملکرد باالیي برخوردارند. سازمان 
سالم جایي است که افراد با عالقه به 
محل کارشان مي آیند و به کارکردن 
در این محل افتخار مي کنند )جاهد، 
1384(. در واقع می توان ادعا کرد که 
مطلوب  جوی  دارای  سالم  سازمان 
و  انگیزش  موجبات  و  بوده  سالم  و 

کارکنان  در  را  کار  به  عالقه مندی 
سازمان فراهم کرده و از این طریق 
می برد  باال  را  سازمان  اثربخشی 

)سلیمانی، 1389(. 
سازمان

که  اجتماعی  نهادیست  سازمان 
سیستمی  و  باشد  هدف  دارای 
ساختار  یک  داشتن  سبب  به  که 
انجام  را  فعالیت های خاصی  آگاهانه 
شناخته  مرزهایی  دارای  و  می دهد 
شده است)دفت، 1388(. سازمان ها 
جهت  در  که  هستند  جمعیت هایی 
نیل به هدف های نسبتاً مشخصی و 
از  اجتماعی که  دادن ساختار  نشان 
بودن  از رسمی  زیادی  نسبتاً  میزان 
برخوردارند، هدایت می شوند. به زعم 
از  رسمی  سازمان   ،)1938 بارنارد) 
به  انسان ها  بین  مشارکت  نوع  آن 
وجود می آید که هوشیارانه، با قصد 
 .)1382 )اسکات،  باشد  هدفمند  و 
در سازمان رکن اصلی این نیست که 
رویه ها  و  سیاست ها  از  ای  مجموعه 
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تعریف: لغت نامه
عمل سازماندهی کردن یا حالت و وضعیت سازمان دهی شده؛ یک ساختار سازماندهی شده؛ یک گزینه تجاری و  اداری 

بهم پیوسته و ساخته شده برای یک پایان خاص
تعریف : تجارت و کسب و کار

یک سیستم از فعالیت های آگاهانه و هماهنگ دو یا چند نفر) بارنارد، 1938(.  انجام یک هدف که نیاز به تالش جمعی 
دارد، مجموعه از افراد که راه اندازی می کنند یک سازمان طراحی شده برای هماهنگ کردن فعالیت های بسیاری از افراد 

و ارائه مشوق هایی برای پیوستن دیگران به آنها برای این منظور )بلو و اسکات، 1962(.  
یک واحد اجتماعی از افراد، که به طور نظام مند ساختار یافته و سازمان یافته اند برای ارضای نیاز یا به دنبال کسب اهداف 
جمعی به طور مستمر. همه سازمان ها دارای ساختار مدیریت است که روابط بین عملکرد و مواضع را تعیین می نماید و 
زیربخش ها و نمایندگان نقش ها، مسئولیت ها، و اختیارات برای  انجام وظایف را تعریف می نماید. سازمان ها سیستم های 

باز که توسط محیط تاثیر می پذیرند و همچنین بر آن تاثیر می گذارنددر آنها تاثیر می گذارد.
from BusinessDictionary.com 

تعریف:  رفتار سازمانی
یک واحد اجتماعی که افراد در آن تا حدودی روابط پایدار میان خود )نه الزاما چهره به چهره(،  به منظور به دست آوردن 

مجموعه ای از اهداف )لیترر، 1963(. یک سازمان یک سیستم پیچیده ای است که شامل زیرسیستم های زیر می باشد:
1- مدیریت برای مناسبات مشترک داشتن و ترکیب کردن میان فرایندهای ارتباطی به یک روش طراحی شده برای 
تحقق اهداف سازمانی 2- تعداد کافی از افراد به طوری که تعامل مداوم و چهره به چهره غیر ممکن است )الندگرن، 

 .)1974
تعریف : ارتباطات سازمانی

جمعی بهم پیوسته اجتماعی که در آن افراد  آداب و رسوم الگوهای تعامل میان خود را توسعه می بخشند به قصد تالش 
برای هماهنگ کردن فعالیت ها و تالش ها برای انجام مداوم اهداف شخصی و گروهی )کرپس، 1986(. پنج ویژگی یعنی 
حیاتی یک سازمان عبارتند از: وجود یک مجموعه اجتماعی، اهداف سازمانی و فردی، هماهنگی فعالیت ها، ساختار 
سازمانی، و ارتباط سازمان با محیط و سازمان های دیگر)مایلر، 2012(. مجموعه سازمان یافته از افراد کار وابسته به هم 

درون یک سیستم باز سازماندهی شده، برای رسیدن به اهداف مشترک )مک کراسکی، 2009(. 

)2012 .Wrench (جدول شماره 1. تعریف سازمان با توجه به رشته های مختلف علمی
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ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه ای 
که با یکدیگر دارند تشکیل می شود. 
هنگامی که افراد برای انجام وظایفی 
با  هدف ها  تامین  جهت  در  ضروری 
یکدیگر روابط متقابل برقرار می کنند، 
)دفت،  می آید  وجود  به  سازمان 
1388(. سازمان نوع خاصی از مفهوم 
ویژه سیستم  به  کلی تر » سیستم« 
باز است. به عبارت دیگر سازمان به 
عنوان یک سیستم باز از منظومه ای 
شده  تشکیل  اجزایی  و  عناصر  از 
و  کنش  و  ارتباط  هم  با  که  است 
واکنش متقابل داشته و کل واحدی 
را بوجود می آورند. هر سازمان هدف 
ضمن  و  دارد  ویژه ای  هدف هایی  یا 
حفظ خود، و تحقق هدف های خود 
با محیط بیرونی سازگار می شود و از 
این رهگذر وضعیت روابط متقابل بین 
اجزای خود را حفظ می کند )عالقه 
سازمان ها  واقع  در   .)1378 بند، 
هم  به  فعالیت های  از  سیستم هایی 
مرتبط نیز هستند که ائتالف های در 
حال تغییر از یک موقعیت به موقعیت 
دیگر را که توسط افراد بوجود می آید 
پیوند می دهد؛ سیستم ها در محیط 
فعالیت  و  کار  آن  در  و  دارند  قرار 
لیستی  )اسکات، 1382(.   می کنند 
با  سازمان  تعاریف  مختلف  انواع  از 
علمی  مختلف  رشته های  به  توجه 
در جدول شماره 1 ارائه شده است. 

سالمت سازمانی
سازمان بهداشت جهانی )1946(،  
سالمت را این گونه تعریف کرده است. 

سالمت یک رفاه کامل جسمی، روانی، 
رفاه اجتماعی است و نه صرفا فقدان 
بیماری یا معلولیت داشتن.  سالمتی 
فرایندی است برای خود پاداش دهی 
مورد نیاز برای زندگی مهیج، خالق و 
رضایت بخش )ناکامورا، 1388(. در 
»خود  واژه  از  انسانی  روابط  آموزش 
شکوفایی« نیز استفاده می شود. خود 
شکوفایی آنچنان که به وسیله آبراهام 
مزلو، نظریه پردازی شده گرایشی در 
به  است.  خود  یافتن  تحقق  جهت 
همین ترتیب سالمت سازمان نشان 
دهنده عدم وجود بیماری، ناخوشی 
یک  در  تخلف  و  قصور  اشتباه،  و 
ارگانیسم است )مایلز2، 1996(.  به 
هنگام  از    ،)1976( کونبوی3  زعم 
بررسی و مطالعه ارگانیسم ها، کیفیت 
زندگی کاری نیز مطالعه شده است. 
سازمان ها به عنوان یک موجود زنده 
به دو طریق در نظر گرفته می شوند: 
موجودات  از  ترکیبی  آنکه  نخست 
آنکه  دوم  و  هستند  انسانی  و  زنده 

سیستم های دینامیک و پویا هستند. 
روانی  و  زیستی  زندگی  کیفیت  لذا 
نیز سالمت نامیده می شود )فروواف4، 
1998(. برای هر سازمانی می توان 
سه وضعیت مختلف را در یک محیط 
طیف  سر  یک  در  گرفت.  نظر  در 
پریشانی و ناخوشی، در میانه وضعیت 
عادی و در سر دیگر طیف سالمتی. 
وضعیت ناخوشی یا پریشانی عبارت 
و  فردی  شرایط  مجموع  از  است 
می شود  منجر  که  پرتنش  محیطی 
عملکردی  سازمان  یک  در  افراد 
پتانسیل  و  انتظارات  حد  از  کمتر 
عادی  وضعیت  باشند.  داشته  خود 
عملکرد  آن  در  که  است  شرایطی 
در  و  انتظار  مورد  سطوح  در  فردی 
با حد متوسط عملکرد قرار  مقایسه 
دارد. وضعیت سالمت، وضعیتی است 
در افراد و سازمان متبوع آنهاست که 
امکان می دهد عملکردی باالتر از حد 
از همه  باالتر  انتظار و حتی  معمول 
رقبای خود داشته باشند، در چنین 
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نوع  بهترین در  به  وضعیتی سازمان 
انعطاف  و  چابک  موجودیتی  و  خود 
)شاهکرم،  می گردد  تبدیل  پذیر 
سالمت   ،)1969( مایلز   .)1388
سازمان را  به عنوان یک مجموعه ای 

که  دانست  سیستم  یک  خواص  از 
اثربخشی  از  رفتن  فراتر  به  تمایل 
کوتاه مدت دارد. یک سازمان سالم  
در  تنها  نه  که  است  معنی  این  به 
از  بلکه  بماند،  باقی  و  زنده  محیط 

درازمدت  در  آن  چالش های  عهده 
برآمده و به طور مداوم توانایی خود را 
برای باقی ماندن و مقابله با آن توسعه 

بخشند.
یک  در  مدت  کوتاه  عملیات های 

جدول شماره 2. ابعاد سالمت سازمانی مایلز)1969(
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است  ممکن  گرچه  سالم،  سازمان 
غیر  یا  اثربخش  خاص  روز  یک  در 
توانایی ها  ولی رشد  باشند،  اثربخش 
بقای مستمر آن را تضمین می کنند 
الو   زعم  به   .)1378 بند،  )عالقه 
سالم  سازمان  یک   )2010  ،2003(
فرهنگ،  که  است  مکانی  عنوان  به 
ایجاد  محیطی  عملکردهایش  و  جو 
اثربخشی  بر  عالوه  که  کنند  می 
کارکنان  ایمنی  و  سازمانی، سالمت 
می دهند  قرار  توجه  مورد  نیز  را 
به   .)2013  ، پانییرسلوام5  و  )رایا 
سالمت   )2000( لینستروم6  زعم 
سازمانی داللت بر این دارد که یک 
سازمان می تواند اثربخشی و سالمتی 
از  و  نماید  بهینه  را  خود  کارکنان 
و  درونی  تغییرات  و  چالش ها  عهده 
بیرونی برآید. در یک سازمان سالم، 
اعمال  با  قوانین  و  ارزش ها  میان 
منعکس شده روزمره این ارزش ها و 
قوانین همخوانی و تطابق وجود دارد 
مفهوم   .)2010 بیسواز7،  و  )بیسواز 
سالمت سازمان پیشنهاد می کند که 
سازمان،  منفعت  و  سود  موازات  به 

سالمتی کارکنان نیز یک هدف مهم 
برای سازمان محسوب گردد )رایا و 
ترتیب  بدین   .)2013 پانییرسلوام، 
مفهوم سالمت سازمان عالوه بر خود 
خودشکوفایی  سازمانی،  یابی  تحقق 
انسانی را نیز به عنوان سالمت انسانی 

مد نظر دارد. 
 ابعاد سالمت سازمانی

نظریه  نخستین  عنوان  به  مایلز 
های  ویژگی  سازمان،  سالمت  پرداز 
سازمان های سالم را در تامین سه نیاز 
نیازهای  وظیفه ای،  نیازهای  اصلی: 
و  رشد  نیازهای  و  نگهدارنده  و  بقاء 
این  به  با توجه  بیان کرده و  توسعه 
سه نیاز اصلی، ابعاد سالمت سازمانی 
را  دارای 10 ویژگی می داند. نیازهای 
وظیفه ای به تمرکز بر روی سازمان 
از  موثری  و  مناسب  ابزار  عنوان  به 
ارتباطات و توزیع منصفانه قدرت بر 
بقاء و نگهدارنده،  نیازهای  می گردد. 
به وضعیت درون سازمان و نیازهای 
رشد و توسعه به سالمت سازمان بر 
می گردد. این نیازها با توانایی سازمان 
اثربخش  سازگاری  و  تغییر  برای 

هستند.  مرتبط  بیرونی  نیروی  با 
نیازهای وظیفه ای شامل: تمرکز بر 
اهدف، شایستگی و کفایت ارتباطات، 
نیازهای  قدرت؛  برابری  حداکثر 
نگهدارنده شامل: به کارگیری منابع، 
و  رشد  نیازهای  و  روحیه؛  انسجام، 
استقالل،  نوآوری،  شامل:  توسعه 
مساله  حل  شایستگی  و  سازگاری 

)فروواف، 1998(.
به  پارسونز  سازمان  کارکردهای 
چالش های  با  مقابله  و  بقاء  اندازه 
محیط مایلز در سالمت و اثربخشی 
سازمان مهم و ضروری است. پارسونز 
سازمان هاي اجتماعي را به طور کلي 
ویژه  به  را  رسمي  سازمان هاي  و 
مي نگرد.  طبیعي  نظام  دیدگاه  از 
پارسونز چهار نوع مسئله را توصیف 
براي  مي یابد  سازمان ها  که  مي کند 
زمان حل  طول  در  پیشرفت  و  بقاء 
کنند.  به عبارت دیگر اگر قرار باشد 
یابند،  توسعه  و  رشد  سازمان ها  که 
باید چهار کارکرد اساسی دست یابي 
به هدف8 یا تامین حرکت پیوسته ي 
انطباق9  هدف هایش؛  به سوي  نظام 

جدول شماره 3.  کارکردهای سالمت سازمان پارسونز) گی روشه، 1391(
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وسایل  انداختن  کار  به  فرایند  یا 
هدف؛  به  یابي  دست  براي  فني 
و  برقراري  فرایند  یا  یکپارچگي10 
اجتماعي  و  عاطفي  روابط  حفظ 
مناسب در میان افرادي که مستقیما 
در فرایند دست یابي به هدف همکاري 
مي کنند و دوام11 یا حفظ فرهنگ و 
که  این  در  مراقبت  یا  تنش  کنترل 
همکاري  یکدیگر  با  که  واحدهایي 
مي کنند؛ را با موفقیت انجام دهند. 
این چهار مساله نیز نیازهای پایه ای 
یک سیستم اجتماعی را پاسخ گفته 
و سازمان ها را در سه سطح نهادین، 

مدیریت و فنی متمایز می کند. سطح 
نهادین تامین هماهنگي بین سازمان 
را  اصلي  کارکرد  بزرگتر  جامعه  و 
مدیریت  سطح  مي دهد.  تشکیل 
مسئولیت ادارة امور سازمان و تهیه  
مواد خام مورد نیاز سطح فني را به 
عهده دارد و در سطح فني هدف هاي 
که  فعالیت هایي  به  سازمان  مبهم 
براي رسیدن به هدف طرح ریزي شده 
تبدیل مي شود )گی روشه، 1391(.  
که  را  پارسونز  اصلي  کارکرد  چهار 
کلیه سیستم هاي اجتماعي براي بقا 
و حفظ سالمت و رشد و توسعه خود 

باید انجام دهند، در جدول شماره 2 
نشان داده شده است:

به  همچنین،   )1967( پارسونز 
شامل  کنترل  از  متفاوت  سه سطح 
فنی، مدیریتی و نهادی  با توجه به 
فنی  سطح  نمود.  اشاره  نیازها  این 
و  خدمات  ارائه  فرایند  با  رابطه  در 
وظایف  مدیریتی  سطح  تولیدات، 
می کند.  کنترل  را  سازمان  درونی 
می دهند  اختصاص  را  منابع  آنها 
و  می کنند  هماهنگ  را  تالش ها  و 
محیط  با  را  سازمان  نهادی،  سطح 
مشروعیت  می دهد.  ارتباط  خود 

جدول شماره 4.   سطوح کنترل نهادی، مدیریتی و فنی)گی روشه، 1391(. 
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شدن  واقع  حمایت  مورد  و  داشتن 
از سوی جامعه برای سازمان بسیار 
مهم است. بر اساس سطوح کنترل 
است  مکانی  سالم  سازمان  پارسونز 
نهادی  و  مدیریتی  فنی،  سطح  که 
آن با هم هماهنگ باشند )فروواف،  

.)1998

سالمت  از  متعددی  نشانه های 
کلینگل  دارد.  وجود  سازمانی 
یافته هاي  به  توجه  با  الیدن  و 
ارزیابي  درمورد  که  آماري  تحقیق 
آموزش  دانشکده  سازماني  سالمت 
سالمت  براي  اند  داده  انجام  عالي 
سازماني 11 مؤلفه را  ارائه کرده اند 

و  مشارکت  ارتباط،  از:  عبارتند  که 
و  وفاداری  سازمان،  در  درگیری 
یا  موسسه  شهرت  یا  اعتبار  تعهد، 
شرکت، روحیه، اخالقیات، شناسایی 
عملکرد، مسیر هدف، رهبری، بهبود 
کاربرد  و  کارکنان  کارایي  توسعه  یا 

منابع. 

.)2000 ,Lyden & Klingele( جدول شماره 5. ابعاد سالمت سازمانی کلینگل و الیدن
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مطالعه  یک  در   )1997( لگیت 
سالمت  از  مفهومی  مدلی  کیفی 
سازمانی با 18 ویژگی را ارایه دادند 
سازه  با  خاصی  رابطه  کدام  هر  که 

سالمت سازمان دارند. این ویژگی ها 
و  ارتباط  ماموریت،  از:  عبارتند 
معنوی،  تعهد  کار،  به  وابستگی 
احساس سالمتی، ارتباطات، رهبری، 

ریسک پذیری، تصمیم گیری، مسایل 
تیم    مستمر،  کیفیت  بهبود  مالی، 
ساختار،  استراتژیک،  تفکر  سازی، 
باز  زنده،  و  پویا  بخش ها  محیط، 

)1997 .Leggette( جدول شماره 6. ابعاد سالمت سازمانی لیگت
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این  در  فرهنگ.  و  تغییر  بودن، 
سازمانی،  سالمت  مفهومی  مدل 
ماموریت،  شامل  غالب  ویژگی  سه 
شده  داده  نشان  محیط  و  رهبری 
عنوان  به  سازمانی  سالمت  است. 
تعامل پویای میان این ویژگی ها به 
خصوص فعل و انفعال قوی بین سه 
محیط  و  رهبری  ماموریت،  ویژگی 
حفظ  را  سازمانی  یکپارچگی  که 
می کنند،  تعریف می شود. اثر متقابل 
را  این 18 ویژگی سالمت سازمانی 
در  وجود مشکل  می آورد.  وجود  به 
پویای  روابط  دلیل  به  مولفه  یک 
اثر  نیز  ها  مولفه  در سایر  میانشان، 

خواهد داشت )لیگت، 1997(.
و   متعدد  مطالعات  وجود  با 
مولفه های که برای سالمت سازمان 
مفهوم  شود،  می  گرفته  نظر  در 
سالمت سازمان گرچه ممکن است با 
الفاظ مختلف بیان شوند، اما ماهیت 
آن بر ایجاد محیطی خوشایند برای 
تالش و انجام وظیفه در جهت نیل 

به اهداف داللت دارند. 
سازمان سالم و ناسالم

سازمان سالم، مکانی است که در 
انجام  کارا  به صورت  فرایندها  همه 
سازمان  یک  در  حالی  در  می شوند 
سوء  با  فرایندها  برخی  ناسالم، 
صورت  شکست  با  حتی  یا  و  عمل 
سازمان  یک  در  واقع  در  می گیرند. 
سالم، در پاسخ به یک رویداد درونی 
فرایند  همه  سازمانی،  بیرونی  یا 
درونی به اندازه کافی اجرا می شوند 

و سوچوروس، 2014(.   )ایکسیندیز 
اندرسون  و  سیندر  نظر  طبق  بر 
سالم  سازمان های  ویژگی   ،)1986(
اقتضایی،  رهبری  از:  است  عبارت 
اهداف،  از  مجموعه ای  تدوین 
زیر  دائمی  و  موقتی  دهی  سازمان 
استانداردهای  توسعه  بخش ها، 
برنامه های  کارکنان،  عملکرد 
و  سرپرستی  فردی،  توسعه  و  رشد 
اجرای  و  طراحی  کارکنان،  نظارت 
برای  مدیریت  کنترل  سیستم های 
نیل به اهداف، فراهم کردن تیم های 
مشارکت  الگوهای  توسعه  رهبری، 
فراهم  تصمیم گیری،  و  مساله  حل 
و  رشد  مداوم  های  فرصت  کردن 
یک  سازمان.  عملکرد  ارزشیابی 
صورتی که  در  است  سالم  سازمان 
را  وظایفش  بخشی  رضایت  طور  به 
شده  طراحی  که  دلیلی  همان  به 
است، انجام دهد. یک سازمان سالم 
ارائه  خدمات  اثربخش  روشی  به 
خواهد کرد. یک سازمان سالم باید 

برقراری  برای  متعددی  روش های 
ارتباط با اعضاء  نظیر پاداش عملکرد، 
شناسایی  تولد،  روزهای  یادآوری 
افراد با نام و نام خانوداگی،... بیابد. 
سازمان های سالم دو وظیفه را باید 
به خوبی انجام دهند: ارائه تولیدات 
وجودی  دلیل  آنچه  خدمات  و 
و  رضایت  آنکه  دوم  و  آن هاست 
خوشنودی را برای اعضایشان فراهم 
از طرف  )فروواف، 1998(.   نمایند 
دیگر، سازمان های ناسالم، بهره وری 
سایر  و  عارضه  روحیه،  کاهش  کم، 
کنند.  می  منعکس  را  ها  ناراحتی 
رضایت  برگیرنده  در  کاری  محیط 
برگشت  باال،  غیبت  تعارض،  پایین، 
تولیدات، و یک جو عمومی نامطلوب 
اگر  تولیدات  است.  کارکنان  میان 
کارکنان  برای  ناراحتی  با  همراه 
بود.  نخواهند  سالم  باشند،  همراه 
یک سازمان ناسالم، در ارائه تولیدات 
با  کارکنان  رضایت  نمودن  فراهم  و 
دشواری مواجه است. شرایط بیرونی 
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حالی  در  هستند  متغیر  سرعت  به 
که سازمان همچنان به همان روش 

ادامه می دهد )فروواف، 1998(. 
عموم  ناسالم،  سازمان های  در 
اهداف  در  کمی  مشارکت  اعضاء 
با  سازمان  اعضای  دارند.  سازمان 
سیستم،  در  عارضه  درک  وجود 
به  کمک  برای  ای  سازنده  اقدامات 
همچنین  دهند.  نمی  ارائه  سازمان 
اعضا به صورت سطحی عمل کرده و 
برای حل مشکالت به جای همکاری 
با یکدیگر، به رهبران تکیه می کنند. 
تصمیامت  کنترل  در  سعی  رهبران 
وجود  با  گیری ها  تصمیم  و  داشته 
می گیرد.  صورت  ناکافی  اطالعات 
کارکنان  عمومی  نظرات  و  افکار 
مدیران  و  رهبران  احترام  مورد 
و  شخصی  نیازهای  نمی گیرد.  قرار 
نگرانی ها  جزء  کارکنان  احساسات 
و  یادگیری  است.  سازمان  ثانویه 
آموزش دشوار است و اعضاء به جای 
از تجربیات همتایان خود  یادگیری 

فقط از اشتباهات خود یاد می گیرند. 
بازخورد کمی برای ارائه وجود دارد 
و از ارائه بازخوردها اجتناب می شود 
کارکنان  نیستند.  کننده  کمک  یا 
احساس می کنند که در نقش خود 
و  خستگی  احساس  اند،  شده  قفل 
جلسات  در  اغلب  کرده،  کسالت 
همچنین  نمی کنند.  شرکت  کاری 
ساختارها و خط مشی های و روش ها 
مانع توسعه سازمانی است )فوردیس 

و ویل12، 1971(. 
نتیجه گیری

گرچه  سازمان  سالمت  مفهوم 
بیان  مختلف  الفاظ  با  است  ممکن 
ایجاد  بر  آن  ماهیت  اما  شوند، 
و  تالش  برای  خوشایند  محیطی 
انجام وظیفه در جهت نیل به اهداف 
داللت دارند.  به عبارت بهتر می توان 
گفت، آن چنانکه تندرستی در انسان 
تالش  و  سرزندگی  و  نشاط  موجب 
می شود، سالمت سازمانی نیز سبب 
و  کار  برای  دلپذیر  محیطی  ایجاد 

کوشش، باال رفتن روحیه سازندگی 
شد  خواهد  اهداف  به  دستیابی  و 
در    .)1388 همکار،  و  زاده  )بیک 
کارکنانی  شاهد  سالم،  سازمان 
بانشاط، هستیم که به کارشان عالقه 
و  دارند  شغلی  رضایت  داشته،  وافر 
به کارکردن در سازمان خود افتخار 
امروزه   .)1388 )شاهکرم،  می کنند 
که  دارند  وجود  متعددی  تحقیقات 
با  سازمانی  سالمت  می دهند  نشان 
سازمان ها  اثربخشی  شاخص های 
نمونه  عنوان  به  دارد.  مثبت  ارتباط 
 )1393( علوی  و  صادقی  پژوهش 
سالم  سازماني  جو  که  دادند  نشان 
بیشتر  اعتماد  باعث  حمایتگر  و 
کارکنان و روحیه باالي آنان و بالطبع 
مي شود.  آنان  کارایي  افزایش  باعث 
به طوری که سالمت سازماني و ابعاد 
آن تا حد زیادي اثربخشي را تحت 
رمضانی  مي دهند.  قرار  خود  تاثیر 
نشان  نیز   )1392( همکاران  و 
و  سازماني  رابطه سالمت  که  دادند 
تربیت  دانشکده هاي  در  اثربخشي 
صوفي  رضایي  دارد.  وجود  بدني 
دادند  نشان   )1391( همکاران  و 
به  آن  ابعاد  و  سازماني  سالمت  که 
قوي  کننده  بیني  پیش  یک  عنوان 
تا حد زیادي اثربخشي را تحت تاثیر 
خود قرار مي دهند. به طوریکه بین 
در  اثربخشي  و  سازماني  سالمت 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
داری  معنی  مثبت  رابطه  گیالن 
وجود داشت. به همین ترتیب نتایج 
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نشان  دیگر  پژوهش های  برخی 
دادند که جو سازمانی سالم با  ارتقاء 
)بابو  عملکرد شغلی، رضایت شغلی 
سالمت14و  2013؛  کوماری13،  و 
و  ابراهیمی  2013؛  همکاران، 
و  ایکسفو  2014؛  محمدخانی15؛ 
رانی17،  و  رانی  2007؛  کوین16، 
اوجکوتو18،  و  ادیجومبوی  2014؛ 
)یوکلر  سازمانی  تعهد  و   )2013
رابطه   ...)2013 همکاران19،  و 
همچنین  دارد.  معنی دار  مثبت 
فرسودگی  با  سازمانی  سالمت 
)لی  دارد  معکوس  رابطه  نیز  شغلی 
سبانسی21،  2014؛  همکاران20،  و 
که  نمود  ادعا  می توان  لذا   .)2009

سالمت سازمانی در کیفیت زندگی 
خواهد  بسزایی  تاثیر  اعضا  کاری 
داشت. و این خود به خود منجر به  
خواهد  سیستم  در  رفتار  اثربخشي 

شد. 
نتایج  اساس  بر  و  اساس  این  بر 
به  می توان  ذکر شده  های  پژوهش 
سالمت  که  نمود  اشاره  نکته  این 
خوشایند  محیط  ایجاد  با  سازمانی 
ماندن،  به  میل  سازمان،  کالبد  در 
تعهد، روحیه، وظیفه شناسی، رفتار 
سودمندی،  سازمانی،  شهروندی 
مشارکت  همکاری،  اعتماد،  کارایی، 
فرسودگی  غیبت،  و  افزایش  را   ...
تعارض،  پایین،  رضایت  شغلی، 

تولیدات، خستگی، کسالت  برگشت 
با  ترتیب  بدین  و  داده  را کاهش   ...
کالبد  در  خوشایند  احساس  ایجاد 
ترین  مهم  عنوان  به  او  به  انسانی 
و  نشاط  احساس  سازمان  منبع 
آرامش خواهند بخشید و در نتیجه 
افزایش  با  موجود  خوشایند  فضای 
پذیری  مسئولیت  و  تعلق  احساس 
اثربخشی در  افزایش  انسانی  نیروی 
بر  سازمان را در پی خواهد داشت. 
این اساس توصیه می گردد مدیریت 
و اعضای سازمان ها پیوسته بر این 

امر و حفظ آن مراقبت نمایند.
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مصاحبه از : سمیه ایزدي 

ذوب آهن اصفهان در تولید محصوالت فوالدی
سابقه درخشانی دارد

ذوب آهن اصفهان در تولید مقاطع ساختمانی در منطقه خاورمیانه ، یک شرکت سرآمد محسوب می شود و قادر 
به تولید محصوالت خاص از جمله تیرآهن بال پهن ، بیم بالنک ، ریل و. .. می باشد . در این بین تیرآهن بال پهن 

در صنعت ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد کند . 
با  دکتر بشیر  در خصوص این محصول ، کنترل کیفی سازه های فوالدی و مزایای آن و سایر مباحث مرتبط 
موحدیان عطار ، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ) دانشکده مهندسی عمران( گفتگویی 

انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید :

خصوص  در  شما  نظر   ●
پهن  بال  تیرآهن  از  استفاده 
صنعت  در  ورق  تیر  جای  به 

ساختمان چیست؟ 
انواع  تولید  اولین  از  پس   ■
سنگین  پهن  بال  مقاطع  مختلف 
اوایل  در   )IPBL( سبک  و   )IPB(
این مقاطع  از  استفاده  بیستم،  قرن 
اصلی  باربر  اعضای  عنوان  به 
و  صنعتی  ساختمانی،  سازه های 

قرار  توجه  مورد  سرعت   به  پل ها  
استفاده  امکان  شدن  فراهم  گرفت. 
نیروهای  با  اعضاء  این مقاطع در  از 
و خمشی،  محوری  همزمان  داخلی 
مزیت اصلی این مقاطع در مقایسه 
با مقاطع بال نیم پهن )IPE( و بال 
اصلی  دلیل  است.   )INP( باریک 
هندسی  مشخصات  بهبود  امر  این 
اساس  و  مقطع  مقطع شامل سطح 
مقطع حول دو محور اصلی به دنبال 

است.  پروفیل  بال  عرض  افزایش 
ضوابط  کنترل  نظر  از  مقاطع  این 
فشردگی و کمانش موضعی، اتصال 
پیوسته بال به جان و همچنین عدم 
مناسبی  به جوشکاری عملکرد  نیاز 
شده  ساخته  مقاطع  با  مقایسه  در 
توان  می  رو  این  از  دارند.  ورق  از 
یکی  عنوان  به  را  پهن  بال  مقاطع 
اعضای سازه  ای  اصلی  گزینه های  از 
تیرها  و  مهاربندها  ها،  ستون  نظیر 

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  عنوان کرد : 
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در نظر گرفت. 
به  توجه  با  اخیرا  نیز  بنده 
در  مقاطع  این  مناسب  ظرفیت 
تحمل لنگرهای خمشی دو محوره، 
نمودارهای طراحی این مقاطع برای 
جرثقیل  باربر  تیرهای  در  استفاده 
ظرفیت  و  دهانه  طول  اساس  بر  را 

جرثقیل تهیه کرده ام. 
انداز  چشم  به  توجه  با   ●
ساختمان  صنعت  پیشرفت 
ذوب  نظیر  فوالدی  شرکت های 
در  خود  سهم  حفظ  برای  آهن 
در  تغییری  چه  است  نیاز  بازار 

سبد محصوالت خود بدهند؟
درخشان  سابقه  به  توجه  با   ■
در  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
تولید انواع محصوالت فوالدی نظیر 
ساختمانی،  پروفیل های  و  میلگرد 
سهم  حفظ  برای  می رسد  نظر  به 
بهتر  معرفی  ضمن  است  الزم  بازار 
کاربردهای  و  قابلیت ها  بیشتر  و 

جامعه  به  تولیدی  پروفیل های 
مهندسی، تولید مقاطع مورد نیاز در 
ساختمان های فوالدی پیش ساخته 
و  لوله  یا  قوطی  مقاطع  انواع  نظیر 
فوالدی  های  ساختمان  همچنین 

سبک را در دستور کار قرار دهد. 
توقف  شود  می  گفته  بعضًا   ●
در  نامرغوب  مصالح  تولید 
استفاده  گرو عدم  در  ساختمان 
است،  مصالح  این  از  مردم 

دیدگاه شما چیست؟
موافق  نظر  این  با  نیز  بنده   ■
پاسخ  در  که  طور  همان  هستم. 
پرسش قبل مطرح شد، شرکت های 
نیز  آهن  ذوب  نظیر  فوالدی  بزرگ 
چه  هر  معرفی  طریق  از  می توانند 
با  فوالدی  مقاطع  مزایای  بیشتر 
افزایش  در  بسزایی  نقش  کیفیت 
ساختمان  صنعت  مخاطبان  دانش 

داشته باشند. 
با  ساختمان  صنعت  تعامل   ●

و  ها  فرصت  چه  با  صنایع  سایر 
چالش هایی رو به رو است؟

عنوان  به  ساختمان  صنعت   ■
بخش های  اصلی ترین  از  یکی 
با  مستقیم  ارتباط  اقتصاد  محرک 
پایین  و  باالدست  مختلف  صنایع 
دست نظیر صنایع معدنی، حمل و 
نقل فرصت ایجاد ظرفیت های باالی 
فراهم  را  اقتصادی  رونق  و  اشتغال 
می سازد. از چالش های اصلی پیش 
رو این صنعت نیز می توان به نحوه 
استفاده  تقاضا،  و  عرضه  مدیریت 
مناسب از ظرفیت های مهندسی در 
داخل و خارج از کشور و همچنین 
به  مربوط  محیطی  زیست  مسایل 

کمبود آب  اشاره کرد.
خصوص  در  کیفی  کنترل   ●
سازه های فوالدی به چه شیوه ای 

صورت می گیرد؟
■ از آنجا که مصالح مورد استفاده 
در سازه های فوالدی یک محصول 
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کیفیت  کنترل  با  کارخانه ای 
کیفیت  کنترل  عموماً  است،  دقیق 
معطوف  تنها  فوالدی  سازه های 
قطعات  نصب  و  ساخت  ضوابط  به 
ضوابط،  این  مهمترین  از  می گردد. 
می توان به ضوابط مربوط به بازرسی 
های  دستورالعمل  مطابق  جوش، 
جوشکاری، ضوابط مربوط به اجرای 
ضوابط  همچنین  و  پیچی  اتصاالت 
کنترل رواداری های مجاز درساخت 

و نصب اعضا، اشاره کرد. 
● مزایای سازه های فوالدی در 
بتنی  های  ساختمان  با  مقایسه 

چیست؟
فوالد،  اصلی  مزایای  از  یکی   ■
است.  بتن  با  مقایسه  در  باال  بازده 
فوالدی  مصالح  دیگر  عبارت  به 
به  بیشتری  نیروهای  تحمل  قابلیت 
فوالدی  از مصالح  ازای حجم کمتر 

این ویژگی سبب می شود که  دارد. 
دلیل  به  بتنی  ساختمان های  در 
بتنی، عمدتا  تر مصالح  پایین  بازده 
ستون های  از  بزرگتر  ستون ها  ابعاد 
در  ویژه  به  امر  این  باشد.  فوالدی 
با محدودیت های  مواردي که طراح 
از  استفاده  است،  مواجه  معماری 
می کند.  ناگزیر  را  فوالدی  اعضای 
کنترل کیفیت مصالح مورد استفاده 
نظیر  فوالدی  ساختمان های  در 
کنترل  یک  ورق  و  پروفیل  انواع 
است.  دقیق  و  کارخانه ای  کیفیت 
در حالی که کنترل کیفیت بتن به 
ساختمان  بخش  مهمترین  عنوان 
بودن  کارگاهی  دلیل  به  آرمه  بتن 
بسیار کمتر صورت  دقت  با  معموال 
اجرای  سرعت  همچنین  می گیرد. 
ساختمان های بتنی به دلیل نیاز به 
آرماتور بندی، قالب بندی و مراقبت 

با ساختمان های  نسبت  نگهداری  و 
فوالدی کمتر است.

ساختمان های  دیگر  مزیت 
فوالدی قابلیت توسعه پذیری است. 
این ویژگی به دلیل امکان برقراری 
در  پیچی  یا  جوشی  اتصال  انواع 
فراهم  آسانی  به  بتنی  ساختمان 
از  مجدد  استفاده  امکان  نمی گردد. 
از  پس  فوالدی  ساختمان  اعضای 
پایان عمر بهره برداری ضمن کاهش 
موجود  زیستی  محیط  مضرات 
کاهش  بتنی،  ساختمان های  در 
به  نیز  را  مجدد  ساخت  هزینه های 
برخی  اجرای  داشت.  خواهد  دنبال 
از اجزای ساختمان نیز به دلیل نوع 
خاص معماری نظیر دستگاه پله  های 
با انحنای پیچیده  مدرن یا تیرهای 
فوالدی  مقاطع  از  استفاده  با  تنها 

امکان پذیر است.






