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St37 بهبود خواص تریبولوژی و سختی فوالد
با ایجاد الیه کامپوزیت سطحی حاوی ذرات آلومینا
با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز 

سعید سلیمی فر*1    کارشناس ارشد مواد و متالورژی/متالورژی جوشکاری
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چکیده
هدف از این پژوهش بهبود خواص تریبولوژی فوالد St37 با ایجاد یک الیه کامپوزیت سطحی حاوی 
از  درصد حجمی   10 با  فوالد  کار سطح  این  برای  GTAW می باشد.  روش جوشکاری  به  آلومینا  ذرات 
آزمون سایش  داده شد.  پوشش  این روش  با  آمپر  و 130   110  ،90 متفاوت  در سه جریان  آلومینا  ذرات 
رفت و برگشتی، به منظور بررسی مقاومت به سایش نمونه ها انجام گرفت و سطوح سایش آن ها توسط 
میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که پوشش حاصل از این 
کاهش  همراه  به  ذرات  این  است. حضور  آلومینا  ذرات  حاوی  دندریتی  انجمادی  دارای ساختار  فرآیند 
حرارت ورودی،  باعث افزایش سختی و بهبود رفتار سایشی پوشش مذکور می شود. دامنه افزایش سختی 
پوشش های ایجاد شده بین 225 تا 332 ویکرز اندازه گیری شد که این مقدار در نمونه  بدون پوشش حدود 
180 ویکرز می باشد. نتایج بررسی  رفتار سایشی پوشش ها بیانگر بهبود چشمگیر رفتار سایشی آن ها در 
حضور تقویت کننده آلومینا  به همراه کاهش حرارت ورودی می باشد. مکانیزم عمده سایش در نمونه  بدون 

پوشش و در نمونه های پوشش داده شده، سایش چسبان می باشد. 
کلید واژه ها:  GTAW، آلومینا، میکروساختار، سایش، سختی، حرارت ورودی.

Abstract

The purpose of this study is improvement of tribology properties St37 steel by 

formation of a surface composite layer containing alumina particles by GTAW 

welding method. To do this, the steel surface with 10% volume of alumina par-

ticles at three different currents of 90, 110 and 130 Amper with this method was 

covered. Reciprocating wear test, for wear resistance of the samples was carried 

out and their wear surfaces were examined by scanning electron microscopy. The 

results show that the coating of this process is having freeze-dendritic structure 

containing the alumina particles. The presence of these particles with reducing 

heat input cause increasing hardness and improvement wear behavior of the coat-

ings. The range of increasing hardness the coatings made between 225 to 332 

Vickers was measured and the amount hardness of the uncoated sample is about 

180 Vickers. The results of the wear behavior of the coatings represent a signif-

icant improvement in their wear behavior in presence of the alumina reinforce 

with reducing heat input. The main mechanism of wear in the uncoated sample 

and the coated samples is adhesive wear.                                                                                                                                  

Keywords: GTAW, Alumina, Microstructure, Wear, Hardness, Heat input.
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1- مقدمه
سطح  مهندسی  روش های  اغلب 
را می توان جهت پوشش دهی فوالد 
برد. روش هایی مانند کربوره   به  کار 
کردن، نیتروره  کردن، رسوب فیزیکی 
شیمیایی  رسوب  و   1)PVD( بخار 
به  دست  برای  که   2)CVD( بخار 
مقاوم  و  سخت  سطح  یک  آوردن 
از  یکی  می روند.  به  کار  سایش  به 
روش های افزایش سختی و مقاومت 
آلیاژسازی  و  ذوب  فوالد،  سایش  به 
سطح آن توسط منبع با چگالی باالی 
انرژی مانند پرتو لیزر، پرتو الکترونی 
است   3)TIG( یا قوس جوشکاری  و 
]1[. در سال های اخیر آلیاژ سازی و 
از  استفاده  با  کامپوزیتی  الیه  ایجاد 
فرآیند TIG جهت تامین انرژی الزم 
گرفته  قرار  توجه  مورد  ذوب،  برای 
است. ویژگی های منحصر این روش 
پوشش،  زیاد  ضخامت  از  عبارتند 
چسبندگی  باال،  رسوب  گذاری  نرخ 

به  دلیل  زیر الیه  به  پوشش  خوب 
و  متالورژیکی  پیوندهای  برقراری 
که  تولید  مراحل  سهولت  هم چنین 
برای  آن  کاربرد  گستردگی  سبب 
پوشش دهی قطعات شده است. این 
اغلب  در  و  بوده  ارزان  نسبتا  روش 
دسترس  در  جوشکاری  کارگاه های 
می باشد. در این روش عناصر آلیاژی 
همانند کرم، کربن، کبالت و مولیبدن 
نظیر  سرامیکی  سخت  ذرات  یا 
Al2O3، TiC، WC و SiC به حوضچه 

الیه های  تا  می شوند،  افزوده  مذاب 
کامپوزیتی  یا  و  آلیاژی  سطحی 
 .]4 و   3  ،2[ کنند  ایجاد  سخت 
آلومینا به  خاطر خواص سایشی باال، 
سختی زیاد، مقاومت خوب در برابر 
حرارت های  درجه  در  اکسیداسیون 
معموال  مناسب،  و جوش پذیری  باال 
داده  ترجیح  کاربید ها  سایر  بر 
سختی  و  حرارتی  مقاومت  می شود. 
سرامیک های پیشرفته باعث گردیده 

تا بتوان از این مواد در موتور و سایر 
اجزای مربوط به انواع خودرو سبک 
و سنگین استفاده نمود. پوشش های 
سرامیکی و اجزایی که کاماًل از مواد 
به  تا  باشند  شده  ساخته  سرامیکی 
اتومبیل سازی  صنایع  توسط  حال 
سرامیکی  اجزای  گردیده اند.  معرفی 
پوشش  دارای  فلزی  قطعات  و 
محیط هایی  در  می توانند  سرامیکی 
تحت  اجزای  مانند  باال،  دمای  با 
اصطکاک یا موتور خودروها استفاده 
گردد. پوشش های سرامیکی و اجزای 
سرامیک  از  شده  ساخته  کوچک 
موتور  در  که  هستند  اجزایی  اولین 
گرفته خواهند شد.  کار  به  اتومبیل 
سرامیکي  پوشش هاي  هم چنین 
روش هاي  به  که  هوافضا  صنایع  در 
مي شوند،  اعمال  حرارتي  پاشش 
سرامیکي  پوشش هاي  دارند.  کاربرد 
هوایي،  موتورهاي  بخش  سه  در 
پیشرانه موشک و ارابه فرود هواپیما 
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زمینه  در  اخیر  سال های  طی  در 
اعمال پوشش هایی بر سطح قطعات 
جوشکاری  از  استفاده  با  مختلف 
قوسی تنگستن-گاز تحقیقاتی انجام 

شده است.
در  همکارانش  و  لین4  یوچی 
و  ریز ساختار  بررسي  به  تحقیقی 
پوشش   SiC الیة  سایشی  عملکرد 
داده شده بر روی فوالد کشته شدة 
SKD61 با روش GTAW پرداخته اند. 

آنها گزارش داده اند که ذرات SiC در 
و  شده  تجزیه   GTAW فرآیند  طی 
و   Fe3C مانند  پایدار  شبه  فازهای 
Fe8Si2 و هم چنین فاز پایدار گرافیت 

به   Fe-Si-C در سیسستم سه  تایی
مدعی  محققین  این  آمده اند.   وجود 
شده اند که همین رخدادها منجر به 
افزایش سختی و مقاومت به سایش 
در  است]11[.  شده  سطحی  الیة 
را  سیلیسیم  کاربید  ذرات  تحقیقی 
تنگستن- قوسی  روش جوشکای  با 

 AISI 8620 فوالد  روی  بر  گاز 
پوشش داده شد. نتایج نشان داد که 
سطح  در  گرفته  شکل  تازه  ساختار 
و  به سایش  مقاومت  فوالد می تواند 
سختی سطح را بهبود بخشد ]12[. 
را   TiC ذرات  همکارانش  و  یانگ5 
فرآیند  با   Ti-6Al-4V آلیاژ  بر روی 
با  تنگستن- گاز  قوسی  جوشکاری 
پوشش  توپودری،  سیم  از  استفاده 
یک  که  داد  نشان  نتایج  و  دادند 
پیوند متالورژیکی خوب بین پوشش 
و بستر را می توان به  دست آورد که 
تقریبا  و  متراکم  یکنواخت،  پوشش 
عاری از نقص است و باعث افزایش 
محسوس سختی خواهد شد ]13[. 
از روش جوشکاری  پژوهش  این  در 
GTAW 6 به  منظور رویه سختی و 

ذرات  حاوی  کامپوزیتی  الیه  ایجاد 
 St37 فوالد  سطح  روی  بر  آلومینا 
تغییر شدت  تاثیر  و  استفاده گردید 
جریان جوشکاری بر ساختار، سختی 

حرارتي  پاشش  روش هاي  توسط 
پوشش ها  این  مي شوند.  اعمال 
مانند  اکسیدي  پوشش هاي  شامل 
مانند  سرمتي  پوشش هاي  آلومینا، 
پوشش هاي  و  تنگستن  کاربید 
 AlSi–HbN مانند   کامپوزیتي 
مانند  هستند. پوشش هاي اکسیدي 
کرومیایي  و  آلومینایي  پوشش هاي 
و پوشش هاي کاربیدي مانند کاربید 
تنگستن بعنوان پوشش هاي مقاوم به 
سایش در بخش هایي از موتور هوایي 
مانند زبانه هاي پره پروانه و پره هاي 
استاتور مورد استفاده قرار مي گیرند 
عملیات  کاربردهاي  عمده  از   .]5[
سطحی مي توان به صنایع الکترونیک، 
صنایع هسته اي، صنایع هوافضا ]6[، 
صنایع خودروسازي ]7[، مبدل هاي 
حرارتي سرامیکي، پیل هاي سوختي 
]8[ و صنایع پزشکي ]9[ اشاره کرد. 
از مهمترین کاربردهاي پوشش های 
جدید  نسل  به  مي توان  سرامیکی 
و  بدنه  کرد.  اشاره  خودروها  موتور 
اجزاي موتور هم چون سمبه ها و تاج 
سمبه که حرارت زیادي را متحمل 
پوشش  با  مي توانند  مي شوند،  
کار  این  شوند.  ساخته  سرامیکی 
امکان مقاومت بیشتر در برابر حرارت 
زیادتري را به اجزاي موتور مي بخشد. 
پوشش های سرامیکی در دماي زیاد 
هیچ تغییر شکل و تغییر ساختاري 
رسانا  اما  نمي دهند.  نشان  خود  از 
به همراه مکمل هاي  باید  و  نیستند 

فلزي بکار روند ]10[. 
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و رفتار سایشی پوشش، مورد مطالعه 
و بررسی  قرار گرفت.

2-مواد و روش آزمون
به   St37 فوالد  از  تحقیق  این  در 
با  آلومینا  پودر  از  و  الیه  زیر  عنوان 
اندازه  و  درصد   90 باالی  خلوص 
میکرومتر  تا 40   30 متوسط  ذرات 
استفاده گردید. شکل )1( به ترتیب 
نوری  میکروسکوپ  ساختار  ریز 
فوالد St37 و میکروسکوپ الکترونی 
می دهد.  نشان  را  آلومینا  روبشی 
در   St37 فوالد  شیمیایی  ترکیب 

جدول 1 ارائه گردیده است.
کاری  رویه  فرآیند  انجام  جهت 

سطحی چهار نمونه مکعب مستطیل 
 St37 1×4×15( از فوالد( cm به ابعاد
برش داده شد. در قسمت میانی هر 
 cm ابعاد از نمونهها بخشی به  یک 
)1/5×15( برای ایجاد روکش و انجام 
آزمون های بعدی در نظر گرفته شد. 
نمونه شماره 1 به  عنوان نمونه خام 
و نمونه 2 تا 4 برای کامپوزیت سازی 
گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  سطحی 
توسط  ابتدا  نمونهها  منظور  این  به 
پرداخت  مغناطیسی  سنگ  دستگاه 
مرحله  چند  طی  در  سپس  گردید، 
به کمک استون تمیزکاری سطحی 
شدند تا سطح آن ها عاری از هرگونه 

نمونه¬های  گردد.  چربی  و  اکسید 
2 تا 4 با 10 درصد حجمی از پودر 
آلومینا پوشش داده شدند.  به  منظور 
آلومینا  پودر  اولیه  و  موقت  اتصال 
با  پودر  فوالدی،  نمونه های  روی  بر 
مقدار کمی الکل آغشته و با استفاده 
سطح  بر  روی  مقوایی  شابلون  از 
نمونه ها اعمال گردید. سپس نمونه ها 
به  مدت یک ساعت در هوای آزاد قرار 
ایجاد  برای  شدند.  خشک  و  گرفته 
و  الزم  دمای  کردن  فراهم  پوشش، 
از  نظر  مورد  الیه های  به  دستیابی 
روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز 
)GTAW( با قطر الکترود تنگستنی 
الکترود  2/4 میلی متر و شکل نوک 
پارامترهای  شد.  استفاده  مخروطی، 
در  شده  آزمون  و  سنجش  مورد 
جدول )2( ارائه شده است. همچنین 
شماتیکی از روش مورد استفاده در 

شکل )2( نشان داده شده است.
سختی  رویه   الیه  ایجاد  از  پس 
سطح   ،GTAW جوشکاری  توسط 
ناهموار در  به  صورت کامال  نمونه ها 

جدول 1: ترکیب شیمیایی فوالد St37 )درصد وزنی(.

 شکل 1: الف( ریزساختار فوالد St37 و ب( تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پودر آلومینا.
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به حدود 3  پوشش  و ضخامت  آمد 
الی 4 میلی متر رسید که برای انجام 
مناسب  بعدی  عملیات  هیچ گونه 
نبود. به  همین منظور همه نمونه ها 
سنگ  توسط  سنگ زنی  عمل  تحت 
و ضخامت  گرفتند  قرار  مغناطیسی 
پوشش با انجام این مرحله به 2 الی 3 
میلی متر کاهش پیدا کرد. از مقاطع 
عرضی پوشش ایجاد شده، به  منظور 
فصل  پوشش،  ریزساختار  بررسی 
آمده  به  دست  زیرالیه  و  مشترک 
ابتدا نمونه ها توسط سنباده های 60 
الی4000 سنباده کاری شد و سپس 
نمونه ها  آن،  از  پس  شدند.  پولیش 
 96( درصد  نایتال 4  محلول  توسط 
اسید  میلی لیتر   4+ الکل  میلی لیتر 
نیتریک یک موالر( اچ شدند. جهت 
دستگاه  از  میکروسکوپی،  مطالعات 
میکروسکوپ نوری Olympus مدل 
اندازه  جهت  شد.  استفاده   BH-2

نمونه ها  ریزسختی  مقایسه  و  گیری 
مدل  سنج  ریزسختی  دستگاه  از 
Koopa، و نرم افزار Haresh، استفاده 

فرورونده  است  اشاره  به  الزم  شد. 
دستگاه سنجش ریزسختی با مقیاس 
ویکرز یک هرم مربع القاعده الماسی 
با زاویه سطح جانبی 136 درجه بود 
مدت  و  گرم  نیروی 100  طی  که  
بارگزاری 10 ثانیه مطابق با استاندارد 
ASTM E92 صورت گرفت. پروفیل 

رسم  با  شده  اندازه گیری  ریزسختی 
فاصله  بر حسب  ریزسختی  منحنی 
زیرالیه  سمت  به   پوشش  سطح  از 
دست  به   پوشش  عرضی  مقطع  در 
تداخل  از  جلوگیری  جهت  آمد. 
حوزه کرنش اثرات ریز سختی مجاور 
در  ریزسختی  دو  بین  فاصله  هم، 
به   روکش  سطح  از  و  افقی  راستای 
سمت زمینه 0/25 میلی متر در نظر 
به   خشک  سایش  آزمون  گرفته شد. 
دمای  در  برگشت،  و  رفت  صورت 

محیط انجام گرفت. 
پین مورد استفاده در این آزمون از 
 DIN 52100 جنس فوالد بلبرینگ
سی،  راکول   64 حدود  سختی  با 
ارتفاع 50 میلی متر و شعاع عرقچین 

مسیر  یک  در  که  بود  میلی متر   5
رفت و برگشتی به طول 8 سانتی  متر 
و با سرعتی معادل 0/21 متر بر ثانیه 
بر روی نمونه سایش حرکت می کند. 
 30 ثابت  بار  تحت  سایش  آزمون 
 ASTM G نیوتن مطابق با استاندارد
95-133 انجام گرفت که پس از طی 

مسافت های 50، 100، 200، 400، 
600، 800، 1000 متر، کاهش وزن 
نمونه ها توسط ترازو اندازه گیری شد. 
پراش  توسط  ها  نمونه  فازی  آنالیز 
Philips- مدل  ایکس  پرتو  سنج 

ولتاژ  گرفت.  صورت   PW30-40

کیلو   30 دستگاه  در  استفاده  مورد 
وات و جریان اعمالی 30 میلی آمپر 
تک  ایکس  پرتو  از  همچنین  بود. 
موج 1/5405  طول  با   CuKα موج 
آنگسترم استفاده شد. برای شناسایی 
 ،X’Pert-MPD فازها نیز از نرم افزار
استفاده شد. سطوح سایش و ذرات 
میکروسکوپ  وسیله  به  نیز  سایش 
مدل   )SEM( روبشی  الکترونی 
قرار  ارزیابی  مورد   LEO-VP435

GTAW. شکل 2: شماتیک روش مورد استفاده.جدول 2: پارامترهای فرآیند رویه  سختی به  روش
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گرفتند.
3- نتایج و بحث

سطح  جانبی  مقطع   )3( شکل 
پوشش  ایجاد شده در نمونه 2 تا 4 
را نشان می دهد. این شکل مشخص 
می کند که سطح پوشش و همچنین 
فصل مشترک بین زیر الیه و پوشش، 
از  استفاده  با  از ترک و حفره  خالی 
این  است.  دستیابی  قابل  روش  این 
الیه  که  هستند  این  بیانگر  عوامل 
پوشش متراکم و با کیفیت به  دست 
پذیر  امکان  نشان دهنده  و  می آید 
نشانی  پیش  الیه  کامل  نفوذ  بودن 

شده به زیرالیه فوالدی است ]14[.

شکل )4( تصاویر میکروسکوپی از 
ریزساختار پوشش را نشان می دهند. 
می دهد  نشان  تصاویر  این  بررسی 
دندریتی  ساختار  پوشش ها  این  که 
سریع  انجماد  نتیجه  در  که  داشته 
قوسی  جوشکاری  فرآیند  طی  در 
است.  آمده  به  وجود  تنگستن-گاز 
به  دست آوردن ساختار  دلیل دیگر 
دندریتی تفاوت زیاد بین نقطه ذوب 
شده  تشکیل  فازهای  دیگر  و  آهن 

است ]15[.
 شکل )5( الگوی پراش پرتو ایکس 
از الیه پوشش داده شده نمونه شماره 
که  همانگونه  می دهد.  نشان  را   )2(

  Fe، Fe2O3 مشاهده می شود فازهای
تشکیل  اصلی  فازهای   Al2O3 و 
هم چنین  می باشند.  پوشش  دهنده 
 FeAl، احتمال حضور فازهایی مانند
و   Fe3Al، FeAl2، FeAl3، Fe2Al5

کاربید های M7C3 در ساختار وجود 
فازها  این  پراش  خطوط  اما  دارد. 
رابطه  این  در  نمی شود.  دیده  اصوال 
فازشناسی  که  داشت  نظر  در  باید 
توانایی  ایکس  پرتو  پراش  کمک  به 
کم تر  مقدار  با  فازهای  آشکارسازی 
با  بنابراین  ندارد.  را  درصد   5 از 
کم  بسیار  احتمالی  مقادیر  به  توجه 
وجود  اصوال  شده  تشکیل  فازهای 
روش  این  از  استفاده  با  فازها  این 
قابل ردیابی نیست. هم چنین  آنالیز 
مقدار پایین آلومینا باعث شده است 
تا این فاز نیز به مقدار کم اما قابل 
در   .]16[ گردد  شناسایی  تشخیص 
نیز  آهن  اکسید  حضور  خصوص 
در  صورت  هر  در  که  دانست  باید 
در  هوا  با  مذاب  آهن  فرآیند،  حین 
تماس بوده و به میزان قابل توجه فاز 
داشته  تشکیل  احتمال  آهن  اکسید 
است. در صورت تشکیل، این ذرات   
الیه  ایجاد  حین  در  می توانسته اند 
به سطح  نزدیک  نواحی  در  سطحی 
شناور و محبوس گردند. آن چه نتایج 
وجود  است،  داده  نشان  فازشناسی 
به  احتمالی  اکسیدی  ذرات  همین 

نظر می رسد ]17[.
نتایج ریزسختی نمونه ها در شکل 
که  همان طور  است.  شده  ارائه   )6(

شکل 3: مقطع جانبی نمونه های پوشش داده 
شده الف( نمونه 2، ب( نمونه 3 و ج( نمونه 4

شکل 4: ریزساختار پوشش ایجاد شده 
الف( نمونه 2، ب( نمونه 3، ج( نمونه 4.
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ارزیابی می شود که می تواند از وقوع 
نماید.  جلوگیری  پوشش  در  ترک 
مشترک، چسبندگی  فصل  نوع  این 
ایجاد  مطلوبی  مکانیکی  خواص  و 

می کند ]19[.
ضریب  نمودارهای  ترسیم  روش 
که  است  صورت  بدین  اصطکاک 
به  شده  منتقل  مماسی  نیروی 
نیرو  حسگر  توسط  سایشگر،  پین 

نیروی  به  توجه  با  و  اندازه گیری 
ضریب  سایش،  عمودی  اعمالی 

اصطکاک اندازه گیری می شود.
ضریب  نمودارهای  به  توجه  با 
اصطکاک، ضریب اصطکاک متوسط 
تعیین شده در جدول )3( ارائه شده 
است. ضریب اصطکاک پایین پوشش 
داللت بر این موضوع دارد که پوشش  
ایجاد شده دارای مقاومت به سایش 

 شکل 5: الگوی پراش پرتو ایکس از نمونه 2.

شکل 6: پروفیل ریزسختی سطح مقطع عرضی نمونه های پوشش داده شده و نمونه بدون پوشش.

دیده می شود پوشش های کامپوزیتی 
بودن  دارا  دلیل  به  شده  تشکیل 
همینطور  و  آلومینا  تقویت کننده ی 
جوشکاری،  سریع  انجمادی  شرایط 
 HV )حدود  باالیی  نسبتا  سختی 
که  هستند  دارا  را   )225-332
می توانند در کنار مقاومت به خوردگی 
خوب، منجر  به مقاومت نسبتا باال در 
خورنده  محیط های  در  سایش  برابر 
نمونه های  سختی   .]18[ گردند 
بیش  آلومینا  تقویت کننده ی  حاوی 
تقویت کننده  بدون  نمونه  از سختی 
است که به  دلیل سختی نسبتا باالی 
از  به  طوری که  آلومینا می باشد.  فاز 
نمودار ریزسختی پوشش ها مشخص 
منجر  ورودی  حرارت  کاهش  است، 
و  زیرالیه  از  آهن  رقت  کاهش  به 
هم چنین ریزتر شدن ساختار می شود 
سختی  افزایش  باعث  عوامل  این  و 
نمونه  سختی  بنابراین  شد  خواهند 
2 به ترتیب از سختی نمونه 3 و 4 
بیشتر است. دلیل افت تدریجی )و نه 
مشترک،  فصل  در  ناگهانی( سختی 
اثر رقت ناشی از ذوب جزیی زیرالیه 
پوشش  تشکیل  که  آن جا  از  است. 
امکان  و  داده  رخ  زیاد  سرعت  با 
ذخیره تنش های پسماند )که بسته 
حرارتی  انبساط  ضرایب  تفاوت  به 
فشاری هستند(  یا  زیرالیه، کششی 
از  نفوذ  دارد،  وجود  پوشش  در 
سختی  تدریجی  کاهش  و  زیرالیه 
موجب افزایش چسبندگی و کاهش 
تردی پوشش گشته و عاملی مطلوب 
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عالی می باشد ]20[.
وزن  کاهش  نمودار   )7( شکل 
برای  شده  طی   مسافت  بر حسب 
نشان  را  سایش  آزمون  نمونه های 
با  که  می شود  مشاهده  می دهد. 
افزایش مسافت طی شده میزان جرم 
از دست داده شده نمونه 1 نیز مرتبا 
و بدون نشان دادن رفتار کند شونده، 
افزایش می یابد. این نتایج با توجه به 
رفتار سایشی ضعیف فوالد St37 دور 

از انتظار نمی باشد ]21[.
میکروسکوپ  تصویر   )8( شکل 
سطح  از  حاصل  روبشی  الکترونی 
سایش نمونه 1 پس از انجام آزمون 
سایش را نشان می دهد. با دقت در 
خراشیدگی  آثار  )8-الف(،  تصویر 
مشاهده  سطح  روی  بر  کندگی  و 
رخ  برای  خوبی  دلیل  که  نمی گردد 
ندادن مکانیزم سایش خراشان است. 
یکی دیگر از عمومی ترین مکانیزم های 

سایش، مکانیزم سایش چسبان است 
سطوح  روی  بر  موادی  آن  در  که 
طور  به  می چسبد.  سایش،  حال  در 
مثال، بخشی از پین، ساییده شده و 
بر روی نمونه، فشرده شده و به آن 
فشرده  از  آثاری  چون  و  می چسبد 
 شدن و لهیدگی و ساختار الیه ای در 
شکل )8-الف( قابل مشاهده می باشد 
سایش  سایش،  غالب  مکانیزم  پس 
چسبان است. شکل )8-ب(، تصویر 
میکروسکوپ الکترونی روبشی ذرات 
سایش نمونه 1 را نشان می دهد که 
تداعی کننده مکانیزم سایش چسبان 
صورت  به  سایش  ذرات  زیرا  است 
پس  هستند  کروی  نسبتا  ذرات 
مکانیزم غالب سایش، سایش چسبان 
است. مکانیزم سایش چسبان، ندرتا 
در  مگر  می افتد،  اتفاق  تنهایی  به 
مواردی که یک سطح بسیار سخت، 
در برابر یک سطح با مقاومت سایشی 

بسیار پایین، قرار گیرد ]22[.
جرم  کاهش  رفتار  به  توجه  با 
مطابق  آزمون سایش  در   )2( نمونه 
در  جرم  کاهش  افت   )7( شکل  با 
این نمونه نسبت به نمونه های دیگر 
سختی  افزایش  به  دلیل  می توان  را 
پوشش در اثر کاهش حرارت ورودی 
و حضور فاز آلومینا در زمینه دانست. 
میکروسکوپ  تصویر  )9-الف(  شکل 
سایش  سطح  از  حاصل  الکترونی 
توجه  با  می دهد.  نشان  را   2 نمونه 
به تصویر به نظر می رسد که مکانیزم 
به  چسبان  سایش  سایش،  غالب 
همراه سایش اکسیداسیون باشد زیرا 
آزمون سایش، دمای سطح  در طی 
باال  نسبتا  دلیل سختی  به  نمونه 2 
یافته  افزایش  پین،  حرکت  اثر  در 
تولید  ضخیمی  اکسیدی  فیلم  و 
می شود  ساییده  پین  و  می شود 
به  و  شده  فشرده  نمونه،  روی  بر  و 

شکل 7: نمودار کاهش وزن برحسب مسافت طی شده برای نمونه های آزمون 
سایش.

جدول3: ضریب اصطکاک متوسط نمونه بدون پوشش و 
نمونه های پوشش داده شده برحسب مسافت لغزش.
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آن می چسبد و معموال نمی توان به 
خاصی  تصویری  مشخصه  یا  نشانه 
اکسیداسیون  سایش  مکانیزم  برای 
الکترونی،  میکروسکوپ  تصاویر  در 
اما شکل )9-ب( تصویر  اشاره نمود 
میکروسکوپ الکترونی ذرات سایش 
این  که  می دهد  نشان  را   2 نمونه 
سایشی  ذرات  دارد  وجود  احتمال 
اکسیداسیون  سایش  بر  داللت  ریز، 

داشته باشد ]23[.
و   3 نمونه  پوشش  به  توجه  با 
از  آمده  به  دست  نتایج  همچنین 

آزمون سایش در شکل )7( و مقایسه 
آن با نتایج نمونه های 2 و 4 مشاهده 
فاز  درصد  بودن  ثابت  با  می شود 
تقویت کننده و افزایش میزان حرارت 
به نمونه 2 و کاهش  ورودی نسبت 
میزان حرارت ورودی نسبت به نمونه 
4، میزان سختی و در نتیجه کاهش 
نمونه های  مابین  نمونه  این  جرم 
)10-الف(  شکل  دارد.  قرار   4 و   2
تصویر میکروسکوپ الکترونی حاصل 
نشان  را   3 نمونه  سایش  سطح  از 
تصویر  )10-ب(   شکل  و  می دهد 

میکروسکوپ الکترونی ذرات سایش 
نمونه 3 را نشان می دهد که می توان 
مکانیزم غالب سایش در این نمونه را 

چسبان دانست ]24 و 25[.
با توجه به پوشش نمونه 4 و نمودار 
جرم  محسوس  کاهش   )7( شکل 
نمونه  به  نسبت  داده شده  از دست 
بدون پوشش در این نمونه از مراحل 
اولیه آزمون مشهود است. علت بهبود 
رفتار سایشی در سختی باالتر نمونه 
پوشش داده شده را می توان به  دلیل 
حضور فاز آلومینا و همین طور سرعت 

شکل 8: تصاویر میکروسکوپ الکترونی    الف( از سطح سایش
و ب( ذرات حاصل از سایش نمونه 1

شکل9: تصاویر میکروسکوپ الکترونی    الف( از سطح سایش
و ب( ذرات حاصل از سایش نمونه2
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انجماد باال دانست. شکل )11-الف( 
تصویر میکروسکوپ الکترونی حاصل 
نشان  را   4 نمونه  سایش  سطح  از 
تصویر  )11-ب(  شکل  و  می دهد 
میکروسکوپ الکترونی ذرات سایش 
نمونه 4 را نشان می دهد که می توان 
مکانیزم غالب سایش در این نمونه را 

چسبان دانست ]26[.  
 4- نتیجه گیری

فصل  هم چنین  و  پوشش   -1
مشترک بین زیرالیه و پوشش، خالی 
از ترک و حفره با استفاده از این روش 

قابل دستیابی است.

ایجاد شده ریزساختار  2- پوشش 
تقویت کننده ی  با  همراه  دندریتی 

آلومینا را دارا می باشد.
دارای یک  ایجاد شده  3- پوشش 
سختی نسبتا باال حدود 225 تا 332 

ویکرز می باشد.
4- کاهش حرارت ورودی منجر به 
افزایش سختی شد. )با کاهش حرارت 
ورودی، سختی نسبت به نمونه خام، 

1/89 برابر افزایش داشته است(.
با  پوشش ها  سایشی  رفتار   -5
یافت.  بهبود  ورودی  حرارت  کاهش 
)با کاهش حرارت ورودی، کاهش وزن 

در اثر آزمون سایش نسبت به نمونه 
خام، 0/052 برابر کاهش داشته است 
و بنابراین منجر به بهبود رفتار سایشی 

پوشش ها شد(.
6- مکانیزم سایش در نمونه  بدون 
پوشش و در نمونه های پوشش داده 

شده از نوع چسبان می باشد.
زیرنویس ها:

1- Physical vapour deposition
2- Chemical vapour deposition
3- Tungsten inert gas 
4- Yu-Chi Lin
5- Yong 
6- Gas Tungsten Arc Welding

شکل 10: تصاویر میکروسکوپ الکترونی الف( از سطح سایش،
ب( ذرات حاصل از سایش نمونه 3

شکل 11: تصاویر میکروسکوپ الکترونی الف( از سطح سایش،
ب( ذرات حاصل از سایش نمونه 4
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محیط هاي مخاطره آمیز و ایمنی ذاتی
بهروز حاجي صادقیان
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چکیده
در سال 1913 گاز متان منجر به وقوع انفجاري در یکی از معادن 
بازرسی تشکیل  انگلستان گشت. تشخیص کمیته  ذغال سنگ 
شده، این بود که سیستم سیگنالینگ ولتاژ پایین مورد استفاده 
جهت مطلع نمودن نفرات بیرون از تونل برای تخلیه واگن های پر 
شده، دلیل انفجار بوده است. این حادثه باعث گردید که مطالعات 
و بررسی هاي متعاقب آن  منجر به تدوین استانداردهایی مبتني 
 Cenelec بر پایه 2 نوع نگرش گردد. استانداردها غالبا یا براساس
اروپایی و یا براساس NEC آمریکایی تدوین شدند، که رعایت 

آنها الزامي بوده و تضمین کننده ایمني کار است. ]2[
فرآیند  می تواند  که  تکنیکی  استانداردها،  رعایت  از  گذشته 
با  است.  ذاتی  ایمنی  نماید،  محافظت  انفجارات  از  را  تولید شما 
محدود نمودن مقدار انرژی موجود در نواحی مخاطره آمیز یا با 
احاطه کردن آنها با استفاده از تجهیزات جدید که پوشش های 
به  ممانعت  انفجار  وقوع  از  می توان  می شوند،  نامیده  ضدانفجار 
عمل آورد. محدود نمودن پارامترهای الکتریکی سرکش، همچون 
ولتاژ و آمپراژ نیازمند استفاده از تجهیزات محدودکننده انرژی 
 Intrinsic Safety( است که بعنوان ممانعت کننده ایمنی ذاتی

Barrier( شناخته می شوند، عملی می گردد. ]2[ ]1[

وجود مناطق گازي و محیط هاي مخاطره آمیز در کارخانه ذوب 
آهن اصفهان، موجبات نگارش این مطالب گردید. ایستگاه هاي 
تقلیل فشار گاز، کمپرسورهاي گاز، مخلوط کن هاي گاز، مناطق 
مخاطره  هاي  محیط  جمله  از  سازي  کک  و  بلند  کوره  مختلف 
آمیز هستند. طبق دستورالعمل »سازمان دادن و اجراي کارهاي 
گازي خطرناك کارخانه«،کارهاي گازي خطرناك شامل کارهایي 
انجام  هایي  یا در مکان  و  گاز  به  آلوده  است که در محیط هاي 
احتمال  این  وقوع  است.  موجود  گاز  نشتي  احتمال  که  مي گیرد 
ایجاد مسمومیت براي کارکنان نموده و یا خطر انفجار به همراه 
دارد. بر طبق این مدرك مکان هاي گازي خطرناك برحسب درجه 
نظر  از  و بخارهاي سمي و همچنین  از گازها  آنها  آلودگي هواي 
کارهاي گازي خطرناك بر 4 گروه تقسیم مي شود. ]6[ که البته 
این  در  شده  اشاره  اروپایي  استانداردهاي  بندي هاي  تقسیم  با 
نوشتار متفاوت مي باشد و جهت انتخاب تجهیزات نیاز به انطباق 

تعریف دارد.
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شکل 1- سه جزء الزم جهت انفجار گاز]2[ ]4[

شکل 2

مقدمه
الذکر  با مفاهیم فوق  تا کنون  آیا 
تجهیزات  کاتالوگ  یا  بروشور  در 
برخورد داشته اید. آیا نماد  را 
از تجهیزات مشاهده  بر روی برخی 
روی  که  اطالعاتی  به  آیا  اید.  کرده 
تجهیزات یا ترانسمیترها حک شده 

است دقت نموده اید. 
وقوع  از  ضدانفجار،  پوشش های 
سرکش  انفجاری  رخدادهای 
تحت  را  آنها  یا  و  کرده  جلوگیری 
پوشش ها  این  می آورند.  در  کنترل 
ای  شده  طراحی  حجیم  ظروف 

خود  درون  انفجار  نگهداشت  جهت 
می باشند. با بکارگی این پوشش ها 
قابلیت  الکتریکی،  تجهیزات  در 
حرارتی  توان  میزان  در  کارکردن 
این  در  گردد.  می  ایجاد  معمولی 
اشکال،  بروز  صورت حتی درصورت 
نخواهد  روی  سوزی  آتش  و  انفجار 
بندی  آب  ظروف  در  که  چرا  داد 
سوختن  فرآیند  تداوم  جهت  شده، 
اگر  وحتی  ندارد  وجود  کافی  هوای 
آن ظرف  پوسته  دهد،  رخ  انفجاری 
آنقدر قوی است که آن انفجار را در 

خود نگهدارد. ]1[

ها   ISB کارگیری  به  رویه  البته 
پرطرفدارتر هستند. ISB ها سطوح 
انرژی موجود در نواحی حفاظت شده 
را محدود می کنند. در شرایطی که 
اضافی  الکتریکی  گرمایش  یا  جرقه 
انفجاری  یا  سوزی  آتش  ندهد،  رخ 
از  استفاده  نمی دهد.  روی  نیز 
ISB ها،  نیاز به پوشش های حجیم،  
 / گرانقیمت  پوشش های  و  لوله 
بطور کلی  و  ها  لوله  آب بندی کردن 
هزینه های نصب را مرتفع می سازد. 
ایجاد  منبع  روش،  این  در  واقع  در 
بریم.  مي  بین  از  را  انفجار  یا  جرقه 

]2[ ]4[
فضای قابل اشتعال

تجهیزات  از  توجهی  قابل  درصد 
کنترل فرآیند در صنایع پتروشیمی 
که  مکاني  اند،  شده  گرفته  بکار 
اتمسفر  با  تجهیز  تماس  درصورت 
مشتعل شونده، تهدید انفجار محتمل 
می باشد. البته در عمل این تهدید به 
طور مشابه در جاهای دیگر همچون 
مشتقات  و  گاز  توزیع  جایگاههای 
کارگاه های  ها،  چاپخانه  نفت، 
کوچک  فروشگاه های  و  پاشی  رنگ 
وارنیش، وسایل نقاشی و کپسول ها 
تولیدی  های  مکان  اغلب  در  که 

استفاده شده اند، وجود دارد. ]1[
انفجارات  مربوطه،  تهدید  دیگر 
اگرچه  است  مواد  ذرات  از  ناشی 
اما  نماید،  ابتدا جلب توجه نمی  در 
مهم تر هستند. تقریبا هر ماده کامال 
می  دارا  را  اشتعال  قابلیت  ریزشده 
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باشد و بخصوص مواد اولیه ارگانیک 
و  آرد، شکر  ریزشده همچون  خوب 
آماده  همه  حیوانی،  خوراکی  مواد 
آتش گرفتن هستند. البته ذرات به 
طرز قابل مالحظه ای انرژی بیشتری 
به گاز جهت شعله ور شدن  نسبت 
مقایسه  در  ژول  )میلی  داشته  نیاز 
دماهای  در  معموال  و  میکروژول(  با 
حدود 200 درجه مشتعل می شوند. 
و  دقیق  ابزار  مشکل  دما،  دراین 
تجهیزات با استفاده ازتجهیزات ذاتا 
ایمن با طبقه دمایی 135T4°C در 
گردد.  می  رفع  ضدذره  ظرف  یک  
]1[ همانطور که می دانیم، مکانیزم 
جزء  به سه  گاز  انفجار  یک  اساسی 
اشتعال،  قابل  گاز  است:  نیازمند 
اکسیژن معموال به شکل هوا، و یک 
تواند یک جرقه  منبع آتش که می 
الکتریکی یا سطح داغ باشد. مخلوط 
گاز- هوا در نسبت های معینی باید 
ترکیب شوند تا قابلیت اشتعال پیدا 

حدود  مرزی،  شرایط  این  به  کنند. 
حدود  یا  و  پایین  و  باال  وری  شعله 
موضوع  گویند.  پایین  و  باال  انفجار 
دور  بر  تمرکز  انفجار،  از  جلوگیری 
یکدیگر  از  جزء  سه  این  نگهداشتن 
احتمال  بر  گیری  تصمیم  سپس  و 
انتخاب  و  هوا  و  گاز  مخلوط  وجود 
محیط  برای  مناسب  تجهیزی 

حفاظت شده است. )شکل 1(
مخلوط  وجود  احتمال  مطالعه   
در محدوده شعله وری، طبقه بندی 
ناحیه نامیده می شود و بدون اغراق 
است.  موضوع  این  اصل  مشکلترین 
بنابراین متخصصین باید همه اصول 
و  رفتارهای گازهای موجود  و  طرح 
بدانند.  خوب  را  ناحیه  بندی  طبقه 
توسط  به  معموال  کار  بنابراین  و 
کمیته ای که مهندس ابزاردقیق تنها 
یکی اعضاء آن است انجام می شود. در 
ادامه، تقسیم بندی نواحی خطرناک 
به   EN1127-1 استاندارد  برطبق 

صورت ذیل است:
یک  ناحیه  این  در   :0 ناحیه   -
مخلوط هوا- گاز انفجاری برای مدت 
پیوسته  بطور  یا  طوالنی  پریودهای 
وجود  دارد. مثالی از این نوع، فضای 
اي  ذخیره  تانک  یا  دیگ  یک  بخار 
باشد.  است، می  بسته  فرآیندی  که 
در این ناحیه وجود خطر با بیش از 

1000 ساعت درسال دایمی است.
ممکن  ناحیه  این  در   :1 ناحیه   -
در  انفجاری  گاز  هوا-  مخلوط  است 
شرایط معمول وجود داشته باشد. در 
این ناحیه خطر گاه گاهی وجود دارد 
که بین 10 تا 1000 ساعت در سال 

است.
- ناحیه 2: در این ناحیه محتمل 
نیست که مخلوط هوا- گاز انفجاری 
اتفاق بیافتد و یا اگر روی دهد برای 
وجود  است.  کوتاهی  زمان  مدت 
خطر تحت شرایط کاری غیر طبیعی 
و کمتر از 10 ساعت در سال است. 

)جدول 1(
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شکل 3

]5[ ]3[
اصول طبقه بندی برای محیط، بر 
IEC 79- اساس انتشاریه استاندارد

10 تحت عنوان طبقه بندی نواحی 
محیط های انفجاری است.

مهم  روش های  از  دیگر  یکی 
احتمال  براساس  استاندارد  محاسبه 
اشتعال  قابل  ذرات  ترکیب  پیدایش 

به شکل ذیل است:  )شکل 2(
در  که  ای  منطقه  ناحیه20:   
قابل  اتمسفر  که  است  ممکن  آن 
ابر  یک  شامل  خطرناک  سوختن 
یا  طوالنی  زمان  مدت  در  ای  ذره 
مکرر، بطوری که پیدایش ذرات در 
داشته  وجود  ممکن  های  ضخامت 
ایجاد  پیوسته رخ دهد.  بطور  باشد، 
ناحیه  مشمول  تنvهایی،  به  ذرات 
20 نمی گردد و تمام زمان های ذکر 
ترتیب  به  نواحی،  قبلی جهت  شده 

ذکر در اینجا صدق می کند.

- ناحیه 21: منطقه ای که اتمسفر 
منفجر شونده خطرناک به شکل ابر 
ذرات در شرایط طبیعی، گاها پدیدار 
یا  هایی  الیه  که  به طوری  می شود 
آن  در  عموما  شونده  سوخته  ذرات 

وجود دارند.
- ناحیه 22: منطقه ای که پیدایش 
به  خطرناک  شونده  منفجر  اتمسفر 
عملکرد  شرایط  در  ذرات  ابر  شکل 
عادی، مورد انتظار نمی باشد اما اگر 
پریودهای  مدت  در  تنها  دهد  روی 
زمانی کوتاه یا به شکل الیه هایی از 
ذرات سوخته شونده است. ]5[ ]3[

براین اساس هر مکانی که منطقه 
ایمن  منطقه  نیست،  آمیز  مخاطره 

است. 
در عمل آمریکاییان هنوز مناطق 
بخش  دو  به  را  آمیز  مخاطره 
می کنند:  تقسیم   )Division(
بخش  آمیزترین  مخاطره   ،1 بخش 

و   Zone0 درجه بندی  معادل  و 
 Zone2 است و بخش 2 و Zone1
تقریبا معادل هستند. طبق استاندارد 
ANSI/NFPA 70 مقاله 500 از 
هر  طبقه بندی   ،NEC استاندارد 
منطقه با 3 فاکتور: کالس ها، بخش 
نواحی  می شود.  انجام  گروه ها  و 
ماده  نوع  به  توجه  با  مخاطره آمیز 
از  یکی  به  موجود،  اشتعال  قابل 

کالس های ذیل تقسیم می شود:
که  مکان هایی   :I کالس 
یا  شونده  مشتعل  گازهای  شامل 
مخلوط های مایع، و مایعات ناشی از 

این بخارها باشند.
شامل  که  هایی  مکان   :II کالس 
خطر  است،  شونده  مشتعل  ذرات 
ناشی از ذرات فشرده کمتر از گازهای 
مشتعل شونده نیست. این خطر در 
صنایع الستیک سازی، پالستیک، و 
و  شکر  همچون  غذایی  محصوالت 

آرد وجود دارد.
حاوی  هایی  مکان   :III کالس 
نساجی،  صنایع  همچون  فیبرها، 
تولیدات پوشاک، کتان و کارخانجات 

چوب سازی است. ]5[ ]3[
 ،)Division(  2 و   1 بخش  دو 
نواحی  معرف   1 بخش  ترتیب  به 
شامل غلظت های خطرناک گازهای 
مشتعل شونده، بخارات، که به طور 
شرایط  تحت  گاهی  گاه  یا  مداوم 
باشند،  داشته  وجود  نرمال  کاری 
است. بخش 2 معرف نواحی است که 
محتمال شامل غلظت های خطرناک 
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کالس  سه  هر  باشد.  نمی  مذکور 
این  از  یکی  در  تواند  می  ذکر شده 
2 بخش قرار گیرد.  به جدول ذیل، 
و بخش  بندی  ناحیه  موارد  مقایسه 
توجه  استاندارد  سیستم  دو  هر  در 

کنید: جدول 1(
سمی بودن اکثر گازهای صنعتی 
نمونه  که  معناست  بدین  ما،  برای 
مکررا  باید  لحاظ  این  از  آزمایشی 
تصمیم  اتخاذ  با  آنگاه  و  شود  تهیه 
رفتار  سپس  و  گاز  ریسک  درمورد 
گیری  آتش  لحاظ  از  گاز  طبیعت 
یابد.  ادامه  شعله،  انتشار  یا  جرقه 
یکی از بهترین رخدادهایی که اخیرا 
است،  افتاده  اتفاق  زمینه  این  در 
سیستم  از  جهانی  تقریبا  استفاده 
کننده  تعیین  که  است  بوده   IEC
مقدار مشخص گاز جهت ایمن بودن 

محیط کاراست. ]5[ ]3[ 
 CENELEC استاندارد  طبق 

های  فعالیت  به  بندی،  گروه  این 
قویترین  که  زیرزمینی  معدنی 
ذرات  از  متان  معدنی  ریسک،گاز 
را   I رومی  نماد  است  سنگ  ذغال 
اختصاص می دهد. از دیدگاه جنبه 
برروی  کار  مرحله  اولین  تاریخی، 
مشتعل  اتمسفرهای  در  تجهیزات 
شونده، حوزه صنایع معدنی بوده اند 
قابل  تاثیرگذار  موقعیت  و هنوز هم 
تمام  هستند.  دارا  را  ای  مالحظه 
نماد  با  سطحی  صنایع  تجهیزات 
رومی II عالمت گذاری می شوند و 
گروه های گاز به بخش  های داخلی

 IICاتیلن(، و(IIB ، )پروپان( IIA
ناچیزی  مقادیر  به  )که  )هیدروژن( 
نیاز  گرفتن  آتش  جهت  انرژی  از 
که  بطوری  گردند،  دارد(تقسیم می 
به  ها  گروه  این  نسبی  حساسیت 
ترتیب: 1 به 3 به 8 است. متاسفانه، 
طبقه  نگهداشت  در  کانادا  و  آمریکا 

سبک  به  خاص  ذرات  و  گاز  بندی 
دارای  و  هستند  متعصب  خودشان 
استاندارد NEC به نحوذیل هستند: 
به  را   II و   I کالس های ذکر شده 
زیرگروه های ذیل تقسیم می کنند: 
 A خود شامل گروه های ،I کالس
تا D است. گروه A، اتمسفر حاوی 
اتمسفر   ،B گروه  است.  استیلن 
شامل هیدروژن و گازهای فرآیندی 
هیدروژن  حجم  با  شونده  مشتعل 
بخارات  و  گازها  یا   ،  %30 از  بیش 
همچون  ریسکی  سطح  با  سمی 
گروه  است.  اکسیداتیلن  و  بوتادین 
یا  اتیلن  اتر،  حاوی  اتمسفری   ،C
گازها و بخارات سمی با همان سطح 
اتمسفری   ،D گروه  است.  ریسک 
بوتان،  بنزن،  آمونیا،  استون،  حاوی 
گازوییل،  اتانول،  سیلکوپروپان، 
گازطبیعی،  متان،  متانول،  هگزان 
همان  با  گازهایی  یا  پروپان،  نفتا، 
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ریسک است. ]5[ ]3[
ذرات  شامل   E گروه   ،II کالس 
همچون  شونده  مشتعل  فلزی 
آنها  آلیاژهای  و  منگنز  آلمینیوم، 
است. گروه F، اتمسفر شامل ذرات 
ذغال  سیاه،  کربن  مثل  دار  کربن 
 ،G سنگ، ذغال یا کک است و گروه
غبار غالت، و  آرد،  اتمسفری شامل 
ذرات ذکرنشده در گروه های قبلی 

است.
و  ازتکنیک ها  برخي  اینرو  از 
کاهش  جهت  حفاظت  روش هاي 
آتش  یا  انفجار  بالقوه  ریسک 
در  واقع  الکتریکي  تجهیزات  از 
دو  در   آمیز  مخاطره  مکان هاي 
ذیل  شرح  به  الذکر  فوق  سیستم 
با  گروه  کالس/  سیستم  در  است. 

روش هاي ذیل مواجه هستیم:
حفاظت   -Explosion-proof
از  نوعي  انفجار:  قبال  در  شده 
حفاظت که از پوشش هایي با قابلیت 
بخارات  یا  گازها  برابر  در  ایستادگي 
از  یا  دارد،  را  خود  داخل  انفجاري 
بخارات  یا  انفجاري  گازهاي  اشتعال 
نموده  ممانعت  خود  دربرگیرنده 
خارجي  محیط  دماي  بنابراین  و 

عملیاتي آن مانع اشتعال هستند.
Intrinsically Safe- ذاتا ایمن: 
از حفاظت که در آن قطعات  نوعي 
الکتریکي تحت شرایط نرمال یا غیر 
نرمال، قادر به آزادسازي الکتریسیته 
منجر  که  گرمایي  انرژي  یا  کافي 
اتمسفرمخاطره  ترکیب  اشتعال  به 

آمیز ویژه  حاوي غلظت هاي سریعا 
مشتعل شونده گردد، نباشد. 

 -Dust Ignition-Proof
 : مشتعل  ذرات  قبال  در  حفاظت 
نوعي از حفاظت که منجر به جدایش 
یا دیگر ذرات  ذرات مشتعل شونده 
تاثیر گذار مي گردد و از تولید و یا 

آزادسازي آرک، جرقه یا گرما در 
محفظه جهت اجتناب از شعله وري 

ذرات جلوگیري مي نماید.
Non-Incendive- ضد آتش : 
نوعي از حفاظت که در آن تجهیزات 
تحت شرایط عادي، توانایي منجربه 
اشتعال گاز مشتعل شونده یا بخار در 
مخلوط هوا را به سبب آرک یا اثرات 

گرمایي ندارند.
بندي  طبقه  سیستم  در  اما  و 
مواجه  ذیل  هاي  روش  با  ناحیه اي، 

هستیم:
شعله:  ضد    -Flame-Proof

یک  آن  در  که  حفاظت  از  نوعي 
قبال  در  ایستادگي  توانایي  حفاظ 
فشار توسعه یافته ناشي از یک انفجار 

داخلي یک مخلوط انفجاري را 
دارد و از سرایت انفجار به فضاي 
انفجاري محیط برخودش جلوگیري 
خارجي  محیط  دماي  و  کند  مي 
یا  گاز  اشتعال  مانع  آن  عملیاتي 
بخارات انفجاري هستند. این نوع از 
حفاظت را با شمایل “Ex d”  مي 

شناسند.
Intrinsically Safe-ذاتا ایمن: 
تعریف آن در سیستم قبلي ذکر شد. 
 Ex“ این نوع از حفاظت را با شمایل

i” مي شناسند.
ایمني   -Increase Safety
آن  در  که  حفاظت  از  نوعي  افزون: 
کاهش  جهت  متعددي  اقدامات 
رخداد  و  دما  افزایش  بروز  احتمال 
برون  یا  درون  ها  جرقه  یا  ها  آرک 

کالس دمایی)گروه 2(
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 شکل 4- دربرگرفتن انفجار، یکی از روش های حفاظت 

وضعیت  در  الکتریکي  قطعات  اجزا 
افزون  ایمني  از  گردند.  مي  عادي، 
حفاظت  همراه  به  است  ممکن 
ضد-شعله استفاده نمود. این نوع از 
با شمایل “Ex e”  مي  حفاظت را 

شناسند.
از  نوعي   : ضدجرقه   -Type n
الکتریکي  تجهیزات  به  که  حفاظت 
اعمال مي شود که در شرایط عادي، 
انفجاري  اتمسفر  اشتعال  قابلیت 
از  نوع  این  باشد.  نداشته  را  محاط 
مي   ”Ex n“شمایل با  را  حفاظت 

شناسند. ]5[
ها  مخفف  این  از  گاها  ضمن  در 
مي  استفاده  مربوطه  تعاریف  جهت 
تایید  مفهوم  به   EXPو  XP شود. 
 1 بخش   I کالس  جهت  ضدشعله 
جهت  ضدآتش  تایید   NI است. 
کالس I بخش 2 است. DIP تایید 
 IIکالس جهت  ذرات  اشتعال  ضد 

سطح برمبنای احتمال رخداد خطا، 
اند.  شده  گیری  اندازه  و  محاسبه 
نسبت  دما،  بندی های  تمامی طبقه 
درجه   40 محیط  دمای  حداکثر  به 
ها  کدگذاری  این  اند.  بناگردیده 
استاندارد  گونه   2 اساس  بر  هم  باز 
کالس  از:  عبارتند  قبلی  شده  ذکر 

دمایی)گروه 2(
فرض کنید که حداکثر دماي قید 
شده براي یک هیتر طبقه T2C یا 
مناسب  هیتر  این  باشد.   230°C
جهت فضاي شامل اکتان نیست، اما 
مناسب براي اتمسفرشامل گازوییل 
اکتان،  داراي  فضایي  براي  است. 
حداکثر  دمایي  طبقه  با  هیتري 

C°206 استفاده کنید. ]3[ ]1[
پس از اینکه احتمال وجود گاز و 
طبیعت گاز تثبیت شد، قدم بعدی 
مورد  تجهیز  به  ریسک  اختصاص 
استفاده شده می باشد. به طور کلی 
و  اشتعال  حفاظت  جهت  روش   3
جرقه وجود دارد. در همه این روشها 
انفجار،  ریسک  کاهش  منظور  به 
حذف یکی یا بیشتر از اجزاء مثلث 

آتش مد نظر است:
انفجار  کردن  احاطه   .1
 : )Explosion Containment(
تنها روشی است که اجازه می دهد 
ناحیه  یک  به  اما  دهد  رخ  انفجار 
کرده  محدود  را  آن  مشخص  کامال 
تا از سرایت آن به اتمسفر پیرامون 
جلوگیری به عمل آورد. پوشش های 
ضدانفجار و ضداشتعال براین اساس 

بخش 1 است. S به معناي مناسب 
 ISو است  II بخش 2  براي کالس 

ذاتا ایمن است. 
هاي  آژانس  معروفترین  اما  و 
آنها  هاي  تاییدیه  و  دهنده  تاییدیه 
)در   )FM)Factory Mutual
)اتحادیه   ATEX آمریکا(و  شمال 
 CSA)Canadian و  اروپا( 
 )Standards Association
 ]5[ باشد.  مي  آمریکا(  شمال  )در 

)شکل3(

 کالس هاي دمایي
تماس  اثر  بر  هوا  گاز-  ترکیبات 
هستند  گیر  آتش  داغ  سطوح  با 
مورد  تجهیزات  تمامی  بنابراین  و 
مخاطره  اتمسفرهای  در  استفاده 
آمیز براساس حداکثر درجه  حرارت 
سطح، طبقه بندی می شوند. جهت 
دمای  حداکثر  ایمن،  ذاتا  مدارت 
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هستند. )شکل 4(
 :)Segregation( جداسازی   .2
جداسازی  به  مبادرت  که  روشی 
فیزیکی یا ایزوله کردن قسمت های 
ترکیب  از  داغ  سطوح  یا  الکتریکی 

انفجاری می پردازد.
های  تکنیک  شامل  روش  این 
فشارهوا،  ایجاد  همچون  مختلفی 
 )Encapsulation( کردن  روکش 
یا  با مواد همچون روغن  و پرکردن 
این  که  است  ذکر  قابل  است.  شن 
استفاده  شمالی  آمریکای  در  روش 

نمی شود.
)شکل 5(

 :)Prevention( ممانعت   .3
کردن  محدود  برمبنای  که  روشی 
جهت  گرمایی،  و  الکتریکی  انرژی 
شرایط  تحت  سطوح  کردن  ایمن  

شکل 5- جداسازی انفجار، یکی دیگر از ر وش های حفاظت و تکنیک های مختلف

مراجع و مآخذ:
1. Instrumentation Reference Book-By B.E.Noltingk-Part4-Section9-Safety- By L.C.Towle-1988
2.  Explosion Protection and Intrinsic Safety 101-Underestanding Hazardous Locations and Protection 

Methods-By Peppel+Fuchs Intristic Safety Expert-Vicki Mewhinney
3. Applying Intrinsic Safety-Scientific Technologies Inc
4. ISA-An Overview of Hazardous Location Area Electrical Classification-David Wechsler-2003
5. Hazardous Area Classifications-EMERSON Process Management-2010

6. مقررات ایمني گازکارخانه ذوب آهن اصفهان- ثبت شماره 115 مورخه 53/2/11 کتابخانه ملي- ترجمه مهندس بهرام عباسي- 
گازرساني مهندسي کل انرژي

و  می باشد  خرابی  و  عملکرد  نرمال 
روش،  این  در  تکنیک  مشهورترین 

ایمنی ذاتی می باشد. ]2[

ایمنی ذاتی
روشنایی،  مهندسی  در  چه  اگر 
است،  تکنیک  برترین  ذاتی  ایمنی 
افزون  ایمنی  و  ضدشعله  ایمنی  اما 
شده نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
پیوستن  وقوع  به  ضدشعله  تکنیک 
مجاز  را  محفظه  یک  در  انفجار 
قدر  به  را  محفظه  این  اما  می داند، 
کافی قوی نموده و به کنترل مناسب 
هرگونه شکافی پرداخته تا از انتشار 
جلوگیری  خارج  اتمسفر  به  انفجار 
یک  بعنوان  ذاتی  ایمنی  می نماید. 
دقیق  ابزار  با  مرتبط  که  تکنیک 
است در هرجای الزم مورد استفاده 

جهت  است  تکنیکی  می گیرد.  قرار 
الکتریکی  نرژی  ا  اینکه  از  اطمینان 
موجود در یک مدار آنقدر کم باشد 
که قادر به آتش زدن ترکیب گاز و 

هوای آسان سوز نباشد.
بکارگیری  واقع  در  ذاتی  ایمنی 
همچون  هادی  نیمه  ادوات 
ترانزیستورها و مدارت مجتمع و در 
کنار آن کاهش سطوح ولتاژ و انرژی 

کاری است. 
مدار  یک   EN50020 استاندارد
می  تعریف  گونه  این  را  ایمن  ذاتا 
کند: مداری که در آن هیچ جرقه یا 
تاثیر گرمایی تولید شده در شرایط 
تست تشریح شده در این استاندارد 
محیط  یک  در  آتش  ایجاد  توانایی 
ذاتا  مدار  باشد،  نداشته  را  انفجاری 

ایمن نامیده مي شود. ]2[

24
اسفند ماه 1397



Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

25
اسفند ماه 1397



محمد نیک  نژاد )کارشناس ارشد مهندسی مواد(

مشخصات و کاربردهای پوششهای سرامیکی 
نیترید و بورید تیانیوم اعمال شده بر روی 

زیرالیه های فوالدی
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مقدمه
مسایل  در  سطح  مهندسی  نقش 
خواص  اصالح  و  زیرالیه  سایشی 
از  سطح  مکانیکی  و  شیمیایی 
سایش  به   مقاومت  سختی،  جمله 
ضد  فوالدهای  است.  خوردگی  و 
صنایع  در  وسیعی  طور  به  زنگ 
غذایی، پزشکی، الکتریکی و اتومبیل 
استفاده می شوند. فوالدهای زنگ نزن 
خوبی  مکانیکی  خواص  مارتنزیتی 
داشته و به علت محتوای پایین کروم 
دارند.  متوسطی  خوردگی  مقاومت 
مقاومت خوردگی این فوالدها تابعی 
عملیات حرارتی، شرایط  ترکیب،  از 
تمام  است.  تولید  فرایند  و  سطحی 
این عوامل بر خواص فوالدهای ضد 
طرفی  از  هستند.  موثر  بسیار  زنگ 
فوالدهای  کلر  حاوی  محیطهای  در 

خوردگی  مقاومت  کم آلیاژ  زنگ نزن 
به  نیاز  نتیجه  در  دارند  محدودی 
پوششهای مقاوم به خوردگی احساس 
می شود. از طرف دیگر اصالح سطح 
آلیاژها و انواع فوالدها بیشترین اثر را 
در جلوگیری از سایش  آنها دارد. در 
پوششهای سخت خرده های ساییده 
شده از پوشش گیر افتاده در سطح 
بعدی شدیدی  به سایش سه  منجر 
روانکاری  غیر  شرایط  در  می شوند. 
سایش سطح قطعات فوالدی همراه 
همراه  سطحی  اکسیداسیون  با 
خواهد بود. سایش پوشش وابسته به 
تعداد زیادی عوامل همچون سختی 
زیرالیه، ضخامت پوشش بار اعمالی، 
سرعت لغزش و ماده ساینده دارد. از 
شده  اعمال  پوششهای  متعدد  انواع 
بر روی زیرالیه ها، ترکیبات نسوز به 

ویژه TiN، TiBN و TiB2 به علت 
محیطهای  در  آنها  باالی  مقاومت 
بسیار  خورنده و ساینده پوششهایی 
فوالدهای  حفاظت  برای  مناسب 
فوالدی  قطعات  سایر  و  زنگ نزن 
TiN پوشش  می شوند.  محسوب 

در حدود 2950 درجه  ذوبی  دمای 
سانتیگراد داشته و پایداریی شیمیایی 
باالیی در دماهای باال از خود نشان 
سایش  میزان  پوشش  این  می دهد. 
سختی  و  داده  کاهش  را  زیرالیه 
)حدود  می دهد  افزایش  را  سطح 
مقاومت  همچنین  ویکرز(   2400
فوالدهای  و  ابزارها  فوالد  سایش  به 
سایش  به  مقاومت  علت  به  تندبر 
 TiN پایین باال و ضریب اصطکاک 
اعمال  با  می یابد.  افزایش  شدت  به 
و  نیتریدینگ  گانه پالسما  روش دو 

Abstract

Ceramic coatings including compounds of nitride and boride titanium have 

verygood corrosion resistant and high electrical, chemical, and tribological properties. 

These coating have ability tocovera variety ofmetalsubstrates and reduce thewear 

rateandincreasehardness ofthe substrateandcorrosion resistance. This paper discusses 

about thecharacteristics, properties, how to apply and applicationthesecoatingsonsteel

substrates.

چکیده
و  شیمیایی  الکتریکی،  خواص  تیتانیوم  بورید  و  نیترید  ترکیبات  جمله  از  سرامیکی  پوششهای 
تریبولوژیکی بسیار خوب و مقاومت به خوردگی باالیی داشته و قابلیت پوشش دهی انواع زیرالیه های 
فلزی را خواهند داشت. این پوششها میزان سایش زیرالیه را کاهش داده و سختی سطح و مقاومت به 
خوردگی را افزایش می دهند. این مقاله به مشخصات، خواص، نحوه اعمال وکاربردهای این پوششها بر 

Scروی زیرالیه های فوالدی می پردازد.
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پوشش TiN بر روی این نوع فوالدها 
افزایش  آن ها  سایش  به  مقاومت 
چشمگیری خواهد یافت. این موضوع 
نیروی  تحمل  و  شکل پذیری  به 
نیتریدینگ  پالسما  باالی  برشی 
 TiBN و   TiB2.می شود داده  نسبت 
خواص  بور  از  متفاوتی  محتوای  با 
خواهند   TiN از  بهتری  مکانیکی 
داشت.  پوشش TiB2 پوششی سخت 
و مقاوم به سایش است درحالی که 

پوشش TiN  چقرمگی باال و ضریب 
اصطکاک پایین داشت هدر حالی که 
این دو  بین  TiBN خواصی  پوشش 
پوشش دارد. رسوب دهی شیمیایی 
 )PVD( و فیزیکی بخار )CVD( بخار
روش  سه  مگنترون  کندوپاش  و 
عمده در پوشش دهی الیه های نازک 
قابلیت رسوب  روش  هستند. هرسه 
روی  بر  را  سخت  پوششهای  دهی 

زیرالیه های فوالدی دارند.

روش   PVD روش  با  مقایسه  در 
پوششهایی  ایجاد  علت  به   CVD

به  مقاومت  نتیجه  در  و  حفره  فاقد 
خوردگی باالتر از مقبولیت بیشتری 
برخوردارند. مقاومت به خوردگی این 
پوششها با افزایش ضخامت، تغییر در 
عوامل رسوبدهی و ایجاد پوششهای 
بود.  خواهد  متفاوت  الیه  چند 
پوشش دهی  تجهیزات  از  شماتیکی 
به روش CVD در شکل های 1 و 2 
در  عوامل  مهمترین  دیده می شوند. 
تمیزکاری  دهی  پوشش  زمان  طول 
کندوپاشی زیرالیه و شروع بخارسازی 

است.
زبری سطح زیرالیه نقش مهمی در 
میزان تشکیل حفرات پوشش دارد. 
زمانی که زبری سطح زیرالیه باالی 
تخلخل  میزان  باشد  میکرومتر   5
خواهد  شدت  بتدریج  نیز  پوشش 
 PVD یافت. از طرف دیگر در روش
محدودیت دمایی CVD وجود ندارد 
و پوشش مقاوم به سایش در دمایی 
اعمال  سانتیگراد  درجه   500 زیر 
برای  روش  این  نتیجه  در  می شود 
که  تندبر  فوالدهای  پوشش دهی 
مستعد به تغییر فاز یا تغییر ابعادی 

هستند مؤثرتر است.
 ،PVD ضخامت پوششها در روش
روش  در  و  میکرون   3 تا   0/5
می باشد.  میکرون   5 حدود   CVD

باالتر  دماهای  در  پوشش دهی 
به  سانتیگراد(  درجه   800 )حدود 
باعث  ستونی  ساختار  تشکیل  علت 

CVD شکل 1: شماتیک کلی از دستگاه

CVD شکل2 : نمای داخلی از دستگاه
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کاهش چکش خواری پوشش خواهد 
شد. در روش کندوپاش امکان ایجاد 
پوششی محکم بر روی زیرالیه وجود 
دارد. این روش برای ایجاد پوششهای 
تریبولوژیکی  مشخصات  با  دقیق 

بسیار مناسب است.
ایجاد  تریبولوژیکی  کاربردهای  در 
بسیار  زیرالیه  به  چسبنده  پوششی 
دماهای  در  است.  اهمیت  حایز 
پوشش  چسبندگی  زیرالیه،  باالتر 
باالی  سرعت  و  بود  خواهد  بهتر 
تنشهای  افزایش  باعث  پوشش دهی 
سختی  بیشتر  افزایش  و  داخلی 
پوشش  اعمال  با  طرفی  از  می شود؛ 
الیه  بین  عنوان  به  نیکل  الکترولس 
پوشش  سایش  به  مقاومت  می توان 
TiN را افزایش داد. علت این موضوع 
 Ni3P بر روی TiN چسبندگی خوب
کندوپاش  فرایند  اعمال  با  می باشد. 
کریستالی  نیکل  الکترولس  پوشش 
 TiN/Ni3P/Fe ساختار  و  شده 
شده  ایجاد  رسوبهای  است.  تشکیل 
یونی  آبکاری  و  کندوپاش  روش  با 
پوششهایی سخت و مقاوم به سیاش 
هستند که قابلیت پوشش دهی چدنها 
را نیز به عنوان ماده ای ارزان و در 
مقاومت  افزایش  منظور  به  دسترس 

به سایش آنها دارند. 
  پارامترهای رسوب

TiN 1( پوشش
حاوی   سیستمی  از  پوشش  این 

TiCl4 ،  N2 و H2 رسوب 

گاز  با  همراه  TiCl4 مایع  می کند. 

هیدروژن و نیتروژن تقریباً با نسبتی 
یک به یک وارد راکتور شده و طبق 
جامد  تیتانیوم  نیترید  زیر  واکنش 

رسوب می کند.
2TiCl4 )g( + N2 )g( + 4H2 )g( 

-----> 2TiN )s( + 8HCl )g(

TiB2 2( پوشش
برای ایجاد این پوشش مخلوطی از 

TiCl4، BCl3 و H2 نیاز است. 
TiCl4 )g( + 2BCl3 )g( + 5H2 

)g( -----> TiB2 )s( + 10HCl )g(

TiBN 3( پوشش
مشابهی  وضعیت  در  پوشش  این 
مانند TiN به اضاقه BCl3 با سرعت 

جریان های متفاوت اعمال می شود. 
تغییرات مورفولوژی

از پوشش  شکل 3: مقطع عرضی 
TiN را نشان می دهد.

تغییرات مورفولوژی پوشش TiN و 
 SEM اثر اضافه شدن بور در تصاویر

شکل 4 مشاهده می شود. 

 TiN از مقطع عرضی پوشش SEM شکل 3:  تصویر

شکل 4:  تصاویر SEM از پوشش های
a( TiNb( TiBNc( TiB2

معموال   TiN پوشش  مورفولوژی 
بوده  ساختار  در  نواقصی  حاوی 
برای  را  مناسبی  مسیر  بنابراین  و 
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مهیا  ریرالیه  به  خورنده  عامل  عبور 
کمی  مقادیر  شدن  اضافه  می کند. 
بور به پوشش TiN منجر به پاالیش 
کریستالها خواهد شد. از طرف دیگر 
دارای  و  یکنواخت   TiB2 مورفولوژی 
ریز  دانه های  از  یکنواختی  توزیع 

می باشد. 
ساختار کریستالی

پوشش های  کریستالی  ساختار 
TiBN حاوی دو فاز ننیترید تیتانیوم 

پیک های  است.  تیتانیوم  بورید  و 
شکل  در   XRD آنالیز  از  حاصل 
پیک های  شدت  می شوند.  دیده   5
با   XRD در  فاز  دو  این  از  حاصل 
افزایش سرعت جریان BCl3 افزایش 
خواهد یافت. با افزایش محتوای بور 
ترجیحی  جهت گیری  پوشش   درون 
از }111{  تیتانیوم  نیتیرید  پوشش 
 }222{ و   }200{ به   }311{ و 
میزان  از  نتیجه  در  و  یافته  تغییر 
کاسته  پوشش  ترک های  میکرو 
افزایش  شده و مقاومت به خوردگی 

خواهد یافت.
رفتار خوردگی

سه  هر  خوردگی  پتانسیل  مقادیر 
باالتر  از زیرالیه فوالدی  نوع پوشش 
که  است  معنی  بدان  این  می باشد. 
خوردگی  پتانسیل  مقادیر  چه  هر 
منفی تر باشد سطح فعال خورده شده 
بیشتر خواهد بود. در بین پوشش ها 
پتانسیل خوردگی پوشش TiN بعد از 
قرارگیری در محیط های خورنده در 
ساعات طوالنی مدت نسبت به سایر 

پوشش ها  به زیرالیه فوالدی نزدیک 
حفره های  به  موضوع  این  می شود. 
و  ستونی  ساختار  پوشش،  ذاتی 
مربوط  پوشش  سطح  مورفولوژی 
ترمودینامیکی  مطالعات  می شود. 
ذاتا   TiN خود  که  می دهد  نشان 
اما  نیست  پایدار  آبی  محلولهای  در 
مانند  پایداری  ترکیبات  تشکیل  با 
مقاومت   TiO2.H2O و   Ti)OH( 3

به خوردگی پوشش افزایش می یابد. 
با اعمال یک الیه میانی از الکترولس 
نیکل به علت اصالح ساختار پوشش 
خوردگی  به  مقاومت  می توان   TiN

بیشتری  میزان  به  را  زیرالیه  سطح 
نیز افزایش داد. پوشش های بوریدی 
در محدوده وسیعی از پتانسیل حالت 
نشان می دهند.  از خود  پسیو شدگی 
همان طور که در تصویر مورفولوژی 
آن  علت  است  مشخص  پوششها 

و  ریزتر   ساختار  و  بیشتر  فشردگی 
نشدنی  حل  فیلم  تشکیل  همچنین 
اکسید تیتانیوم در سطح این پوششها 

می باشد.
کاربرد پوششها

1- به دلیلی ظاهر طالیی رنگ به 
عنوان پوششی تزئینی

2- پوشش دهی انواع مته ها و فوالد 
ابزارها و فوالدهای تندبر

دهی  فرم  ابزار  دهی  پوشش   -3
اکستروژن  قالبهای  جمله  از  سرد 
)مانع جوش خوردگی سرد(  و کشش 
عمیق و فورجینگ پودرها در دمای 

زیر 500 درجه سانتیگراد.
زیر نویسها:

. Plasma nitriding

. Chemical vapor Deposition

. Physical vapor Deposition

. Magnetron Sputtering

 شکل5
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ارزیابي تحوالت صنایع فوالد کشور ترکیه

تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده
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مقدمه 
صنایع فوالد ترکیه در سال 2016 
با %5.2  افزایش تولیدنسبت به سال 
فوالد  تن  میلیون   33.163  ،2015
بندی  رده  در  و   نموده  عرضه  خام 
تولید کنندگان فوالد جهان با یک پله 
سعود در رده هشتم قرار گرفته است. 
اسالمي  کشورهاي  بین  در  ترکیه 
به  نیز  آلمان(  کشور  از  )بعد  اروپا  و 
از آن خود  را  اول و دوم  ترتیب رده 
افزایش  اصلی در  است. عوامل  کرده 
تقاضای  کاهش  ترکیه،  فوالد  تولید 
فوالد و میزان گسترش صادرات فوالد 

کشور چین  بوده است.
تولید  میزان  بینی می شود  پیش 
فوالد خام ترکیه درسال 2017 با %5 
رشد به 35  میلیون تن برسد. طبق 
برآوردهای انجام شده ظرفیت تولید 
تختال کشور ترکیه در سال 2016 به  
18.8 میلیون تن رسیده است. شایان 
محصوالت  مصرف  میزان  است  ذکر 

تخت این کشور در سال گذشته بدون 
 16.5  ،2015 سال  به  نسبت  تغییر 
میلیون تن بوده است. ظرفیت تولید 
تختال و بلیت ترکیه در سال گذشته 
به ترتیب 18.8 و 41.1 میلیون تن 
بوده است. در شکل-1  روند افزایش 
ترکیه  بلیت  و  تختال  تولید  ظرفیت 
روئت می شود. از سال 2005 تاکنون 
ظرفیت تولید کنورتر اکسیژنی و کوره 
ترکیه  کشور  الکتریکی  قوس  های 
میلیون  تن  و 20.3  ترتیب 5.4  به 
افزایش داشته است. در واقع ظرفیت 
میلیون    25.1 از  ترکیه  فوالد  تولید 
تن در سال 2005  به 51.5 میلیون  
تن در سال 2016 افزایش پیدا کرده 
است. ضریب استفاده از ظرفیت های 
نصب شده صنایع فوالد ترکیه در سال 
گذشته 64.4% گزارش شده است. در 
شکل –2 توزیع ظزفیت تولید فوالد 
مشاهده  ترکیه  مختلف  نواحی  در 
می گردد. همانطریکه از نقشه دیده 

می شود بیشترین ظرفیت تولید فوالد 
 16 میزان  به  اسکندرون  ناحیه  در 
میلیون تن نصب شده است. در حالیکه 
ظرفیت تولید فوالد در سال 2000 در 
کشور ترکیه 19.8 میلیون  تن بیش 
نبوده است. استفاده از ظرفیت های 
نصب شده تولید فوالد در سال 2016 
است. ظرفیت  بوده  ترکیه %66   در 
تولید شمش)بیلت و بلوم( نیز در سال 
گذشته 41.1 میلیون تن اعالم شده 

است.
 صنایع فوالد ترکیه 

تولید فوالد در ترکیه با راه اندازي 
سال  در  بوک  کارا  مکمل  کارخانه 
سال  اولین  در  و  شد  شروع   1937
بهره برداري این واحد 140 هزار تن 
فوالد تولید شد. صنایع فوالد کشور 
مرحله  به  از سال 2001  بعد  ترکیه 
رشد تولید پایدار رسیده است و بطور 
میانگین با بیش از7.1 %  رشد تولید 
ساالنه، میزان تولید فوالد خام خویش 

شکل - 1:  روند رشد ظرفیت تولید فوالدسازی)تختال و بیلت( ترکیه
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 33.163 به  تن  میلیون   15 از  را 
رسانده   2016 سال  در  تن  میلیون 
است. سهم تختال و بیلت در تولید 
به  گذشته   سال  ترکیه  خام  فوالد 
ترتیب 10.15 )22.4 % رشد مثبت( 
و  23.04 )0.8% رشد منفی( میلیون 

تن بوده است.
فوالد  تولید  روند   3 شکل-  در 
هاي  سال  طي  ترکیه  کشور  خام 
مي گردد.  مشاهده   2016-2000
در شکل- 4  نیز روند تولید تختال 
و بیلت کشور ترکیه طي سال هاي 
درآمده  نمایش  به   2016  -2007
است . میزان تولید فوالد خام شرکت 
های گروه اردمیر و کار دمیر که دارای 
کنورتر اکسیژنی می باشند  به ترتیب 
9.185  و2.172 میلیون تن به ثبت 

با  اردمیر  گره  شرکت  است.  رسیده 
تولید 9.18 میلیون تن فوالد در بیت 
شرکت ها، در رده چهل و یکم جهان 
ایستاد.میزان تولید محصوالت نهایی 
مقایسه  در  گذشته  سال  در  ترکیه 
با سال 2015 بدون تغییر در سطح 
سهم  ماند.  باقی  تن  میلیون    36.9
تولید  در  طویل  و  تخت  محصوالت 
سال گذشته  به ترتیب 10.9 )%4.8 
رشد( و  26 )2% کاهش( میلیون تن 
بوده است.  در شکل- 5 نیز روند تولید 
فوالدی  طویل  و  تخت   محصوالت 
ترکیه طي سال هاي 2009 – 2016 
با  این دوره همراه  دیده مي شود. در 
در  فعالیت گسترده  و  تولید  افزایش 
بازار داخلي در مدت15سال )2001-

محصوالت  مصرف  میزان   ،)2016

فوالدي ترکیه از 8.7 میلیون تن در 
سال2001  به 34.1 میلیون تن در 
سال2016رسیده است که در مقایسه 
مصرف  کاهش   %1  ،2015 سال  با 
محصوالت فوالدي به چشم می خورد.

سهم محصوالت تخت و طویل در 
ترتیب 16.5و  به  مصرف  میزان  این 
در  است.  بوده  تن  میلیون   17.6
شکل-6 روند مصرف محصوالت تخت 
و طویل ترکیه  طي سال هاي 2009 
- 2016 روئت مي شود.  پیش بینی 
می شود در سال 2017 میزان مصرف 
  %2.6 با  ترکیه  فوالدی  محصوالت 
رشد به 35 میلیون تن افزایش یابد. 
در دوره یاد شده میزان مصرف سرانه 
به 428  از 127  فوالدي  محصوالت 
کیلوگرم افزایش یافته است. از لحاظ 

شکل-2 : توزیع ظرفیت تولید فوالد در نواحی مختلف ترکیه در سال 2016
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با 1.2 در صد رشد به 16.93 میلیون 
محصوالت  سهم  است.  رسیده  تن 
در  تخت  و  لوله،  طویل،  فوالدی 
ترتیب  به  ترکیه  الد  فو  صادرات 
10.05، 1.69 و 3.08 میلیون تن به 
ثبت رسیده است. میزان واردات فوالد 
ترکیه در سال گذشته بالغ بر17.54 
میلیارد   10.9 ارزش  به  تن  میلیون 

دالر بوده است.
نیمه  طویل،  محصوالت  سهم 
فوالد  واردات  در  تخت  و  محصوالت 
ترکیه به ترتیب 1.67،  6.6  و 8.6 
میلیون تن  گزارش شده است. ضمناً 
از  فوالد  محصوالت  واردات  میزان 
کشور روسیه 4.15 میلیون تن بوده 
لوله  محصوالت  واردات  میزان  است. 
به  نیز 320 هزار تن  از کشور چین 
ثبت رسیده است. کل میزان واردات 
لوله ترکیه در سال قبل 442 هزار تن 
بوده است. کشور ترکیه بعد از 16 سال 
برای دومین بار واردات فوالدش بیشتر 
از  صادرات فوالدش شده است. واردات 
گذشته   سال  در  کشور  این  خالص 

است.  شده  ثبت  تن  میلیون    3.1
صادرات محصوالت فوالدی ترکیه به 
نواحی خاور میانه وخلیج فارس 5.2 
میلیون تن اعالم شده است. صادات 
فوالد به نواحی امریکا و اتحادیه اروپا 
نیز به ترتیب 2.3 و 4.05 میلیون تن 
میزان  گذشته  سال  در  است.  بوده 
ترکیه  فوالدي  محصوالت  صادرات 
به ناحیه خاور میانه )از جمله خلیج 
است.  یافته  کاهش   %2.2 فارس( 
فوالدی  محصوالت  صادرات  میزان 
به کشورهای مصر، امارات و عراق به 
ترتیب 1.37، 1.22 و 1.08 میلیون 
تن بوده است. بیشترین محصول صادر 
شده در سال قبل، محصوالت طویل 
به میزان 10.05 میلیون تن گزارش 
تخت،  محصوالت  سهم  است.  شده 
در  پروفیل  و  شده   جوشکاری  لوله 
صادرات محصوالت فوالدی به ترتیب  
اعالم  تن  میلیون  و 1.5   1.8 ،3.08
از صادرات  شده است. در آمد ناشي 
محصوالت فوالدي این کشور بالغ بر 
11.1 میلیارد دالر بر آورد شده است. 

ترکیه در  مصرف سرانه فوالد کشور 
سال 2016 در رده هفتم جهان قرار 
گرفته است.  مصرف سرانه فوالد خام 
از   2015 به  نسبت   2016 سال  در 
437 به 483 کیلوگرم افزایش یافته 
سرانه  مصرف  میزان  ضمناً  است. 
محصوالت فوالدی این کشور در سال 
2016 نسبت به 2015 از 436.7  به 
463 کیلوگرم افزایش پیدا کرده است. 
شایان ذکر است جمعیت کشور ترکیه 
سر  نفر  قبل 79622062   سال  در 

شماری شده است. 
صادرات و واردات فوالد

با وجود افزایش تند مصرف داخلي، 
رشد صادرات محصوالت فوالدي در 
باال رفتن میزان تولید فوالد خام ترکیه 
در دروه 2002-2016  نقش بسزایي 
داشته است. در دوره یاد شده، میزان 
صادرات فوالد ترکیه از 10.1 به13.4 
میلیون تن صعود کرده است. ارزش 
صادرات محصوالت فوالدی ترکیه در 
سال گذشته 10.8 میلیارد دالر بوده 
است. صادرات کل محصوالت فوالدی 

شکل- 4 : روند تولید بیلت و تختال ترکیهشکل-3: روند تولید فوالد خام ترکیه طي سال های  1992- 2016
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محصوالت  انواع  صادرات  کل  ارزش 
کشور ترکیه در سال 2016، 142.9 
است.  شده  آورد  بر  دالر   میلیارد 
سهم صادرات محصوالت فوالدی در 
کل صادرات ترکیه 7.55% )ارزشی( 
بوده است. در اشکال 7 و8 به ترتیب 
محصوالت  صادرات  و  واردات  روند 
فوالدي ترکیه از نظر می گذرد. بعد 
از سال 2004 در واردات بیلت افزایش 
چشم  به  کاهش  آن  صادرات  در  و 

مصرف  دیگر  عبارت  به  خورد.  مي 
یافته  افزایش  کشور  داخل  فوالد 
)34.1 میلیون تن( و میزان صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده باال، بیشتر 
در  مي شود  بیني  پیش  است.  شده 
فوالد  صادرات  میزان   ،2017 سال 
ترکیه به باالی 18 میلیون تن برسد. 
فوالد  محصوالت  صادرات  حجم 
به  محصوالت  نیمه  و  تخت  طویل، 
میلیون تن  ترتیب 10.05 و 3.08  

تن  میلیون  است. 1.7  شده  گزارش 
صادرات محصوالت فوالدی ترکیه را 
لوله و توئب تشکیل داده است. میزان 
فوالدی  محصوالت  خالص  فروش 
شرکت گروه اردمیر ترکیه  3  میلیارد 
و 855 میلیون دالر بوده است.میزان 
و  تخت  فوالدی  محصوالت  صادرات 
طویل  شرکت گروه اردمیر ترکیه به 
ترتیب 688 و 161 هزار تن اعالم شده 
واردات  میزان  سال 2016  در  است. 
نواحی  از  ترکیه  فوالدی  محصوالت 
مشترک  کشورهای  اروپا،  اتحادیه 
المنافع و آسیا به ترتیب 5.02، 7.14 

و 4.17 میلیون تن یوده است.
ساختار صنایع فوالد

کارخانه   3 اکنون  هم  ترکیه  در   
مکمل )کوره بلند – کنورتر( با ظرفیت  
2 الی 5.3 میلیون تن در سال  ،24 
قوس  کوره  تأسیسات  با  کارخانه 
با کوره  الکتریکي و 3  فوالد سازي 
القایي با ظرفیت  200 - 260 هزار تن 
در سال  در حال بهره برداري مي باشد. 
در شکل-9 تناژ و در صد مواد آهندار 
در  ترکیه  سازي هاي  فوالد  ورودي 
است  شده  داده  نشان  سال2016 
ظرفیت  تن(.  میلیون   37.4 )جمعاً 
نصب  هاي  فوالدسازي  اسمی  تولید 
شده در ترکیه بالغ بر 51.5 میلیون 
تن است که سهم کارخانه هاي مکمل 
الکتریکي در این  و کوره هاي قوس 
ظرفیت  به ترتیب13 و38.5 میلیون 
تن مي باشد. استفاده از ظرفیت هاي 
نصب شده تولید فوالد در سال گذشته  

شکل-5 : روند تولید محصوالت نهایي طویل و تخت در ترکیه )میلیون تن(

شکل-7 : روند واردات محصوالت فوالدی ترکیه )میلیون تن(

شکل- 8 : روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه )میلیون تن(

شکل-6 : روند مصرف محصوالت نهایي طویل و تخت در ترکیه )میلیون تن(
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64.4%  گزارش شده است. در سال 
فوالدسازی  فرایندهاي  2016سهم 
کنورتر  و  الکتریکي  قوس  کوره 
تولید فوالد خام ترکیه  اکسیژني در 
افزایش(  ترتیب 21.869  )%6.8  به 
و 11.316 )2.6 % رشد( میلیون تن 

ثبت شده است )شکل-10(.
سهم فرایندهای تولید فوالدسازی 
کنورتر  و  الکتریکی  قوس  کوره 
تولید فوالد خام ترکیه  اکسیژنی در 
و  ترتیب  65.9  به  در سال گذشته 
است.درمقایسه  بوده  صد  در   34.1
با سال 2015 میزان تولید فوالد به 
روش کنرتر اکسیژنی 281 هزار تن 
افزایش یافته در حالیکه میزان تولید 
الکتریکی  فوالد به روش کوره قوس 
خود  از  افزایش  تن  میلیون   1.387
نشان داده است. در سال 1980 سهم 
ترکیه در تولید فوالد خام جهان %0.6  
بوده است؛ در حالیکه در سال گذشته 
گزارش    %2 بر  بالغ  شده  یاد  نرخ 
در  فوالد  افزایش مصرف  است.  شده 
داخل ترکیه در سال هاي اخیر، فشار 
بر  افزون  طویل  محصوالت  صادرات 

نیاز را کاهش داده است.
همراه با افزایش مصرف محصوالت 
طویل در مصارف محصوالت فوالدي 
تخت و کیفي نیز افزایشي حاصل شده 
است. جهت ایجاد توازن بین تولید و 
برنامه  فوالدي  محصوالت  مصرف 
توسعه ملي ترکیه بازنگري شده است.

تشویق  برنامه  این  اصلي  اهداف 
تولید  جهت  در  ها  گذاري  سرمایه 

باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
نتایج  اولین  راستا  این  در  مي باشد. 
تغییرخط  با  در سال  2006  مثبت 
تولید نیمه محصول بیلت به تختال 
در شرکت فوالدسازي مکمل ایسدمیر 
ترکیه حاصل شده است و در نیمه دوم 
سال 2008 خط تولید ورق گرم آن به 
ذکر  شایان  است.  رسده  بهره برداری 
است هم اکنون ظرفیت تولید شمش و 
تختال شرکت ایسدمیر به ترتیب 2.5 
و 3.5 میلیون تن در سال است. ضمناً 
بعضي از شرکت هاي داراي واحد کوره 
قوس الکتریکي در حال تبدیل کردن 
خط تولید نورد خویش از محصوالت 
مقاطع به محصوالت تخت هستند. در 
این راستا شرکت چوالک اوغلو از ژوئن 
2007 تولید تختال را در این کارخانه 

شروع کرده است.

در جدول -1  شرکت های تولید 
ترکیهارائه  کشور  گرم  ورق  کننده 
شده است. از طرف دیگر شرکت هاي 
احداث  جهت  در  نورد  کارگاه  داراي 
اقداماتي  الکتریکي  واحد کوره قوس 
را انجام داده اند. به طور مثال شرکت 
کوره  واحدهاي  نورسان  و  کاپیتان 
تأسیس  را  خویش  الکتریکي  قوس 
و راه اندازي کرده اند. عالوه بر آن ها 
شرکت فوالد جر، شرکت متاش را که 
از سال 1998 مشغول تولید فوالد بود، 
خریداري کرده است. شایان ذکر است 
بزرگترین واحد کوره قوس الکتریکي 
جهان با ظرفیت 320 تن فوالد مذاب 
در  مگاوات  برق 250  ترانس  توان  و 
شرکت چوالک اوغلوی ترکیه در حال 
از30 کوره  است. ضمناً  برداري  بهره 
بهره برداري  الکتریکي در حال  قوس 

شکل- 9: سهم مواد آهندار ورودي در فوالد سازي هاي ترکیه 

شکل-10: سهم فرایند ها در تولید فوالد خام ترکیه در سال 2016
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 )DC( دو واحد آن با جریان مستقیم
فوالد  )در شرکت های  کار مي کنند 
خط  تغییر  با  یازیجی(.  و  کرومان 
تولید ایسدمیر از محصوالت مقاطع به 
تخت همراه با افزایش ظرفیت تولید، 
براي واحدهاي نورد مستقر در منطقه 
جنوب ترکیه، کمبود شمش احساس 
خواهد شد. مطابق برنامه جدید توسعه 
صنایع فوالد، در این ناحیه با تأسیس 
جدید  الکتریکي  قوس  هاي  کوره 
گردید.  خواهد  رفع  شمش  کمبود 
ناحیه  در  حرکت،  این  با  همزمان 
علی آقا، سه واحد جدید کوره قوس 
باشد.  احداث مي  الکتریکي در حال 

در اثر این سرمایه گذاري های جدید، 
مسلماً در4  سال آینده ظزفیت تولید 
فوالد خام ترکیه به باالي 55  میلیون 
تن افزایش خواهد یافت. پیش بیني 
مي شود در سال 2017 میزان تولید 
 35 به  افزایش   %5 با  ترکیه  فوالد 
میلیون تن برسد و در 4 سال آینده 
نیز  بیش از 43 میلیون تن فوالد قابل 
دسترسي خواهد بود و در نتیجه آن 
میزان مصرف سرانه فوالد این کشور 

به باالی500 کیلوگرم خواهد رسید.
مصرف قراضه

 با توجه به سهم باالي کوره هاي 
قوس الکتریکي )با شارژکامل قراضه 
ترکیه،  فوالد  تولید  در  فوالدي( 
از  قراضه  تأمین  و  خرید  مهندسي 
باشد.  مي  برخوردار  زیادي  اهمیت 
در سال گذشته همانند سال 2015 
فوالد  قراضه  واردات  لحاظ  از  ترکیه 
در جهان رده اول را از آن خود کرده 
تأمین  جهت  راستا  این  در  است. 
الکتریکی  قوس  های  کوره  خوراک 
در سال 2016 بیش از 17.72میلیون 
تن)با 6% افزایش( قراضه فوالدی به 

ارزش 3.96  میلیارد دالر وارد ترکیه 
ترکیه   گذشته  سال  در  است.  شده 
قراضه صادر  تن  هزار  درحدود 100 
واردات  میانگین  کرده است.  قیمت 
قراضه فوالد کشور ترکیه 223.5 دالر 

بر تن بوده است.
اتحادیه اروپا و امریکا به ترتیب 9.4 
فوالدی  قراضه  تن  میلیون   3.26 و 
ترکیه را تأمین کرده اند. سهم روسیه 
در واردات قراضه ترکیه 2.61 میلیون 
قراضه  واردات  میزان  است.  بوده  تن 
ترکیه از کشور های انگلستان، بلژیک 
و هلند به ترتیب 2.53، 2.01 و 2.4 

میلیون تن  اعالم شده است.
کنندگان  تأمین  جدول-2   در 
در  ترکیه  کشور  فوالدی  قراضه 
میزان  است.  شده  ارائه   2016 سال 
هاي  فوالدسازي  در  قراضه  مصرف 
ترکیه 24.06 میلیون تن بوده است 
منایع  از  آن  تن  میلیون    8.16 که 
داخلی تأمین شده است. در سال قبل 
قراضه فوالدی در  22.5 میلیون تن 
کوره هاي قوس الکتریکي به مصرف 
رسیده است. 3.4 میلیون تن قراضه 
باقی مانده در کنورتر اکشیژنی بکار 
شکل-11  در  است.  شده  گرفته 
ترکیه  فوالدی  قراضه  واردات  میزان 
در 15سال گذشته به نمایش در آمده 
روند  نیز  جدول-3  در  ضمناً  است. 
در  وارداتي  و  داخلي  قراضه  مصرف 
فوالد  صنایع  در  دوره 2016-2003 
تأمین  ارائه شده است. جهت  ترکیه 
قراضه مورد نیاز صنایع فوالد ترکیه 

جدول -1 : شرکت های تولید کننده ورق گرم کشور ترکیه

جدول - 2 : تأمین کنندگان قراضه فوالد 
کشور ترکیه در سال 2016
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و  دهم  سیز  رده  در  جهان  درسطح 
در بین کشورهاي اسالمي در رده اول 

تولید کنندگان چدن قرار دارد.
چدن  تولید  روند  شکل-12  در 
به  اخیر  های  سال  در  ترکیه  مذاب 
است. در سال  نمایش گذاشته شده 
چدن  نسبت  ترکیه   در  گذشته 
مذاب به فوالد خام 31% بوده است. 
بلند(،  )2کوره  اردمیر  شرکت های 
کاردمیر  بلند(،  ایسدمیر)4کوره 

چدن  تولیدکنندگان  بلند(  )5کوره 
کارخانه هاي  هستند.  ترکیه  مذاب 
کاردمیر، اردمیر و ایسدمیر به ترتیب 
و1970   1965  ،1937 سال هاي  در 
راه اندازي شده اند. شایان ذکر است، 
میزان تولید چدن مذاب کارخانه هاي 
به  سال  در  اردمیر  گروه  کاردمیر، 
ترتیب 1.933  و 8.369  میلیون تن 
به ثبت رسیده است. در سال 2016 
به  ایسدمیر  و  اردمیر  های  شرکت 

شکل-11 : روند واردات قراضه فوالدی ترکیه 
جدول - 3 : روند مصرف قراضه داخلي و 
وارداتي در صنایع فوالد ترکیه)میلیون تن(

به   مجهز  کشور  این  بندر  چندین 
سیستم برشکاری کشتی شده است. 
بدلیل استفاده از شارژ 100% قراضه 
در کوره هاي قوس الکتریکي میزان 
انتشار گاز گلخانه ای CO2 در صنایع 
فوالد این کشور 690 کیلوگرم برتن 

فوالد  است. 
قراضه  جایگزینی  جهت  ترکیه 
وری  بهره  بردن  باال  و  فوالدی 
الکتریکی  قوس  درکوره های  تولید 
درسال2016  بالغ بر 1.1 میلیون تن 
میلیون   372 )معادل  چدن  شمش 
مصرف  کل  است.  کرده  وارد  دالر( 
 11.4 قبل  سال  در  ترکیه  چدن 

میلیون تن به ثبت رسیده است.
تولید چدن و فوالد

مهم  شارژی  مواد  دومین   
مذاب  چدن  ترکیه  فوالدسازی های 
است. میزان تولید چدن مذاب ترکیه 
تن  میلیون   10.3  ،  2016 سال  در 
لحاظ   این  از  و  است  شده  گزارش 

شکل-11 : روند واردات قراضه فوالدی ترکیه 
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ترتیب 3.395 و 5.074 میلیون تن 
چدن مذاب تولید کرده اند. در اشکال 
13 و 14 به ترتیب روند افزایش میزان 
تولید فوالد مذاب و محصوالت نهایی 
نوردی گروه اردمیر از نظر می گذرد. 
در شکل – 15 نیز روند میزان فروش 

اردمیر  گروه  فوالدی  محصوالت 
می گردد.  مشاهده  تن  هزار  برحسب 
در سال گذشته میزان ظرفیت تولید 
فوالد مذاب و محصوالت نهایی نوردی 
گروه اردمیر به ترتیب 11.25 و 11 
میلیون تن بوده است. شرکت کاردمیر 

مورد  را  جدید   5 شماره  بلند  کوره 
بهره برداری قرار داده است. درشکل- 
شرکت  مذاب  چدن  تولید  روند   16
کاردمیر طی سال های 1996- 2016 
مشاهده می گردد. میزان تولید فوالد 
مذاب شرکت مذکور در سال 2016 
به  تن  میلیون   2.173 به  نزدیک 
ثبت رسیده است. میزان محصوالت 
شرکت  فروش  قابل  طویل  فوالدی 
بالغ   2016 سال  در  ترکیه  کاردمیر 
بر 2077 هزار تن گزارش شده است. 
میزان تولید محصوالت فوالدی طویل 
و تخت شرکت گروه  اردمیر ترکیه در 
سال گذشته  به ترتیب 1.563 و 7.4 

میلون تن به ثبت رسیده است.
و  طویل  محصوالت  تولید  میزان 
سال 2016  در  گروه  این  سرد  ورق 
به ترتیب، 1.57 و 1.78 میلیون تن 
محصوالت  فروش  میزان  است.  بوده 
ورق گرم، سرد و طویل گروه اردمیر 
در سال قبل به ترتیب 3.67، 1.46 
شده  گزارش  تن  میلیون   1.39 و 
است. شرکت فوالد ایچ داش در نطر 
بلند به حجم 2800  دارد یک کوره 
کاله  چاناک  شهر  در  را  مترمکعبی 

)داردانل( احداث کند.
تأمین مواد اولیه

کشور  آهن  سنگ  تولید  میزان 
ترکیه در سال2016  در حدود 5.7 
میلیون تن گزارش شده است. میزان 
در  ترکیه  کشور  آهن  سنگ  واردات 
میلیون   10.41 بر  بالغ  سال2016  
داخلی  آهن  است. سهم سنگ  بوده 

شکل-13: روند افزایش تولید فوالد خام گروه اردمیر ترکیه

شکل-14 : روند افزایش تولید محصوالت تخت و طویل گروه اردمیر ترکیه

شکل-15 : روند فروش محصوالت گروه اردمیر ترکیه
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به  ترکیه  فوالد  تولید  در  خارجی  و 
ترتیب 40 و 60% اعالم شده است.

سنگ  واردات  روند  شکل-17  در 
است.  آمده  ترکیه  کشور  آهن 
این  ذغال  واردات  میزان  درحالیکه 
تن  میلیون  میزان 30.42  به  کشور 
واردات  میزان  است.  رسیده  ثبت  به 
ذغال ترکیه از کلمبیا 15.18 میلیون 
تن بوده است. واردات ذغال ترکیه از 
آفریقای جنوبی  و  کشورهای روسیه 
به ترتیب 11.78و 2.32 میلیون تن 
اعالم شده است. میزان واردات سنگ 
به  اکراین  و  برزیل  ازکشورهای  آهن 
ترتیب 5.172 و 0.873 میلیون تن 

گزارش شده است.
سهم کشورهای سوئد و روسیه در 
ترتیب  به  ترکیه  آهن  واردات سنگ 
1.499 و 1.83 میلیون تن بوده است. 
در جدول- 4 تأمین کنندگان  سنگ 
میزان  شود.  می  دیده  ترکیه  آهن 
تولید سنگ آهن و پلت  گروه اردمیر 
ترکیه در سال قبل 2.106 میلیون تن 
واردات  میزان  است.  رسیده  ثبت  به 
سال  در  ترکیه  شوی  کک  ذغال 
ارزش  تن)به  میلیون   5.24 گذشته 
497 میلیون دالر( بوده است. درسال 
حرارتی  ذغال  واردات  میزان  قبل 
30.42 میلیون تن گزارش شده است. 
خارجی  و  داخلی  ذغال سنگ  سهم 
در تولید فوالد ترکیه به ترتیب 10 و 
90 % ثبت شده است. درجدول-  5 
تأمین کنندگان ذغال خرارتی کشور 
ترکیه از نظر می گذرد. میزان واردات 

فرو آلیاژ صنایع فوالد ترکیه بیش از 
میلیون   493 تن)معادل  هزار   401

دالر( ثبت شده است.
سایر شاخص های پایداری

ترکیه  فوالد  صنایع  توسعه  در 
تاثیرگذار  خیلي  توسعه  و  تحقیق 
فعالیت هاي  نتیجه  در  است.  بوده 
پژوهشي در مصرف انرژي ویژه فوالد 
کاهش چشمگیري بوجود آمده است. 
شرکت گروه اردمیر در سال گذشته 
502 میلیون دالر سود خالص داشته 

است. در سال گذشته تعداد کارکنان 
 12277 اردمیر  گروه  فوالد  شرکت 
است. در سال گذشته  بوده  در  نفر  
تعداد کارکنان شرکت فوالد ایسدمیر 
و اردمیر به ترتیب 5028 و 7249 نفر 

اعالم شده است.
گروه  شرکت  در   ،2016 سال  در 
و  آبی  یقه  کارکنان  تعداد  اردمیر 
سفید به ترتیب 8281 و 3696 نفر 
انسانی  نیروی  وری  است.بهره  بوده 
ایسدمیر  و  اردمیر  فوالد  شرکت های 

شکل-17: روند واردات سنگ آهن کشور ترکیه

شکل- 16 : روند تولید چدن مذاب شرکت کاردمیر 
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به ترتیب 2.5  و 2 نفر ساعت بر تن 
محصول نهایی گزارش شده است. 

تعداد  کاهش  روند  در شکل- 18 
گروه  فوالد  شرکت  انسانی  نیروی 
است.  درآمده  نمایش  به  اردمیر 
بهره  افزایش  روند  نشانگر  جدول-6 
فوالد  شرکت  انسانی  نیروی  وری  
وری  بهره  است.  ایسدمیر  و  اردمیر 
نیروی انسانی شرکت فوالد کاردمیر 

هرنفر  بازای  تن   532 قبل  سال  در 
شاغل بوده است. در جدول -7 روند 
رشد بهره وری نیروی انسانی شرکت 

فوالد کاردمیر ارائه گردیه است.
میزان استفاده از ظرفیت های نصب 
شرکت  در  مذاب  فوالد  تولید  شده 
گروه اردمیر 97 % اعالم شده است. 
نصب  ظرفیت های  از  استفاده  میزان 
و  تختال  مذاب،  فوالد  تولید  شده 

ترتیب  به  ایسدمیر  واحد  در  شمش 
98،80 و 63 % ثبت شده است. در 
شکل-19 روند تغییر میزان استفاده 
شرکت   شده  نصب  های  ظرفیت  از 
شده  مقایسه  جهان  و  اردمیر  گروه 
است. در چهار سال گذشته در مصرف 
انرژی شرکت ایسدمیر ترکیه 21.5 % 

کاهش حاصل  شده است. 
میـزان چرخه آب در شـرکت های 
بـا  کـه  ترکیـه  ایسـدمیر  و  اردمیـر 
فرایندکنورتـر اکسـژنی فـوالد تولید 
مـی کنند، به ترتیب 92 ، 95 % بوده 
اسـت. در جـدول – 8  میـزان چرخه 
نشـان  مذکـور  شـرکت های  در  آب 
داده شـده است. در شـرکت های یاد 
شـده میزان یازیافت پسماندها نیز به 
ترتیـب  72.2 و 57.7 %  اعالم شـده 
اسـت. در جـدول- 9 میـزان یازیافت 
پسـماندها در شـرکت هـای اردمیر و 
ایسـدمیر دیده می شـود.  در شرکت 
اردمیـر و ایسـدمیر ترکیـه آمـوزش 
سـرانه بـه ترتیـب 18.62 و 18.75 
سـاعت بوده اسـت. در سـال گذشته 
در شـرکت گـروه اردمیر ترکیه جمعاً 
282943 نفرسـاعت آمـوزش  ارائـه 
شـده اسـت. در سـال قبل در شرکت 
فـوالد کاردمیر ترکیه آموزش سـرانه 
رسـیده  ثبـت  بـه  سـاعت    47.91
و  طویـل  محصـوالت  تنـوع  اسـت. 
تخـت در شـرکت فوالد گـروه اردمیر 
بـه ترتیـب 268 )7 محصـول جدید( 
و447 )28 محصـول جدیـد( اعـالم 

است. شـده 

جدول- 4 : تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ترکیه در سال 2016

جدول- 5 : تأمین کنندگان ذغال کشور ترکیه در سال 2016
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شکل-18 : روند کاهش تعداد نیروی انسانی در شرکت گروه اردمیر 
ترکیه 

شکل-19: روند تغییر میزان استفاده از ظرفیت های نصب شده در 
شرکت  گروه اردمیر و جهان

جدول -  6 : روند بهره وری نیروی انسانی در شرکت گروه اردمیر 
ترکیه )نفر ساعت بر تن محصول نهایی (

جدول -  7 : روند رشد بهره وری نیروی انسانی در شرکت کاردمیر

جدول - 8 :میزان چرخه آب در شرکت های ایسدمیر و اردمیر

جدول - 9 : میزان بازیافت پستماندها در شرکت های ایسدمیر و اردمیر 
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اردشیر حسیني منجزي

نوآوري در تکنولوژي نورد مقاطع سنگین توسط 
شرکت نیپون استیل و سومیتومو متال
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در سال هاي اخیر با توجه به رشد 
براي  شهرها،  در  خصوصا”  جمعیت 
جلوگیري از توسعه افقي شهرها و با 
توجه به قیمت باالي زمین، توسعه 
هاي  بنا  ساخت  با  شهرها  عمودي 
و  یافته  رشد  شدت  به  مرتبه  بلند 
با  بناها  این  از  توجهي  قابل  بخش 
ساخته  فوالدي  سازه هاي  ترکیب 
انتخاب  اصلي  مساله  اما  اند.  شده 
اجزاي بکار رفته در این سازه ها مي 
ساز  و  ساخت  بازار  در  بعضاً  باشد. 
وجود  علیرغم  که  مي شود  مشاهده 
سازندگان  شده،  نورد  پروفیل هاي 
اقدام به ساخت مقاطع به شکل تیر 
بصورت  خام  ورق هاي  از  ستون  یا 
باال  باریسک  کارخانه اي  یا  کارگاهي 

)High Risk( مي کنند. 
بررسي ها نشان مي دهد که الگوي 
کشور  در  )فعلي(  قالب  مصرف 
ساختمان هاي یک و دوطبقه تقریبا 

منسوخ شده و ساخت و ساز طبقات 
سال هاي  طي  پنج،  از  باالتر  و   3،4
1377 رفته رفته افزایش یافته و هر 
روز بیشتر فزوني مي یابد.  همچنین 
در  که  مي دهد  نشان  کاوش ها  این 
کشورهاي  خصوصاً  کشورها  بیشتر 
پیشرفته مقاطع I و یا تیرورق دیگر 
جایي در سازه هاي فلزي میان مرتبه 
و بلندمرتبه ندارند و طراحي ها عمدتاً 
گریدهاي  و   H مقاطع  اساس  بر 

مهندسي انجام مي شود.
گاز  نفت،  صنایع  سازه هاي  در 
نیروگاه ها،  تونل ها،  پتروشیمي،  و 
کارخانجات سیمان و سایر سازه هاي 
نوع  این  وجود  صورت  در  خاص 
طراح،  بازار،  مهندسین  در  مقاطع 
از  مناسبي  مي توانند جایگزیني هاي 
این مقاطع را در المان هاي کاربردي 

ایجاد نمایند. 
واکاوي هاي کارشناسي و همچنین 

حاکي  امر،  خبرگان  از  نظرسنجي 
با  از آن است که در سال هاي اخیر 
مصرف  نیاز  صنایع،  رشد  به  توجه 
این گونه مقاطع افزایش یافته و بازار 
جهاني فوالد در حوزه پروفیل H از 
جذابیت خوبي برخوردارشده و حجم 
تبادل بازار معامالت فوالد در مقاطع 
IPB  قابل توجه است. لذا امید است 

 ،H پروفیل هاي  محاسن  به  توجه  با 
محصوالت  تولید  به  بخشي  تنوع  با 
ذائقه  مثمر،  و  مستمر  تبلیغات  و 
استفاده  سمت  رابه  مصرف  بازار 

ازمحصوالت فوق سوق دهیم.
ترجمه  از  خالصه اي  ادامه  در  لذا 
نورد  تکنولوژي  در  نوآوري  مقاله ي 
مقاطع سنگین توسط شرکت نیپون 
استیل و سومیتومو متال تحت عنوان 
»NSHYPER BEAM« آورده شده 
است. امید است با توجه به گرایشات 
بازار به محصوالت کیفي و مهندسي، 
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تولید  به  اهتمام  لزوم  بخش  الهام 
محصوالت جدید و همراهي با دانش 

روز باشد:
Innovative Technology:

NSHYPER BEAM

و  استیل  نیپون  شرکت  پیدایش 
شروع  با  همزمان  متال  سومیتومو 
صنعت فوالد در ژاپن بوده و در سال 
1901 شروع به تولید اولین ریل در 
از  بعد  مجددا  و  است.  نموده  ژاپن 
احداث  واسطه  به  نیز  جنگ جهاني 
تولید  تنها  ملي،  ساختارهاي  مجدد 
کننده ریل و تیرپایه ها در ژاپن بوده 
اند. شرکت نیپون استیل و سومیتومو 
متال با بیش از نیم قرن نوآوري در 

بال  پروفیل هاي  تولید  تکنولوژي 
پهن موازي و تالش درجهت توسعه 
مزایاي  و  اعتبار  از  مقاطع،  انواع 
تکنولوژي ویژه اي در عرصه جهاني 

برخورداراست. 
 NSHYPER انواع مقاطع تولیدي

: BEAM

و  عمق  باافزایش  مقاطع  تنوع   *
میلیمتري.  50 گام هاي  با  عرض 

ارتفاع  و  عمق  شامل  مقاطع  )ابعاد 
افزایش   )2in با رنج 50mm )تقریباً 

مي یابند(.
جهت   نوردي   H مقاطع  انواع   *
غیرنوردي   H مقاطع  با  جایگزیني 
)تیر ورق( )که مزایاي کاهش نیروي 

انساني، کاهش هزینه هاي ساخت و 
کیفیت بهتر به لحاظ حذف عملیات 

جوشکاري را خواهیم داشت(.
* یکنواختي مناسب ابعاد در سري 
سایزهاي مشابه )اولین بیم هاي بال 
و  عمق  یکنواختي  با  نوردي  پهن 

عرض در سري سایزهاي مشابه(. 
سایزهاي  به  دسترسي  قابلیت   *
طراحي  بهبود  به  )کمک  عریض تر 
و  فوالد  وزن  کاهش  با  ساختمان 

کاهش هزینه هاي عملکردي(
فرآیند تولید )شیوه اي از نوردکاري 

 ) Sakai * به روش
1- نورد کاري لبه 

کالیبر  ارتفاع  تغییر  امکان   -

شماتیک فرآیند نورد کاري مقاطع سنگین چند مقطعه
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جهت  باالیي:  و  پاییني  غلطک هاي 
کنترل و ایجاد ضخامت هاي  متنوع 
در عرض هاي مختلف  نیاز به تغییر 
وضعیت و شرایط غلطک هاي پاییني 

و باالیي مي باشد . 

غلطک هاي   با  کاري  نورد   -2
Skewed )غلطک هاي کج( :

- انعطاف پذیري و قابلیت کنترل 
. Skewed غلطک هاي

3- نورد کاري نهایي 

نهایي  بال  ضخامت  و  عرض   -
مقاطع با کنترل عمق در یک سطح 
ثابت و با حرکت صحیح غلطک هاي  
Skewed  در باال و پایین در فرآیند 

Sakai بدست مي آید.

جدول 1
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به  دسترسي  توانایي  شرکت  این 
و  سري   47 شامل  عریض  مقاطع 
611 سایز )42 سري با 328 سایز و 
5 سري با 283 سایز( را دارا مي باشد 
مقاطع  از  بعضي   )1 )جدول  در  که 

تولیدي آورده شده است:
در ادامه نیز برخي از استانداردهاي  
فوق  شرکت  توسط  استفاده  مورد 

آورده شده است:
شرکت نیپون استیل و سومیتومو 

از 20 سال تجربه در  بیش  با  متال 
 H ژاپن در زمینه تولید پروفیل  هاي
Sakai steel-  چند مقطعه به روش

در  آن  تولیدي   H مقاطع   ،works

انواع سازه هاي فوالدي ساختمان ها، 
و  ساحلي  میدان هاي  و  کارخانجات 
استفاده  مورد  )دریایي(  ساحلي  فرا 

قرارگرفته است.
)توضیح پاورقي(:

Sakai steelworks* )نـورد کاري 

Sakai یـا اصطالحاً نـوردکاري بدون 

محدودیـت(: ایـن فرآیند با اسـتفاده 
متغیـر  عرضـي  غلطک هـاي  از 
انجـام   Skewed غلطک هـاي  و 

مي شـود. 
)عکس هـاي ذیـل جهـت نمایـش 
و   )H(سـنگین مقاطـع  سـازه هاي 
روشـن  و   NSHYPER BEAM

شـدن بیشـتر مطالـب مقالـه آورده 
شـده اند.(
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نكته سرسطر
- دنیای واقعی همین است. با آن کنار بیایید.

- بزرگترین دارایی انسان دانشی است که از طریق تجربه ای طوالنی آن را 
به دست آورده و به وسیله آن می توان انسانهای بزرگ را هدایت کرد.

- با واقعیت همان طور که هست روبرو شوید،نه آن طور که بوده یا شما 
می خواهید باشد.

- بعضی از مردم دلشان می خواهد اتفاقی رخ دهد، برخی دیگر آرزوی رخ 
دادن آن را دارند، و عده ای دیگر کاری می کنند که آن اتفاق رخ دهد.

- به ارث بردن قدرت اغلب آسانتر از به دست آوردن آن است. ولی تحویل آن 
به نفر بعدی معمواًلبه طرز شگفت انگیزی دشوار است.

- توجه مدیران استراتژیک صرفا به کارهائی که باید انجام شود معطوف 
نیست. بلکه اموری که نباید انجام شود نیز به همان اندازه مورد توجه 
آنهاست به عبارت دیگر در عالم محدودیتها فقط با نه گفتن به برخی از 

امور می توان به برخی دیگر آری گفت .

- اگر هدف مقصدی است که تاکنون به آن دست نیافته ایم باید از راهی 
رفت که تاکنون نرفته ایم 
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گرت مملکت باید آراسته
مده کار معظم به نوخاسته

به خردان مفرمای کار درشت
که سندان نشاید شکستن به مشت

نخواهی که ضایع شود روزگار
به ناکار دیده مفرمای کار

                                                                   سعدی 

- یکی از زمینه های بروز خطا در تصمیمهای استراتژیک وجود این احساس 
رفتار  ترتیبی  همان  به  یا  و  است  طالب  را  چیزی  همان  مشتری  که  است 
بی  احساس  ایجاد  تصوری  چنین  نتیجه  کنیم.  می  تصور  ما  که  می کند 

نیازی به هرگونه تحقیق در بازار می باشد .

- هیچ چیز سهل الوصولی در دنیای رقابتی مزیت آور نیست .

- هر روز هزاران سیب در اطراف ما از درخت فرو می افتد ولی آنچه وجود 
ندارد دیدگان نیوتونی است .

- در محیط رقابتی از دست دادن فرصت به مفهوم واگذاری آن به رقیب است.

- اگر می خواهید کارکنانتان بزرگ بیاندیشند خود گامهای بزرگ بردارید.
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گسـترش  بـرای  فـوالد  ماهنامـه 
انتشـار  هـدف  بـا  متالـورژی  دانـش 
محققـان  اسـاتید،  پژوهش هـای 
و  گسـترش  کشـور،  مهندسـان  و 
ارتقـای پژوهـش صنعتـی و کاربردی 
نمـودن دسـتاوردهای علـم و صنعـت 
آمـاده اسـت تـا حاصـل تحقیقـات و 
صـورت  بـه  را  عزیـزان  بررسـی های 
مقاله هـای علمـی و فنـی در زمینـه 
ماهنامـه  ایـن  نمایـد  منتشـر  فـوالد 
مقـاالت اجتماعـی و فرهنگـی را در 
راسـتای شـکوفایی صنعت پذیراست.

برگیرنـده  در  می تواننـد  مقاله هـا 
: باشـند  موضوعهـای زیـر 

در بخـش علمـی، فنـی موضوعهای 
زیـر مثـال زدنی اسـت : 

شـکل دادن فلـزات، ریختـه گـری، 
پـودر،  متالـورژی  فلـزات،  اتصـال 
عملیـات حرارتی، مهندسـی سـطح و 

مـواد فلـزات و آلیاژهـا و اسـتخراج و 
تهیـه آهن پژوهش، توسـعه و نوآوری 
تولیـد  متالـورژی  وصنعـت  علـم  در 
پایـدار و محیط زیسـت، بـازار جهانی 

فـوالد و ...
در بخش اجتماعـی نیز موضوعهای 
تألیـف  در  مناسـبی  راهنمـای  زیـر 

مقـاالت اسـت :
مدیریـت  ویـژه  بـه  مدیریـت 
اقتصـاد فـوالد،  اسـتاندارد،  صنعتـی، 
جامعه شناسـی  صنعتـی، استرسـهای 
شـغلی، جامعـه شناسـی کار و شـغل، 
جهانـی  جهانـی،  تجـارت  سـازمان 

... و  الکترونیـک  تجـارت  سـازی، 
داوری  در  تسـریع  منظـور  بـه 
از  ارسـالی  هـای  مقالـه  ارزیابـی  و 
همکاران، مهندسـین و اساتید محترم 
تقاضـا می نماید با توجـه به راهنمای 
تهیـه مقاله، ما را در گسـترش کمی و 

کیفـی ماهنامه فـوالد یاری رسـانند .
مـورد  مقاله هـای  ویژگی هـای 

پذیـرش بـه ترتیـب اولویت 
تحقیقـی  و  کاربـردی  مقـاالت   -1
گرایشـهای  کلیـه  در  پژوهشـی:  و 

؛ متالـورژی  و  مـواد  مهندسـی 
2- تدوینـی و مـروری : بـه مفهـوم 
جمع بنـدی نظریه هـای گوناگون در 
مـورد یـک موضـوع خاص با اسـتفاده 

از مراجـع و منابـع مختلف.
3- ترجمـه مقالـه هـای ارزشـمند 

نشـریات و کتـب خارجـی.
نبایـد  ارسـالی  مقاله هـای   : توجـه 
قبـال در نشـریات داخلـی و خارجـی 

چـاپ شـده باشـد.
اجزای ضروری مقاله 

در 5  مقالـه حداکثـر  1- چکیـده 
سـطر و حتـی المقدور به زبـان التین 

نیز باشـد ؛

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
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2- مقدمه ؛
3- نتیجه گیری ؛

و  فارسـی  کلیـدی  واژه هـای   -4
؛ انگلیسـی 

5- نمودارهـا باید به زبان فارسـی و 
شـماره و شـرح نمودار زیر آن نوشـته 

شـده باشد؛
6- تمـام معادلـه هـا بـا حـروف و 
هـر  شـماره  باشـد.  مناسـب  عالیـم 
معادلـه در سـمت راسـت آن داخـل 

پرانتـز نوشـته شـود ؛ 
7- همـه مراجـع اعـم از فارسـی و 
انگلیسـی بـه ترتیـب حـروف الفبایی 
نویسندگان نوشته شـوند. در فهرست 
عنـوان  مولفـان،  نـام  ذکـر  مراجـع 
مقالـه، نام نشـریه، جلد، سـال انتشـار 
ضـروری  پایـان  و  شـروع  صفحـه  و 
اسـت .در مورد مقاله هـای کوتاه ذکر 
منابـع اصلـی تهیـه مقاله و نویسـنده 

کافـی اسـت ؛
8- تصاویـر و عکسـها: اصل تصاویر 
و عکسـها بـا کیفیـت مطلـوب بایـد 

ضمیمـه مقالـه باشـد ؛
،ارسـال  هـا  ترجمـه  مـورد  9- در 
اصـل مقالـه یـا کپـی مقالـه ضـروری 

اسـت؛
10- مقـاالت تایـپ شـده در برنامه 

2003word-2007 باشـد.
سایر نکات ضروری 

از  توانیـد  مـی  را  خـود  مقـاالت 
نماییـد: ارسـال  زیـر  راههـای 

1- از طریق ایمیل
  Mahnameh@follad.ir 

بـه سـایت  مراجعـه  از طریـق   -2
www.follad.ir آدرس 

بـه  پسـتی  ارسـال  طریـق  از   -3
آهـن  ذوب  عمومـی  روابـط  نشـانی 

فـوالد  ماهنامـه  دفتـر  اصفهـان 

شـماره  پسـتی،  کامـل  نشـانی   •
تلفـن تماس نویسـنده و ذکـر مدرک 

تحصیلـی ضـروری اسـت ؛
• همـراه بـا مقالـه خود یـک قطعه 
عکـس ،تصویـر کارت ملـی و تصویـر 
مـدرک تحصیلـی را از طریـق ایمیـل 

ارسـال فرماییـد .
 5 در  حداکثـر  مقالـه  چکیـده   •
سـطر و حتـی المقدور به زبـان التین 

ارسـال شـود . 
را  بانکـی خـود  • شـماره حسـاب 
جهـت دریافـت حـق مقاالت پـس از 

چـاپ قیـد نماییـد ؛
صحـت  و  درسـتی  مسـئولیت   •
مطالـب ،ارقـام و نمودارهـا بـر عهـده 

؛  اسـت  مقالـه  نویسـندگان 
• جهـت اطالعات بیشـتر می توانید 
تلفـن 0315257-4997   بـا شـماره 

تمـاس حاصـل فرمایید.

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

55
اسفند ماه 1397








