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مقدمه
سال   در  فلزات  بخش  ضعیف  وضعیت  از  پس  کلی،  طور  به 
2018، چشم انداز این صنعت برای سال 2019 ناهمگون می باشد. 
افت  مشكل  اقتصادی،   - تجاری  ابهام  که  است  حالی  در  این 
به  توجه  با  است.  نموده  را تشدید  فلزات  صنایع مصرف کننده 
تأثیرات سیاست های حمایتی، فلزات یكی از مهمترین بخش های 
آسیب پذیر محسوب می گردد. به علت کاهش رشد اقتصادی و 
به  فوالد  تقاضای  بینی می شود رشد  پیش  تجارت،  ابهام حوزه 
استمرار  علی رغم  همچنین  گردد.  تضعیف  توجهی  قابل  میزان 
رشد بخش خودرو، نرخ رشد آن کاهش یافته و این امر، تاثیرات 
منفی بر صنعت فلزات خواهد گذاشت. بخش ساخت و ساز نیز 
به عنوان یكی از مهمترین مصرف کنندگان فلزات، با وجود رشد 
متوسط در تعدادی از بازارهای بزرگ، چشم اندازی ناهمگون دارد 

که این امر درخصوص بخش ماشین آالت نیز مصداق دارد.

مروری کلی بر صنعت
● ارزش کل بخش صنعت: 2800 میلیارد دالر؛

متوسط؛  انحالل:  ریسک  ضعیف؛  ها:  شرکت  سودآوری   ●
ریسک بین المللی سازی؛ بسیار باال؛ 

ریسک سرمایه بر بودن: بسیار باال؛
● شتاب تجارت جهانی و مداخله سیاسی؛

● قوی بودن تقاضا به خصوص در چین و نیز در بخش های 
ساخت و ساز و خودرو؛

● مدیریت مازاد ظرفیت.

چکیده
صنعت فلزات به عنوان یكی از صنایع پرکاربرد جهان به شمار می رود و چشم انداز این صنعت، همواره در معرض فرصت ها و آسیب های 
جدی بوده است. در سال های اخیر با توجه به عواملی همچون ابهام وضعیت تجاری و اقتصادی و نتیجتا افت صنایع مصرف کننده فلزات، بی 
ثباتی قیمت کاالهای فلزی، اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت ها و تاثیر منفی آن بر روی صادرات فلزات و نزولی شدن نرخ رشد بخش 
خودروسازی، چشم انداز حالتی ناهمگون داشته است. در سال 2018، اجرای سیاست های تعرفه ای در خصوص فوالد توسط ایاالت متحده و 
متعاقب آن، انجام اقدامات حمایتی، تدافعی و بعضا تالفی جویانه توسط چین و اتحادیه اروپا، تعادل بازار فوالد و سایر فلزات اعم از نیكل، روی، 
مس، آلومینیوم و کبالت را هم از نظر عرضه و تقاضا و هم از نظر قیمت، با تكانه ها و چالش-های جدی مواجه نموده است. بر اساس این گزارش، 
ریسک صنعت فلزات در سال 2019، در کلیه مناطق جهان، به استثنای آمریكای شمالی، اروپای مرکزی و شرقی، باال ارزیابی می شود. همچنین 
انتظار می رود در سال 2019، عرضه و تقاضای فوالد در جهان، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، جنگ تجاری ایاالت متحده با چین و وضع تعرفه 

واردات فوالد و آلومینیوم و همین طور ابهامات موجود در حوزه تجارت و صنایع مصرفی فوالد، کاهش یابند.

نقاط قوت
● تداوم تجدید ساختار بخش های کلیدی )نیكل، مس، روی 

و آلومینیوم(؛
● قوی بودن بخش ساخت و ساز؛

● تقویت جریان نقدینگی در بخش معدن؛
● پایین بودن هزینه های تولید ؛

● کاربرد فلزات در بسیاری از صنایع جهان، به خصوص در باتری ها.

نقاط ضعف
● ظرفیت پایین تولید در سراسر جهان؛

● وابستگی زیاد به سیاست اقتصادی چین؛
● کاهش فروش وسایل نقلیه در سطح جهان؛

● ضعف مدیریت مازاد ظرفیت )فوالد(؛
● بی ثباتی قیمت کاال؛ 

● آسیب پذیری نسبت به موضوعات زیست محیطی.

زیربخش ها
سال  اوائل  در  ها  قیمت  گرفتن  اوج  از  پس  آهن:  سنگ   ●
2019، احتماالً قیمت ها تعدیل خواهد شد. چشم انداز تقاضا نیز 

نامشخص می باشد.
● شرکت های فوالد: مازاد ظرفیت جهانی در این بخش وجود 
دارد. اما سطح باالی مالیات بر واردات، به تقویت برخی بازارهای 

خاص مانند ایاالت متحده و کانادا کمک می کند.
● غیرفلزات: این بخش به پشتوانه قیمت های قوی، به لحاظ 
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نقدینگی از وضعیت مناسب برخوردار است. شاخص بازار بورس 
لندن در سال 2018، 17 درصد افزایش یافته است.

ارزیابی ریسک
بخش فلزات در مرکز جنگ تجاری بوده است. دولت ایاالت 
متحده به وضع تعرفه بر واردات فوالد )25 درصد( و آلومینیوم 
)10 درصد( از چندین کشور از جمله چین و همچنین متحدان 
آن )اتحادیه اروپا، کانادا، مكزیک و ژاپن( اقدام نموده است. این 
تعرفه های اضافی، عالوه بر تعرفه هایی که قباًل اعمال شده بودند، 
طبق  است.  نموده  تقویت  را  متحده  ایاالت  فوالد  قیمت های 
گزارش استیل هوم )SteelHome(1، متوسط قیمت ماهانه فوالد 
تا 31  اکتبر 2018  تا  اواخر دسامبر 2017  بین  ایاالت متحده 
درصد افزایش افزایش یافته است در حالی که رشد قیمت فوالد 

چین و اروپا متفاوت بوده است
)به ترتیب ٪9/5 - و 2/2٪(. 

اروپا،  انجمن فوالد  از شكایت  تاریخ 24 می 2018، پس  در 
کمیسیون اروپا )EC( یک تحقیق ضد دامپینگ در مورد برخی از 
محصوالت فوالدی چین را آغاز نمود. عالوه بر این، تولیدکنندگان  
مسیر  تغییر  از  تعرفه های جدید،  اعمال  از  اروپا، پس  در  فوالد 
ارسال محصوالت فوالدی ایاالت متحده آمریكا نگران هستند. با 
این وجود، کمیسیون اروپا، برخی از اقدامات حفاظتی را مورد نظر 
قرار داد که در ماه جوالی 2018 اجرایی گردیدند. اقدامات مذکور 
با وضع تعرفه های گمرکی جدید، بر میزان واردات بیش از سطوح 

گذشته تاثیر گذاشت.  
ناهمسانی  روند  آلیاژها  و  پایه  فلزات  سایر  قیمت  همچنین 
را تجربه می کنند، به گونه ای که قیمت نیكل در فاصله زمانی 
ماه های دسامبر 2017 و اکتبر 2018 تا 6/6 درصد رشد را تجربه 
نمود. این در حالی است که قیمت روی، آلومینیوم، کبالت و مس 

نیز کاهش یافت )به ترتیب ٪5/16 ، ٪5/2 ، ٪8/16  و3/9 %(.
پیش بینی سال 2019

انجمن جهانی فوالد رشد تقاضای فوالد را در سال 2019 در 
مقایسه با رشد 9/3 درصدی در سال 2018،  4/1 درصد پیش 
بینی کرده است. همچنین انتظار می رود تقاضای فوالد در کشور 
مازاد  کننده  منعكس  همچنان  فوالد  قیمت  بماند.  ثابت  چین 
ظرفیت این محصول است. این در حالی است که درآمدها روند 
نزولی دارد و اجماع کنونی، حاکی از کاهش 14 درصدی ساالنه 
درآمدها می باشد. دورنمای صنعت آلومینیوم نیز، ناهمگون است. 
در صورت رفع محدودیت ها و تحریم های تولیدکنندگان روس، 
احتماالً بازار آلومینیوم چین با مازاد ظرفیت مواجه می شود. به 
گفته برخی از تولیدکنندگان عمده، رشد تقاضا برای آلومینیوم 
در سال 2019، حدود 3  درصد خواهد بود. این در حالی است که 
به علت توقف تولیدات، احتمال کمبود تولید جهانی آلومینیوم نیز 
وجود دارد. همچنین به دلیل قیمت مواد اولیه، حاشیه سود پایین 

بوده و امكان بهبود قیمت آلومینیوم، اندک می باشد. 
وضعیت مس، تا حد زیادی به موفقیت اقدامات تشویقی دولت 
چین بستگی دارد. با این وجود ممكن است افزایش عرضه، افزایش 
قیمت را مهار نموده و بازار را به تعادل برساند. افزایش ارزش دالر 
نیز تاثیر منفی بر قیمت تمام فلزات خواهد داشت. همچنین به 
دلیل کاهش قیمت ها، حاشیه سود بخش معدن، احتماالً کاهش 
خواهد یافت. با این وجود، بخش مذکور، یک بخش پولساز است 
و  بدهی خالص این بخش برای همتایان جهانی به طور متوسط 
کمتر از یک درصد است و آن ها می توانند این نقدینگی را )5 تا 

8 درصد( جهت جایگزینی تجهیزات تخصیص دهند. 

تقاضا 
مصرف تولیدات فوالدی در سطح جهان به علت کاهش رونق 
اقتصادی در سال 2018 احتماالً تا 2/0 درصد کاهش یافته است. 
فلزاتی که احتمال افزایش مصرف آنها در سال 2019 وجود دارد 
عبارتند از: آلومینیوم )٪6/2(، مس)٪2/3(، نیكل )٪7/5( و روی 
ایاالت  تصمیم  شدن  اجرایی  با  که  است  این  واقعیت   .)5/3٪(

خاورمیانه و ترکیهآسیااروپای غربیاروپای مرکزی و شرقیآمریکای شمالیآمریکای التینمنطقه 

بسیار باالباالباالمتوسطمتوسطباال ریسک*

ارزیابی ریسک صنعت فلزات در مناطق مختلف جهان

* درجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط، باال و بسیار باال می باشد.
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متحده برای اعمال تعرفه ها بر روی تمام محصوالت وارداتی فوالد 
بخش های  بویژه  و  مشتریان   ،2018 ژوئن  ماه  در  آلومینیوم  و 
خودروسازی و ساخت و ساز را که تاکنون از پایین بودن قیمت 

فوالد منتفع گردیده اند، متضرر خواهد ساخت.
به دلیل کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش امالک در سال 
این  در  شرکت ها  بدهی های  باالی  سطح  به  توجه  با  و  جاری 
بخش )55 میلیارد دالر بدهی در طول سال، بر اساس گزارش  
انتظار می رود مصرف فوالد چین در سال 2019   2)Dealogic
به میزان 8/2 درصد کاهش یابد. این در حالی است که کاهش 
سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت در بزرگترین شهرهای 
کشور چین، منجر به بدتر شدن وضعیت مالی شرکت های طرف 
سال  در  خودرو  فروش  روند  این،  بر  عالوه  است.  شده  قرارداد 

2019 در مقایسه با سال 2018 رو به کاهش می باشد. 
از  هند  دولت  باالی  حمایت  دلیل  به  می شود  بینی  پیش 
پروژه های زیربنایی و همین طور افزایش مصرف داخلی در بخش 
تولید و تداوم روند مذکور در میان مدت، مصرف تولیدات فوالدی 

در این کشور در سال 2018 تا 6 درصد افزایش یافته باشد.
همچنین انتظار می رود اروپای غربی در سال 2019 رشد 2/1 
درصدی مصرف را تجربه نماید. علیرغم باال رفتن ارزش افزوده 
اروپا  بازار خودروی  نتایج مبهم پیش بینی  محصوالت فوالدی، 
با تهدید مواجه خواهد  را  اروپایی فوالد  تولیدکنندگان  احتماالً 
سال  در  اروپا  ساز  و  ساخت  بخش  در  متفاوت  روندهای  نمود. 
2019 احتماالً بر بخش فلز نیز تاثیر خواهد گذاشت. چشم انداز 
اقتصادی ضعیف منطقه یورو، تاثیر معكوس بر تقاضای مسكن 

خواهد داشت. به عالوه، پایان سیاست تسهیل کمی بانک مرکزی 
اروپا، به ناچار منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. این تحوالت 
هم بخش خودروسازی و هم بخش ساخت و ساز را بویژه از طریق 

کانال تامین مالی متأثر خواهد ساخت.
ایاالت متحده در سال  در  فوالد  بینی می شود مصرف  پیش 
2019 تا %1 رشد نماید. به نظر می رسد بازیگران بخش ساخت 
بین  نسبتا خوش  فوالد  اصلی صنعت  عنوان مشتری  به  و ساز 
هستند، گرچه آن ها به دلیل اقدامات متقابل در برابر دامپینگ و 
وضع تعرفه های اضافی، بدلیل افزایش قیمت محصوالت فوالدی 
آسیب می بینند. این در حالی است که باال بودن قیمت فوالد بر 
سود آوری تاثیر منفی می گذارد و بخش خودروسازی در ایاالت 
انتظار می  از باال بودن قیمت فوالد آسیب خواهد دید.  متحده 
رود بسته شدن برخی از کارخانجات مونتاژ به دلیل روند ضعیف 
فوالد  تولیدکنندگان  کل  درآمد  بر  احتماالً  خودرو  داخلی  بازار 

تاثیرگذار باشد.

 عرضه
پس از سخت گیری های شدید نسبت به کارخانجات آالینده 
تا  در سال 2019  فوالد  تولید جهانی  در چین،  زیست  محیط 
تولید  انتظار می رود  یافت. همچنین  2/0 درصد کاهش خواهد 
آلومینیوم )2 درصد(، مس )6/2 درصد(، نیكل )5/5 درصد( و 

روی )5 درصد( رشد نمایند.
به دلیل سخت گیری های چین نسبت به شرکت های فوالدی 
آالینده محیط زیست و همین طور کاهش رشد اقتصادی چین، 
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این  یافت.  خواهد  کاهش  احتماالً  سال 2019،  در  چین  تولید 
در حالی است که صنایع فوالدسازی چین، عمدتاً بر محصوالت 
و ساز  در بخش ساخت  استفاده  مورد  و  اندک  افزوده  ارزش  با 
متمرکز است. عالوه بر این، فوالدسازی تا حد زیادی غیرمتمرکز 
شده است و استان های محلی انگیزه زیادی برای کاهش فعالیت 
این منبع مالیاتی نسبتاً بزرگ ندارند. با این حال، کاهش قیمت 
فوالد داخلی، تولیدکنندگان محلی را به سمت تولید کمتر سوق 

می دهد.
سال  در  غربی  اروپای  در  فوالد  تولید  می شود  بینی  پیش 
2019 اندکی بیشتر از 1 درصد رشد نماید، در حالی که رشد 
تولید فوالد در سال 2018، تقریبا 2 درصد بود و علت عمده این 
کاهش، تضعیف چشم انداز اقتصادی می باشد. محیط فعلی مملو از 
تنش های تجاری است و اقدامات تالفی جویانه بر اعتماد سرمایه 
گذاران تأثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که بعضی 
از تولید کنندگان فوالد در اروپای مرکزی، به ویژه در اتریش، به 
دلیل محصوالت با ارزش باال و کارآمدی در تولید، قادر خواهند 

بود اقتصاد رو به کاهش را مدیریت نمایند.
با توجه به اقدامات رئیس جمهور سابق ایاالت متحده، باراک 
اوباما به منظور جلوگیری از واردات فوالد چین و اقدامات دولت 
ترامپ برای حمایت از صنعت فوالد ایاالت متحده، انتظار می رود 
تولید فوالد در این کشور از طریق افزایش تعرفه ها در سال 2019 
تا 3/4 درصد افزایش یابد. با توجه به روند فعلی، قیمت محصوالت 
فوالدی احتماالً در سال 2019، باال خواهد بود و باال ماندن قیمت 
فوالد، شرکت های فوالد سازی را برای تولید بیشتر تشویق خواهد 

کرد. 

نتیجه گیری
و  ها  فرصت  معرض  در  همواره  فلزات،  صنعت  انداز  چشم 
آسیب های جدی بوده است. در شرایط اقتصادی اخیر، عواملی 
قیمت  ثباتی  بی  اقتصادی،  و  تجاری  وضعیت  ابهام  همچون 
کاالهای فلزی، اجرای سیاست های تعرفه ای و حمایتی توسط 
دولتها و نزولی شدن نرخ رشد بخش خودروسازی، باعث ایجاد 
ناهمگونی در چشم انداز صنعت گردیده است. بر اساس بررسی  
ریسک  گفت  می توان  فلزات  صنعت  تقاضای  و  عرضه  وضعیت 
صنعت فلزات در سال 2019، در کلیه مناطق جهان، به استثنای 
ارزیابی می شود.  باال  اروپای مرکزی و شرقی،  آمریكای شمالی، 
همچنین انتظار می رود در سال 2019، عرضه و تقاضای فوالد 
در جهان، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، جنگ تجاری ایاالت 
متحده با چین و وضع تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم و همین 
فوالد،  مصرفی  صنایع  و  تجارت  حوزه  در  موجود  ابهامات  طور 

کاهش یابند.

زیرنویس:
1 - شرکت چینی که اطالعات و تحلیل های آماری شرکتهای 

فوالدی را ارائه می نماید.
2 - شرکتی است که به عنوان  پلت فرم بازارهای مالی به ارائه 

خدمات مالی می پردازد.

منبع:
موسسات کوفاس و اویلرهرمس
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مطالعـه و طراحـی 
سیستـم مهندسـی

حفاظت کاتودیک

دکتر غالمرضا نوید
)Ph.d( دکترای تخصصی

خوردگی و حفاظت کاتودیک
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چكیده
اسكله ها و سكوهای دریایی به عنوان یكی از سازه های عظیم دریایی شناخته می شوند. این سازه ها عموما از فوالد ساخته می شوند. 
به دلیل هزینه های فراوان نصب و راه اندازی سازه های دریایی نیاز مبرمی به مراقبت و حفاظت دارد. این سازه ها به دلیل شكل خاص و 
جوش های زیاد در مقابل انواع خوردگی بسیار حساس و شكننده است. خوردگی عبارت است از فساد و انهدام فلزات و سازه های فوالدی 
در نتیجه واکنش های شیمیایی یا الكتروشیمیایی با محیط اطراف آن. روش هایی که برای جلوگیری یا کنترل خوردگی استفاده می 
شود، شامل پوشش ها، ممانعت کننده های شیمیایی,حفاظت کاتودیک و غیره می باشد. در این میان حفاظت کاتودیک به عنوان یكی 
از موثرترین روش های مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردی ترین روش جلوگیری از خوردگی در سازهای دریایی سیستم مهندسی 
حفاظت کاتودیک است . بنابر این طراحی سیستم های حفاظت کاتودیک باید به گونه ای باشد که قادر به پوالریزه کردن کامل سازه 
بوده و همچنین تا پایان طول عمر طراحی جریان الزم جهت حفاظت را به سازه اعمال کند. ماهیت سیستم حفاظت کاتودیک خروج 
جریان از بستر آنودی جهت حفاظت سازه های فلزی ومتریال در یک محیط خورنده است. در یک سیستم حفاظت کاتودیک در واقع با 
اعمال یک جریان خارجی در خالف جریان خوردگی مواضع آنودی از روی سطح سازه حذف شده و سرعت خوردگی در سازه به مقادیر 
بسیار پایین و در حدقابل اغماض کاهش می یابد. چنانچه جریان حفاظت کاتودیک به مقدار کافی به برخی از قسمت های سازه نرسد 
این امر منجر به تشكیل نقاط آنودی موضعی بر روی سازه شده و باعث بوجود آمدن خوردگی موضعی در قسمت های مذکور می گردد. 
مهمترین اصل در طراحی یک سیستم حفاطت کاتودیک دستیابی به توزیع جریان یكنواخت برروی سطح سازه می باشد. با استفاده 
از آزمایش گسترش جریان معیاری از نحوه توزیع جریان و در نتیجه دستیابی به پتانسیل حفاظتی مناسب بر روی سازه به دست می 
آید.جریان مورد نیاز جهت حفاظت سازه های فوالدی  توسط منبع تغذیه یكسو کننده  )ژنراتور( از طریق تزریق جریان به سازه ها  و 
توسط  آنودها صورت می گیرد . دراین پژوهش بر اساس نتایج حاصل ازآزمایشات متفاوت با جریان خروجی از هر آنود  معادل )40( 
آمپر می توان در محدوده ای در حدود ) 9( متربه پتانسیل یكنواخت و مطلوب در محدوده مجاز استاندارد بین )850 _ تا 1200_( 
میلی ولت  نسبت به الكترود مرجع ) Ag/Agcl ( دست یافت.آزمایشات پوال ریزاسیون پنانسیودینامیک تافل وهمچنین آزمایشات 
اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی نیزبراساس استاندارد )ASTM G3-89( در آب منطقه مورد نظر با استفاده از نمونه هایی از 
جنس فوالد )St_37( با مساحت )1( سانتیمتر مربع با استفاده از دستگاه )Eg&g( مدل273)A( انجام گرفت. تفاوت نتایج حاصله از 

مقادیر مذکور در حد منطقی و قابل قبول می باشد .
کلمات  کلیدی:

خوردگی .حفاظت کاتودیک . آزمایش گسترش جریان .بستر آنودی . آنود . پتانسیل حفاظتی .الكترود مرجع . آزمایشات پتانسیودینامیک 
تافل. آزمایشات امپدانس الكتروشیمیایی . فوالد )  St – 37  ( . نایكوییست . اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی .

Abstract

Marines and platforms are known as one of the great marine structures. These structures are generally 
made of steel. Due to the large cost of construction and commissioning .  Marine structures require care 
and protection. These structures are very sensitive and fragile due to their special shape and welds against 
corrosion. Corrosion is the  destruction of steel and steel structures due to chemical or electrochemical 
reactions with the surrounding environment Methods used to prevent or control corrosion. Includes coatings. 
Chemical inhibitors. Cathodic protection, etc. In this regard, cathodic protection is used as one of the most 
effective methods and is the most practical method for preventing corrosion in marine instruments of the 
cathodic protection engineering system. Therefore, the design of the cathodic protection systems should be 
such that it can fully polarize the structure and also, until the end of its lifetime, design the flow to protect 
the structure.

.The nature of the cathodic protection system is the flow of anode from the substrate to protect metal 
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مقدمه
اسكله ها و سكوهای دریایی به عنوان یكی از سازه ها ی عظیم 
از فوالد ساخته  این سازه ها عموما  دریایی شناخته می شوند. 
نیاز  اندازی  راه  و  نصب  فراوان  های  هزینه  دلیل  به  می شوند. 
مبرمی به مراقبت و حفاظت دارند. این سازه ها به دلیل شكل 
خاص و جوش های زیاد در مقابل انواع خوردگی بسیار حساس 
انهدام  و  فساد  از  است  عبارت  خوردگی  باشند.  می  و شكننده 
یا  شیمیایی  واکنش های  نتیجه  در  فوالدی  سازه های  و  فلزات 
الكتروشیمیایی با محیط اطراف آن. روش هایی که برای جلوگیری 
یا کنترل خوردگی استفاده می شود شامل پوشش ها، ممانعت 
کننده های شیمیایی، حفاظت کاتودیک و غیره می باشد. در این 
میان حفاظت کاتودیک به عنوان یكی از موثرترین روش های 
مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردی ترین روش جلوگیری از 
خوردگی در سازهای دریایی سیستم مهندسی حفاظت کاتودیک 
می باشد. بنابراین طراحی سیستم های حفاظت کاتودیک باید 

structures or materials in a corrosive environment. In a cathodic protection system by effectively applying 
an external flow the anode positions are removed from the surface of the structures and the corrosion rate in 
the structure is reduced to a low and negligible extend. If the cathodic protection flow dose not reach enough 
of some structural parts .this leads to the formation of localized anode points on the structuresand the actual 
occurrence of localized corrosion in the parts.

The most important principlein designing a cathodic protection system is to achieve uniform flow distribution 
on the surface of the structure .using the current flow expansion test ,we obtain the flow distribution and thus 
achieve the appropriate protection potential on the structure .flow required for steel structures protection 
by the rectifier of the power through the injection of the current into the structures and by the anodes .in 
this study based on the results of different experiments with the output current of every (4o) amper from 
each anode can be in the range of (9) meter to the uniform and optimum potential within the standard range 
between (_850  and_1200) mv relative to the  (Ag/Agcl) reference electrode .the TOFEL potentiodynamic 
polarization experiments as well as impedance spectroscopy experiments were carried out according to the 
(ASTMG3_ 89) standard in the  same region water by using samples of  a material  steel (St 37) with an area 
(1) square centimetre using the instrument (Eg & g) model  (273 A) .the  difference in the results  from the 
above  values are reasonable and acceptable .

Key  words:

Corrosion . cathodic protection . Current flow expansion test . Ground bed anode . anode . Protective 
potential . refrence electrode. TOFEL polarization test . electrochemical impedance spectroscopy test . steel  
(St-37) . Nyquist . Impedance spectroscopy electrochemical .

به گونه ای باشد که قادر به پوالریزه کردن کامل سازه بوده و 
همچنین تا پایان طول عمر طراحی جریان الزم جهت حفاظت را 

به سازه اعمال کند.
اسكله نفتی بندر شهید رجایی در جنوب ایران و در آب های 
منطقه خلیج فارس و در قسمت جنوب شرقی بندر شهید رجایی 
از یک طرف به موج شكن شرقی و از طرف دیگر به دریا ارتباط 
دارد و موقعیت آن به گونه ای است که دو کشتی به طور همزمان 

می توانند در آن پهلو بگیرند.
کل اسكله نفتی بر روی 95 عدد سازه فوالدی فلزی بنا شده 
عرشه  زیر  فلزی  فوالدی  سازه  عدد  تعداد 56  این  از  که  است 
18 عدد سازه فوالدی فلزی در جاده دسترسی و 21 عدد سازه 
فوالدی فلزی مربوط به سازه های فوالدی مهاری و کششی و 

پهلو گیری می باشد.
جدول -1 کل سطوح سازه های اسكله و ستون های فلزی را بر 

حسب متر مربع نشان می دهد.   
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با توجه به محل استقرار سازه در آب های جنوب منطقه خلیج 
فارس و شرایط جزر و مدی منطقه و تغییرات دائمی سطح آب در 
منطقه خلیج فارس و در نتیجه تغییر جریان حفاظتی مورد نیاز 
برای حفاظت کامل سازه های فوالدی و تنظیم جریان خروجی 
دستگاه رکتیفایریا دستگاه یک سو کننده جریان بدین منظور 

بسیار حایز اهمیت می باشد.
جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتودیک کل سازه های فوالدی 
اسكله درآب های جنوب واقع در منطقه خلیج فارس در حالت 
جزر کامل با حالت مد کامل در حدود 60 آمپر تفاوت دارد . در 
طول شبانه روز به دلیل تغییر ارتفاع آب در اثر جزر و مد و در طی 
فصول مختلف سال به دلیل تغییر در درجه حرارت آب و میزان 
اکسیژن حل شده نیز جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتودیک 
سازه تغییر می کند در تابستان با افزایش درجه حرارت و کاهش 
غلظت اکسیژن محلول به حدود 4 میلیگرم در لیتر جریان مورد 
نیاز برای حفاظت کاتودیک سازه به مقدار 68 میلی آمپر بر متر 
مربع کاهش می یابد این در حالی است که در زمستان با کاهش 
دمای آب و افزایش غلظت اکسیژن محلول به 6.5 میلیگرم در 
لیتر جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتودیک به مقدار 110 میلی 

آمپر بر متر مربع افزایش می یابد.
نشان  را  فارس  منطقه خلیج  آب  آنالیز شیمیایی  جدول -2 

می دهد.
غلظت کلراید در آب دریا به شدت باال بوده و سبب خوردگی 
می گردد. عدم امكان تنظیم روزانه رکتیفایرها یا دستگاه تنظیم 
جریان مورد نیاز یكسو کننده جهت حفاظت کاتودیک سازه های 
فوالدی اسكله به صورت دستی خسارات جبران ناپذیری نیز به 
پوشش اسكله وارد می سازد که البته تغییرات بوجود آمده در 
جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتودیک در طی عملكرد سیستم 
حفاظت کاتودیک تحت تاثیر تخریب پوشش سازه را نیز نبایستی 

        1641                           دولفین های  مهاری

1384دولفین های پهلو گیری                  

   957شمع های  ردیف  اول  سکو

957 شمع های  ردیف  دوم  سکو

957شمع های  ردیف  سوم  سکو   

957شمع های  پل دسترسی     

6849جمع کل  سطوح  

نام ماده 
شیمیایی )یون(

 نماد
شیمیایی

غلظت بر حسب میلی 
)ppm( گرم در لیتر

K150پتاسیم

Na 14320  سدیم

Mg 1500  منیزیم

Ca420کلسیم

HCO3140بی کربنات

SO42500سولفات

Cl25500کلراید

B9بر

TDS44500کل امالح محلول

pH8٫3اسیدیته

جدول -1 کل سطوح سازه و ستون های فلزی بر حسب مترمربع

جدول 2- آنالیز شیمیایی نمونه آب دریا خلیج فارس
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بنابراین توزیع جریان به شكل کامال یكنواخت و رسیدن جریان 
به تمامي مواضع آنودي در حد کفایت تضمین کننده عملكرد 

مطلوب سیستم خفاظت کاتودیک خواهد بود .
برخي  به  کافي  مقدار  به  کاتودیک   چنانچه جریان حفاظت 
نقاط آنودي  امر منجر به تشكیل  این  از قسمتهاي سازه نرسد 
موضعي بر روي سازه و عمال بوجود آمدن خوردگي موضعي در 

قسمت هاي مذکور مي گردد .
مانند.  باشد  باال  نسبتا  الكتریكي  در محیط هایي که مقاومت 
خاک یا بتن. مشكل عمده در دستیابي به توزیع جریان یكنواخت 
کاهش مقاومت در فصل مشترک محیط و آنود مي باشد در حالي 
که در محیط هایي که مقاومت الكتریكي نسبتا پایین باشد توزیع 
و نحوه قرار دادن آنودها است که تضمین کننده توزیع جریان 

مناسب و یكنواخت خواهد بود .
آب دریا با مقاومت الكتریكی )20 ( تا ) 30 ( اهم سانتیمتر می 
با شد .به همین دلیل در اجرای سیستم حفاظت کاتودیک در آب 
دریا نیازمند بررسی دقیق ساختار و پوشش سازه به منظور توزیع 
یكنواخت جریان می باشد . در سازه های قدیمی به دلیل رویش 
جانوران دریایی امكان بررسی دقیق پوشش سازه و وضعیت کل 
سازه درزیر آب از طریق انجام آزمایش گسترش جریان با دقت 
کامل امكان پذیر می شود .مهمترین اصل در طراحی یک سیستم 
حفاظت کاتودیک دستیا بی به توزیع جریان یكنواخت بر روی 
با افزایش هدایت الكتریكی محیطی که  سطح سازه می با شد 
سازه در آن قرار گرفته است و همچنین افزایش پیچیدگی سازه 

فراموش کرد.
نمودار فوق تغییرات حاصل در جریان مورد نیاز برای حفاظت 
کاتودیک سازه های فوالدی اسكله در طی عملكرد سیستم را به 

طور شماتیک نشان می دهد. 
بخش ابتدایی نمودار که با شیب سریع کاهش جریان را نشان 

می دهد ناشی از پوالریزاسیون سیستم می با شد.
در  را  تغییرات جریان  نیز  نمودار  و سینوسی  متناوب  بخش 

فصول مختلف سال نشان می دهد .
جریان کل در نمودار با گذشت زمان با شیب مالیمی به طور 
کلی افزایش می یابد که این مسئله تحت تاثیر تخریب پوشش 
از سیستم حفاظت  استفاده  بر  دلیل  همین  به  باشد  می  سازه 
قابلیت  و  اتوماتیک  کنترل  با  اعمالی  جریان  نوع  از  کاتودیک 
مونیتورینگ از راه دور تایید می شود. انتخاب چنین سیستمی در 
ارتباط با سیستم حفاظت کاتودیک اسكله نفتی بندر شهید رجایی 
باعنایت به امكانات موجود و همچنین نیروی انسانی موجود برای 
بازرسی و تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت کاتودیک کامال مورد 

تایید می باشد.

طراحي سیستم حفاظت کاتودیک
در یک سیستم حفاظت کاتودیک در واقع با اعمال یک جریان 
خارجي در خالف جریان خوردگي مواضع آنودي از روي سطح 
بسیار  مقادیر  به  سازه  در  و سرعت خوردگي  سازه حذف شده 

پایین و در حد قابل اغماض کاهش مي یابد .
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دستیابی به توزیع یكنواخت جریان مشكل تر می شود .
آزمایش گسترش جریان

در آزمایش گسترش جریان طراح برای ارزیابی وضعیت سازه 
و امكان دستیابی به توزیع جریان یكنواخت بر روی سطح سازه 
با نصب یک سیستم حفاظت کاتودیک موقت بر روی سازه. نحوه 
تغییرات پتا نسیل سازه را در نقاط مختلف و در شدت جریان 
نتایج  اساس  بر  و  می کنند  گیری  اندازه  مختلف  اعمالی  های 
حاصل نسبت طراحی سیستم حفاظت کاتودیک اقدام می کند. 
 Ag /Ag در این روش پتانسیل سازه نسبت به الكترود مرجع
cl اندازه گیری می شود. اندازه گیری های صورت گرفته در نقاط 
از  اعما لی اطالعات مناسبی  با تغییر در جریان  مشخص سازه 
وضعیت سازه و پوشش آن و میزان نیاز جریان در اختیار طراح 

سیستم قرار می دهد.

تجهیزات انجام آزمایش .
) D.C (  1- منبع جریان

به منظور تا مین جریان ) D.C ( موقت در حین آزما یش بر 
روی اسكله از یک دیزل ژنراتور جریان ) D .C ( استفاده گردید 

که قادر به تا مین در حد 200 آمپر جریان بود .

2- آنودها 
 از لوله )2( اینچ فوالدی به طول یک متر به عنوان آنود استفاده 

گردید .

3- کابل ها و طناب های آنود
به منظور انتقال جریان از کابل های مخصوص دریایی و برای 
نگهداشتن آنود در عمق مناسب از طناب های پروپیلن استفاده شد.

محل نصب آنودها 
 با نصب )2( عدد آنود در نقاط مختلف و در مجاورت پایل ها 
به  نسبت  متر   )  -  3  ( عمق  در  و  سازه  زیر  در  و  ستون ها  یا 
سطح متوسط آب نصب گردید .همچنین اندازه گیری پتانسیل 
در جریان خروجی مشخص از منبع جریان و در محلهای در )10( 
عمق متفاوت صورت گرفت. اولین اندازه گیری در سطح آب و 
اندازه گیری های بعدی با فواصل یک متر از محل اندازه گیری 

قبلی در عمق های پایین تر صورت گرفت. 
قبل از بررسي نتایج خاطر نشان ساختن دو نكته حایز اهمیت 

است .
1- حداقل پتانسیل الزم براي حفاظت کامل در سازه . 

 با توجه به حضور باکتري هاي )SRB ( برابر با -850 میلي 
ولت نسبت به 

 الكترود مرجع Ag/Agcl مي باشد .
-2با توجه به پوشش دار بودن سازه و مشكل جدایش کاتودي 

) cathodic disbonding(
حداکثر  سازه.  پتانسیل  اندازه  از  بیش  افزایش  صورت  در 

پتانسیل قابل قبول بر روي سطح 
Ag/ الكترود مرجع به  برابر -1200 میلي ولت نسبت  سازه 

Agcl مي باشد.

نتایج آزمایشات و بحث 
اندازه گیري هاي پتانسیل در محل هاي اندازه گیري پتانسیل 
و در سه جریان خروجي متفاوت صورت گرفت . جریان خروجي 
62 آمپر که از هر آنود خروحي جریان برابر 31 آمپر بود. جریان 
خروجي 136 آمپر که از هر آنود جریان خروجي 68 آمپر بود. 
و جریان خروجي 160 آمپر که از هر آنود جریان خروجي برابر 
80 آمپر بود .با توجه به نمودار )4-4 ( که تغییرات پتانسیل را بر 
حسب جریان خروجي نمایش مي دهد مي توان محدوده مناسب 
را براي جریان خروجي هر آنود را در طرح نهایي در محدوده )35( 

آمپر تا ) 45 ( آمپر انتخاب نمود .
بنابر این توزیع پتانسیل در حد مطلوب تا فواصل حدود ) 9 ( 
متر قابل د ستیابي خواهد بود. الزم به ذکر است در طرح نهایي با 
توجه به افزایش آنودها در جریان هاي خروجي پایین تر نیز امكان 

دستیابي به پتانسیل یكنواخت امكان پذیر مي با شد .
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آزمایشات مربوط به بررسی های الکتروشیمیایی 
آزمایشات پوالریزاسیون پتانسیودینامیک بر اساس استاندارد 

 ) ASTM G3-89(
در آب منطقه مورد نظر با استفاده از نمونه های از جنس فوالد 

 ) St-37 (
با مساحت ) 1 ( سانتیمتر مربع انجام گرفت درب سلول آزمایش 
باز بوده و هیچگونه اکسیژن زدایی صورت نگرفته است. آزمایشات 
با اعمال پتانسیل ) -600 ( میلی ولت نسبت به پتانسیل مدار باز 
به نمونه آغاز و تا پتانسیل ) +600 ( میلی ولت نسبت به پتانسیل 
مدار باز ادامه می یابد . سرعت رویش پتانسیل ) 1( میلی ولت 
بر ثانیه و اندازه گیری شدت جریان از طریق سیستم کامپیوتری 
پیشرفته در پتانسیل های مختلف انجام شد . بر اساس اطالعات 
اقلیمی موجود آزمایشات پوالریزاسیون در سه دمای ) 20 ( و 
)25( و )30( درجه سانتیگراد صورت گرفت و تاثیر دما بر سرعت 

خوردگی و مكانیزم خوردگی به طور کامل بررسی گردید.
 

بحث و نتیجه گیری
به منظور بررسی بیشتر نتایج حاصل از آزمایشات پوالریزاسیون 
از یک برنامه کامپیوتری مخصوص برای آنالیز نمودارها و استخراج 

مقادیر پتانسیل خوردگی 
(ECORR( و جریان خوردگی )ICORR( شیب تافل آنودی 
)a β( و شیب تافل کاتودی )c β ( و همچنین سرعت خوردگی 
) C.R ( استفاده گردید . در نمودار )9-3( که تغییرات سرعت 
خوردگی را بر حسب دما نمایش می دهد به وضوح قابل رویت 

است .
همان طور که مشاهده می شود سرعت خوردگی با افزایش دما 

کاهش یافته است .
سرعت خوردگی از مقدار 3854/0 (mm/year) در دمای 20 

درجه 
سانتیگراد به مقدار 268/0 (mm/year) در دمای 30 درجه 

سانتیگراد 
کاهش می یابد که این امر بر اثر کاهش غلظت اکسیژن محلول 
در آب بر اثر افزایش دما می باشد. پتانسیل خوردگی نیز با افزایش 
دما کاهش می یابد که ناشی از افت پوالریزاسیون آنودی می باشد 

بررسی اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی
آزمایشات اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی )EIS ( بر 
اساس استاندارد ) G3-89 ASTM ( در نمونه آب مشابه مورد 
نظر انجام گرفت. قبل از هر آزمایش نمونه ها به مدت نیم ساعت 
سیستم  در  تعادل  حصول  از  تا  می شدند  نگهداری  محلول  در 
اطمینان حاصل شود. قبل و در حین آزمایش هیچگونه اکسیژن 
آزمایش درب سلول  در حین  و  نگرفت  انجام  از محلول  زدایی 

آزمایش باز بود.
آزمایشات در پتانسیل خوردگی و با اعمال موج سینوسی با 
دامنه )5( میلی آمپر در بین فرکانس های )1( مگا هرتز تا )1( 

میلی هرتز صورت گرفت. 
آزمایشات در سه دمای )20( و )25( و )30( درجه سانتیگراد 
صورت گرفت. تا تاثیر دما بر سرعت خوردگی و مكانیزم خوردگی 
اساس  بر  مذکور  دماهای  انتخاب  گردد.  بررسی  کامل  طور  به 
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شرایط اقلیمی منطقه موجود می باشد. 
در رابطه با نتایج بدست آمده از آزمایشات )EIS( با استفاده 
معادل  که  پیشنهادی  معادل  مدار  به  مربوط   )RP( مقدار  از 
روش  به  خوردگی  سرعت  می باشد  پوالریزاسیون  مقاومت 
)Stern-Geary( محاسبه گردیده است. همان طور که از نتایج 
بدست آمده قابل استنتاج است سرعت خوردگی با افزایش دما از 
مقدار حداکثر )556/0( میلی متر در سال در دمای )20( درجه 
سانتیگراد تا مقدار )1979/0( میلی متر در سال در دمای )30( 

درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
نتیجه گیری

با استفاده از آزمایش گسترش جریان معیاری از نحوه توزیع جریان 
و در نتیجه دستیابی به پتانسیل حفاظتی بر روی سازه بدست می آید. 
بر اساس نتایج حاصل از این آزمایشات با جریان خروجی از هر آنود 
معادل )40( آمپر می توان در محدوده ای در حدود )9( متر به پتا 
نسیل یكنواخت و مطلوب در محدوده مجاز بین )-850 تا 1200( 

میلی ولت نسبت به الكترود مرجع )Ag cl / Ag( دست یافت.
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آنالیز صادرات محصوالت 
فوالدی کشور چین 

در سال 2018

مهندس محمدحسن جوالزاده 
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وضعیت صادرات محصوالت فوالدی چین در سال 2018
بعد از صنعت نفت و گاز، صنعت فوالد پر حجم ترین رشته 
تجارت جهان را تشكیل می دهد. در سال گذشته حجم صادرات 
شده  برآورد  دالر  میلیارد  بر500  بالغ  دنیا  فوالدی  محصوالت 
است. کشور چین بزرگ ترین صادر کننده محصوالت فوالدی 
جهان است. میزان تولید فوالد کشور چین در سال قبل 928,3 
 BaoWu ، HBIS Group میلیون تن بوده است. شرکت های
و Shagang Group به ترتیب با تولید 67,43، 46,8 و 4066 
میلیون تن فوالد خام در رأس تولید کنندگان اصلی فوالد کشور 
چین قرار دارند. در جدول-1 ده شرکت تولید کننده فوالد چین 
یاد  تولیدی مشاهده می گردد. شرکت های  تنوع محصوالت  با 
شده در سال 2018 به ترتیب در رده های دوم، چهارم و ششم 
تولیدکنندگان فوالد جهان قرار گرفته اند. در سال پیشین کشور 
چین جهت تولید 928,3 میلیون تن فوالد خام 1,064 میلیارد 
کنندگان  تأمین  شكل-1  در  است.  کرده  وارد  آهن  سنگ  تن 
سنگ آهن کشور چین در سال 2018 نشان داده شده است. 
سهم ایران در واردات سنگ آهن چین 14,78 میلیون تن بوده 
است. در سال 2018، استرالیا 674 میلیون تن سنگ آهن به 
ذغال کک  واردات  میزان  است. ضمناً  کرده  کشور چین صادر 

چكیده
صادرات یكی از شاخص های پایداری صنعت فوالد کشورها به شمار می آید. صادرات فوالد به منظور دسترسی به نقدینگی بیشتر، 
فناوری تولید، رابطه عمیق تر با مشتری و مصرف کننده، توسعه پایدار،عملی کردن استراتژی شرکت، رقابت بین المللی و توسعه 
تنوع محصوالت انجام می پذیرد. کشور چین در سال 2018 با تولید 928,3 میلیون تن فوالد، در رده اول تولیدکنندگان فوالد جهان 
قرار گرفته است. سهم فوالد ضد زنگ در تولید فوالد کشور چین در سال گذشته 26,71 میلیون تن)52,7 ٪ جهان( ثبت شده است. 
میزان تولید فوالد خام ضد زنگ 200 و 300 و400 چین به ترتیب 8,26، 12,82 و5,62 میلیون تن بوده است. میزان مصرف فوالد 
چین در سال گذشته 875,6 میلیون تن به ثبت رسیده است. کشور چین سال گذشته سرانه590,1 کیلوگرم فوالد مصرف کرده است. 
کشورچین چندین سال متوالی است که اضافه تولید خویش را با صادرات محصوالت باالنس می کند. چین بزرگترین صادر کننده فوالد  
محصوالت فوالدی جهان می باشد. در سال گذشته 66,9  میلیون تن محصوالت فوالدی به ارزش 55,1 میلیارد دالر، صادر کرده و 
عنوان بزرگ ترین صادرکننده محصوالت فوالدی جهان کسب کرده است. میزان کاهش حجم صادرات محصوالت فوالدی چین در 
سال 2018 نسبت به سال 2017 ، 9 ٪ بوده است، در حالیكه میزان افزایش مبلغ صادرات در دوره یاد شده 10 ٪ ثبت شده است. در 
سال 2018 کشور چین به 200 کشور و نواحی مختلف جهان صادرات محصوالت فوالدی داشته است. سهم کشور چین در صادرات 
محصوالت فوالدی دنیا نزدیک به20 ٪ گزارش شده است. سهم صادرات در تولید فوالد این کشور در سال گذشته 7,2 ٪ بوده است. 
در سال قبل کشورهای کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین وارد کنندگان اصلی محصوالت فوالدی از کشور چین بوده اند. در سال پیشین 
میزان صادرات محصوالت فوالدی کشور چین به آمریكا با 6٪ کاهش نسبت به سال 2017، 734,8  هزار تن به ثبت رسیده است. 

شرکت های  BaoWu ، HBIS Group  و Shagang Group تولید کنندگان اصلی فوالد کشور چین به شمار می آیند.

 69,9 رشد   ٪17,86 با  پیشین  سال  در  چین  کشور  شوی 
میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال گذشته میزان صادرات 
محصوالت فوالدی چین 66,9 میلیون تن بوده است که نسبت 
به سال 2017، 9٪ کاهش از خود نشان داده است. سهم صادرات 
محصوالت فوالدی کشور چین از نظر مبلغ 2,2٪ کل صادرات 

شكل-1 : تأمین کنندگان سنگ آهن چین در سال 2018 
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شكل -2 : سهم کشورهای مختلف درصادرات محصوالت فوالدی چین

جدول-1 : ده شرکت تولید کننده فوالد چین با محصوالت تولیدی

این کشور را در بر گرفته است. بعد از کشور چین، کشور ژاپن با 
36,5 میلیون تن صادرات محصوالت فوالدی رده دوم جهان را 
از آن خود کرده است. میزان واردات محصوالت فوالدی کشور 
چین در سال پیشین 14,4 میلیون تن به ثبت رسیده است. در 
شكل -2 سهم کشورهای مختلف در صادرات محصوالت فوالدی 
میزان  بیشترین  می شود.  دیده   2018 سال  در  چین  کشور 
صادرات محصوالت فوالدی چین در سال 2015 به میزان110 
میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال 2018، چین به 200 
کشور جهان محصوالت فوالدی صادر کرده است. ارزش صادرات 

محصوالت فوالدی چین در سال 2018 با 10٪ افزایش نسبت 
بوده است، در حالیكه میزان  به سال قبل، 55,1 میلیارد دالر 
است.  شده  ثبت   ٪  9 شده  یاد  دوره  در  صادرات  تناژ  کاهش 
فوالدی  محصوالت  صادرات  و  واردات  روند  نیز   3  - شكل  در 
چین طی فصل های مختلف مشاهده می گردد. میزان صادرات 
خالص فوالد چین در سال قبل با 11,4٪ رشد منفی نسبت به 
سال 2017 از 60,9 به 52,7 میلیون تن کاهش یافته است. در 
جدول-2 صادرات خالص محصوالت فوالدی کشورهای مختلف 
محصوالت  صادرات  میزان  گردد.  می  مشاهده  سال 2018  در 
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فوالدی چین در بین سال های 2009 و 2018 در حدود 191 
٪ رشد کرده است. بیشترین مقدار صادرات محصوالت فوالدی 
چین را در سال گذشته با 37,1 میلیون تن)56٪ کل صادرات( 
صادرات  میزان  است.  داده  تشكیل  تخت  فوالدی  محصوالت 
محصوالت طویل و ضد زنگ نیز به ترتیب 18,3 و3,8 میلیون 
تیوب   - لوله  و  محصوالت  نیمه  صارات  میزان  است.  بوده  تن 
به ترتیب 14600 تن و 7,6 میلیون تن به ثبت رسیده است. 
بیشترین صادرات محصوالت فوالدی چین به کشور کره جنوبی 
به میزان 7,1 میلیو تن)11٪( بوده است. سهم کشورهای ویتنام 
و فیلیپین در صادرات محصوالت فوالدی چین به ترتیب 6,9 
به  چین  کشور  است.  بوده  تن  میلیون   )٪7(  4,5 و   )٪10(
کشورهای تایلند، اندونزی و هند به ترتیب 3,5، 3 و 2 میلیون 
تن صادرات فوالد داشته است. واردات فوالد پاکستان از چین 

2 میلیون تن گزارش شده است. بیش ترین مقدار محصوالت 
تخت فوالدی چین را کشور ویتنام به میزان 5,4 میلون تن وارد 
کرده است. میزان واردات محصوالت طویل و لوله - توئیب کشور 
کره جنوبی از چین به ترتیب ،2,1 و0,352 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. بیشترین محصوالت فوالد ضد زنگ کشور چین را 
کره جنوبی به میزان 629 هزار تن وارد کرده است. میزان واردات 
محصوالت فوالد ضد زنگ کشور تایوان از چین 550 هزار تن 
برآورد شده است. میزان صادرات نیمه محصوالت کشور چین در 
سال گذشته 14600 تن گزارش شده است که بیشترین مقدار 
آن به سمت ژاپن )35٪( بوده است. میزان صادرات محصوالت 
فوالدی چین به آمریكا در سال قبل 735 هزار تن گزارش شده 
اروپا -28،  اتحادیه  به  فوالدی چین  است. صادرات محصوالت 
روند صادرات  است.  برآورد شده  تن  میلیون  در حدود 2,737 

شكل -3 : روند واردات و صادرات محصوالت فوالدی چین طی سال های مختلف

شكل-4 :  روند صادرات محصوالت فوالدی کشور چین به اتحادیه اروپا-28 

جدول-2 : صادر کنندگان خالص فوالد جهان در سال 
2018
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اروپا -28 در شكل  اتحادیه  به  محصوالت فوالدی کشور چین 
-4 دیده می شود. در شكل - 5 وارد کنندگان انواع محصوالت 
فوالدی کشور چین در سال 2018 از نظر می گذرد. ضمناً میزان 
واردات قراضه فوالدی، چین در سال گذشته با 42,2 ٪ کاهش 
2018میزان  درسال  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   1,34
صادرات قراضه کشور چین 0,337 میلیون تن گزارش است. در 
سال قبل در دنیا چین بیشترین مقدار قراضه را به میزان 187,8 
میلیون تن در فوالدسازی های خویش مصرف کرده است. در 
جدول 3- روند مصرف قراضه در تولید فوالد کشور چین از نظر 
می گذرد. شایان ذکر است نسبت فراضه به فوالد خام در سال 

قبل در کشور چین 20,2 % برآورد شده است.

سهم صادرات محصوالت فوالدی در تولید کشور چین
میزان تولید فوالد کشور چین در بین سال های 2009 الی 
2014 با سرعت ثابت افزایش یافته و در سال 2018 به حد اکثر 
خود رسید. میزان تولید فوالد کشور چین در سال 2018 با 6,6 
٪ رشد نسبت به سال 2017 از 870,86 به 928,3 میلیون تن 
افزایش یافت. فاصله بین تولید و مصرف فوالد کشور چین بعد از 
سال 2009 بیشتر شد. درسال 2015 تولید اضافی فوالد چین 
به 91,3 میلیون تن رسید، در حالیكه این تفاوت در سال 2018 

به 66,9 میلیون تن کاهش یافت. در بین سال های 2009 و 
2017 سهم صادرات در تولید فوالد کشور چین بیش از  2 برابر 
رشد از 4 به 8,8 ٪ رسید. در سال 2018 سهم صادرات در تولید 
پیدا کرد. مصرف ظاهری  ٪ کاهش  به 7,2  فوالد کشور چین 
افزایش پیدا  با شیب زیاد  فوالد چین از سال 2009 تا کنون، 
کرده است. در سال 2018 ، میزان مصرف فوالد چین با ٪13,4 

شكل-5 : وارد کنندگان انواع محصوالت فوالدی کشور چین در سال 2018 

شكل- 6 : سهم کشورهای شاخص درمصرف محصوالت فوالدی جهان 
در سال 2018

جدول 3-: روند مصرف قراضه در 
تولید فوالد کشور چین
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است.  بوده  تن  میلیون  به سال 2017، 875,6  نسبت  افزایش 
در سال قبل سهم کشور چین در مصرف فوالد جهان ٪52,8 
مصرف  در  مختلف  کشورهای  سهم  شكل-6  در  است.  بوده 
فوالد جهان به نمایش درآمده است. همانطوریكه در شكل - 7 
مشاهده می گردد، سهم صادرات محصوالت فوالدی در تولید 
فوالد کشورچین در سال های 2015، 2016، 2017 و 2018 به 
ترتیب 13,8، 13,2، 8,8 و 7,2 درصد بوده است. با توجه باینكه 
میزان واردات فوالد کشور چین در سال 2018 ، 14,2 میلیون 
تن بوده است، نفوذ واردات در مصرف فوالد این کشور 1,62 ٪ 
برآورد شده است. میزان مصرف فوالد ضد زنگ کشور چین در 
سال قبل 21,3 میلیون تن بوده است. میزان صادرات فوالد ضد 
زنگ کشور چین در سال گذشته 3,8 میلیون بوده است. کشور 
نهایی فوالد  چین در سال گذسته 1,1 میلیارد تن محصوالت 

تولید کرده است.

شكل -7 : سهم صادرات در تولید محصوالت فوالدی و مصرف فوالد چین
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گوگردزدایی  روش های  بررسی 
و  مذاب  خام  آهن  از  مستقیم 
فوالد تولید شده در کوره پاتیلی

محمد نیک نژاد
کارشناس ارشد
مهندسی مواد
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مقدمه
در پروسه تولید فوالد، خارج کردن گوگرد مازاد از فلز مذاب 
کلید تولید فوالدساختمانی یا فوالدهای گرید خاص با کیفیت 
باال می  باشد. در بسیاری از کاربردها کنترل محتوای گوگرد مذاب 
فوالد  در   FeS ترکیب  این موضوع تشكیل  است. علت  حیاتی 
انجماد یافته می  باشد. فوالد منجمد شده با ناخالصی FeS  اثرات 
مضری در فرایند تولید محصول نهایی و خواص فیزیكی فوالد 
دارد. در طول مدت تغییر شكل فوالد، آخال FeS مكان  های 
اولیه ایجاد ترک گرم و نواحی ضعیف در محصول نهایی می  شوند. 
این آخال اثرات مخربی بر چقرمگی، چكش خواری، شكل  پذیری، 
جوش  پذیری و مقاومت به خوردگی فوالد خواهند داشت. اگرچه 
افزایش منگنز مذاب مانع تشكیل FeS می  شود ولی اثرات بسیار 

به  قابلیت شكل  پذیری گرم فوالد داشته و منجر  زیانباری در 
در  نتیجه گوگرد عنصری مضر  در  ترک  های شدید می  شود. 
فوالد ساختمانی بوده و حذف آن مورد نظر است. همچنین برای 
هیدروژن،  سولفید  توسط  خوب  خوردگی  به  مقاومت  داشتن 

محتوای گوگرد فوالد باید زیر %002/0 باشد. 

گوگردزدایی قبل از ارسال به واحد فوالدسازی
گوگردزدایی از آهن خام مذاب مرحله مهمی در کاهش گوگرد 
فلز مذاب قبل از ارسال به واحد کنورتور می باشد. اکسید کلسیم، 
کاربید کلسیم و منیزیم عوامل گوگردزدای معمول فلز مذاب می 
 باشند. اگرچه منیزیم و مخلوطی از اکسید کلسیم و منیزیم در 
واحدهای فوالدسازی استفاده می  شوند ولی مكانیزم گوگردزدایی 

چکیده
روند جهانی تولید فوالد به سمت تولید فوالدی اقتصادی همراه با افزایش کیفیت محصول پیش می  رود. گوگرد بیشترین ناخالصی مضر در 
فرایند تولید فوالد محسوب می  شود که تاثیرات دوجانبه داخلی و سطحی در کیفیت فوالد دارد. کاهش محتوای گوگرد در فلز مذاب و فرایند 
گوگردزدایی با بازدهی باالتر همیشه مورد عالقه تولیدکنندگان فوالد در جهان بوده است. این مقاله به دو روش گوگردزدایی قبل از ارسال آهن خام 
به واحد فوالدسازی و گوگردزدایی فوالد در کوره پاتیلی می  پردازد. در روش اول اگر منیزیم خالص به سرعت به فلز مذاب وارد شود درکمتر از دو 
ثانیه بیشتر منیزیم در حالت بخازار مذاب خارج می  شود. اضافه کردن مخلوطی بهینه از آهک و منیزیم باعث می  شود که بخار منیزیم منبسط 
شده به توزیع ذرات آهک در مذاب کمک کند در نتیجه گوگرد موجود در مذاب با آهک واکنش داده و سولفید کلسیم تولید نماید. در روش دوم 
گوگردزدایی وابسته به دما، مقدار اکسیژن و گوگرد مذاب می  باشد اما خواص فیزیكی سرباره و ترکیب شیمیایی آن عامل اصلی در گوگردزدایی 

در کوره پاتیلی محسوب می  شود.
کلمات کلیدی: گوگردزدایی، آهن خام، منیزیم، آهک، کوره پاتیلی

Abstract

The world trend of steelmaking forwards to economical steel production with increasing demands 
on quality of produced steel.  Sulphur is one of the most detrimental impurities in the steelmaking 
process, affecting both internal and surface quality. Lower sulfur concentration in hot metal and a 
more efficient desulfurization process is always the interest of steel producers. This article explain 
two method of desulfurization steel. If pure Mg was quickly added into hot metal, Most of the Mg 
rushed out of the hot metal in less than two seconds. Adding optimum mixtures of lime and Mg 
showed that the expanding Mg-gas helps distribute the lime particles in the hot metal. Mg improves 
the kinetic conditions for desulfurization with CaO. Desulfurization in Ladle Furnace is depend on 
temperature, amount of oxygen and sulphur in the steel, but mainly on chemical composition and 
physical properties of slag.

Key words: desulfurization, sulphur, steelmaking, ladle furnace, lime
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این عوامل به خوبی شناخته شده نیستند. در مورد منیزیم گزارش 
شده است که معموالً قادر به کاهش گوگرد مذاب از 300 تا 600 
ppm به 10 تا ppm 100 می  باشد. تزریق گلوله  های منیزیم 
همراه با گاز حامل به فلز مذابدر محدوده 30 تا 60 دقیقه از میزان 
گوگرد مذاب به شدت می  کاهد. انحالل حباب  های منیزیمی 
در فلز مذاب تعیین  کننده سرعت گوگردزدایی می  باشد. آیرونز 
و گوتری1 پیشنهاد دادند که در ابتدا منیزیم در فلز مذاب حل 
شده و سپس در تماس با گوگرد طبق هسته گذاری گرمازا روی 

ناخالصی  ها طبق واکنش زیر به MgS تبدیل می  شود. 
Mg + S = MgS)s()1(

اضافه شدن تنهای منیزیم باعث می  شود که بیشتر منیزیم 
تزریق شده به صورت گاز در مدت زمان کوتاهی از مذاب خارج 
شود. آیاگی2 نشان داد که با افزایش عمق نفوذ النس در مذاب 
بازدهی گوگردزدایی توسط منیزیم افزایش خواهد یافت بعالوه 
اینكه تومیدا3 نشان داد که با کاهش دمای مذاب از 1603 کلوین 
افزایش  به 47%  از 22%  بازدهی گوگردزدایی  به 1523 کلوین 
می  یابد. با افزایش ناحیه تماس ذرات منیزیم با مذاب بازدهی 
گوگردزدایی نیز افزایش خواهد یافت. بدین منظور میكانی4 از یک 
نازل چرخان برای جلوگیری تشكیل حباب های منیزیم استفاده 
به درون  منیزیم  ریز  تزریق ذرات  از  ناکانیشی5  نمود همچنین 
مذاب استفاده نمود. هوسوهارا6 نیزمشخص نمود که با افزایش 
 1- شكل  می  یابد.  افزایش  گوگردزدایی  بازدهی  اتمسفر  فشار 

تصویر ورود النس به درون مذاب را نشان می  دهد.

 زمانی که CaO با منیزیم به فلز مذاب اضافه می  شود گاز 
و   می کند  محاصره  را   CaO ذرات  اطراف  سرعت  به  منیزیم 
CaO با انحالل گوگرد به CaS تبدیل می  شود. آگلومره شدن 
ذرات CaO از بازدهی گوگردزدایی به شدت می  کاهد. با اینحال 
نسبت مناسب منیزیم به اکسید کلسیم کلید اصلی در بهترین 
حالت گوگردزدایی از فلز مذاب می  باشد. فوجیتا و هیراما7 نشان 
دادند که محتوای 10 تا 20 درصذ وزنی از منیزیم در مخلوط 

پودر Mg-CaO بیشترین بازدهی گوگردزدایی را دارد.
از  استفاده  مذاب  آهن  از  گوگردزدایی  جدید  روش  یک   
گندله های MgO-C و MgO-Al می  باشد. گندله  های محتوی 
اکسید منیزیم با کربن یا آلومینیوم به یک لوله نسوز شارژ می  شوند. 
این لوله درون آهن مذاب قرار می گیرد. سپس توسط فرایند القاء 
حرارتی لوله نسوز گرم و اکسید منیزیم به بخار منیزیم تبدیل می 
 شود و به طور مستقیم همراه با گاز حامل وارد مذاب شده و با آن 
واکنش می  دهد. از جمله مزایای گوگردزدایی با این روش بازدهی 
باال، فرایندی ایمن و آسان، هزینه پایین و سرعت باال در کاهش 
محتوای گوگرد مذاب به زیر 10ppm می  باشد. شكل 2 طرح 

شماتیک و شكل 3 نقشه کلی گوگردزدایی  را نشان می  دهد.
با بهینه  سازی شرایط این روش مانند قطر حباب  های تشكیل 
شده، عمق ورود النس، روش شارژ گندله، ترکیب گندله، دمای 
کاری و سرعت جریان گاز می  توان به  بهترین میزان گوگردزدایی 
دست یافت. احیای اکسید منیزیم توسط آلومینیوم در دو مرحله 
انجام می  شود. در مرحله اول واکنش تولید بخار منیزیم و اسپینل 

شكل 2( طرح شماتیک گوگردزدایی با استفاده از گندله  های شكل 1( تصویر ورود النس به درون مذاب آهن خام
MgO-Al و MgO-C
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MgO.Al2O3 رخ می  دهد. 
4MgO (s) + 2Al (l) = 3Mg (g) + MgO. Al2O3 (s)
∆G°= 465.6 - 0.287 T (kJ/mol)

در مرحله دوم اسپینل توسط آلومینیوم احیاء می  شود. 
3(MgO.Al2O3)(s)+2Al (l)= 3Mg (g)+ 4Al2O3 (s)
∆G°=607.7 _ 0.279 T (kJ/mol)

میزان احیاء  شدگی به صورت نسبت وزنی MgO احیاء شده 
به جرم MgO اولیه در گندله بیان می  شود. گوگردزدایی با بخار 

منیزیم روی سطوح حباب انجام می  شود. 
Mg )g( + S = MgS )S(

افزایش  حباب،  اندازه  کاهش  با  منیزیم  گوگردزدایی  ضریب 
افزایش  قسمت  چندین  به  شارژگندله  تقسیم  و  النس  عمق 
می  یابد. کاهش دمای عملیات، بازدهی گوگردزدایی را افزایش و 

مصرف آلومینیوم را کاهش می  دهد. 
پاالیش با سرباره  و عملیات کلسیمی می  تواند برای کنترل 

محتوی گوگرد مذاب و کاهش آخال MnS استفاده شود. 

اثر سرباره LF روی گوگردزدایی
گوگردزدایی در LF به دما، مقدار اکسیژن و محتوای گوگرد 
مذاب و به خصوص به ترکیب شیمیایی و خواص فیزیكی سرباره 

وابسته است.
بازیسیته سرباره:

B =

 FeO+MnO محتوای اکسیژن در سرباره وابسته به محتوای
بسیار  نقش  نیز   FeO+MnO محتوای  است.  سرباره  درون 
مهمی در نسبت توزیع گوگرد سرباره و فوالد در پاالیش ثانویه 

  (CaO)+ (MgO)
(SiO2)+ (Al2O3)

شكل 3 الف( نقشه عملی و سیستم مكانیزه گوگردزدایی در پاتیل
1-  محفظه عملیات روی آهن خام 2- پاتیل آهن خام 3- تجهیز حمل پاتیل آهن خام 4- النس تغذیه شونده در مذاب 5-  النس تزریق منیزیم 

7-  استند نگهداری النس 8-  بازوی متحرک جانشینی النس 12- ماشین سرباره گیری 13-  پاتیل حمل سرباره 15- جریان گاز کوره
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دارد. به دلیل اینكه سرباره به راحتی اکسید می  شود پتانسیل 
گوگردزدایی آن محدود شده و زمان آن افزایش می  یابد. ارتباط 
در  اولیه  سرباره  در  گوگرد  توزیع  نسبت  و   FeO+MnO بین 

شكل 3 نشان داده شده است.
بر  مشخصی  تاثیر  شدن  اکسید  به  نسبت  سرباره  توانایی 
گوگردزدایی  برای  دارد.  مذاب  فوالد  گوگردزدایی  بازدهی 
اگر  باشد.   1% زیر  اولیه  سرباره  در   FeO+MnO بایدمحتوای 
میزان FeO+MnO زیر %5/0 باشد سرعت گوگردزدایی افزایش 
خواهد یافت. اضافه شدن مقدار مشخصی از اکسیدزدا در فرایند 
پاالیش LF میتواند میزان FeO درون سرباره را کاهش دهد. 
میزان تغییرات گوگرد مذاب با استفاده از اکسیدزدای آلومینیوم 

در فرایند LF در شكل 4 نشان داده شده است. 
بین  کافی  واکنش  به  رسیدن  و  موثر  گوگردزدایی  برای 
اکسیدکننده و اکسید، ذرات آلومینیوم بایددر دوره  های زمانی 
مختلف به سرباره اضافه شوند. برای گوگردزدایی بهینه از فوالد 
کنترل محتوای اکسیدهای سرباره بسیار مهم است. بدین منظور 
باید میزان MnO  زیر %8/0، نسبت کلسیم آلومینات سه به یک 

و بازیسیته سرباره بین 83/0 تا 86/0 باشد. 
اثر شرایط دینامیکی بر گوگردزدایی

با توجه به شكل 4 در زمان زیر 30 دقیقه محتوای گوگرد فوالد 
مذاب به سرعت کاهش می  یابد و  در زمان  های 30 تا 45 دقیقه 
کاهش گوگرد به کندی انجام می  شود. زمانی که محتوای گوگرد 
گوگرد  نفوذ  می  رسد  مشخص  غلظت  یک  به  مذاب  فوالد  در 
در حالت جامد به فوالد مذاب در واکنش گوگردزدایی محدود 

شرایط  بهبود  نیاز  بیشتر  گوگردزدایی  داشتن  برای  می شود. 
آرگون  گاز  از دمش  بدین منظور می توان  سینتیكی می  باشد. 
از کف استفاده نمود. شكل 5 ارتباط بین گوگرد مذاب فوالد و 

جریان آرگون را نشان می  دهد.
مذاب  فوالد  در  اغتشاش  باعث  میتواند  باالی جریان  سرعت 
شود در نتیجه سرباره  ها در مذاب گیر کرده و  سایش شدیدی در 
نسوزهای پاتیل ایجاد می  شود همچنین تعداد و اندازه آخال  ها 
افزایش خواهد یافت. سرعت جریان بسیار زیاد یا کم گاز آرگون 

اثرات منفی بر گوگردزدایی از فوالد مذاب دارد. 

ارتباط بین کلسیم و محتوای گوگرد
 ،VDبعد از تولید فوالد حاوی گوگرد فوق پایین توسط روش
فوالد مذاب با سیم  های سیلیكون کلسیم برای عملیات کلسینه 
حدود  در  مذاب  دمای  مرحله   این  در  می  شود.  تغذیه  کردن 

1580 درجه سانتیگراد است.  واکنش [Ca]-]S[  به صورت
[Ca]+[S]=CaS (s)
Lg (as . aca / acas) = -28300/T + 10.11
as . aca = 10(-28300 / T +10.11) . acas

کلسیم توانایی گوگردزدایی را ندارد ولی با اضافه شدن به مذاب 
فوالد ممانعت کننده مفیدی برای جذب گوگرد می  باشد و برای 

نگه داشتن محتوای گوگرد در حد پایین بسیار مناسب است.

شكل3 ب( ارتباط بین نسبت گوگرد و محتوای FeO+MnO در 
شكل 4( ارتباط بین گوگرد فوالد مذاب و ذرات آلومینیوم وارد شده سرباره اولیه

به سرباره( 
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نتیجه  گیری
در طول تولید فوالد ساختمانی یا با مارک های ویژه مانند انواع 
فوالدهای ریل و یا آلیاژی، گوگردزدایی از مهم ترین قسمت های 
تصفیه مداب محسوب می شود. اگرچه افزودن منگنز به مذاب 
مانع تشكیل FeS می  شود ولی اثرات بسیار زیانباری در قابلیت 
شكل  پذیری گرم فوالد داشته و منجر به ترک  های شدید حین 
کلسیم  اکسید  با  همراه  منیزیوم  منظور  بدین  می  شود  نورد 
این  است.  شده  معرفی  گوگردزدایی  جهت  مناسبی  جایگزین 
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Materials Transactions B, 34B, 619-629,( 2003).
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[5]  D. Lindström,” A study on desulfurization of hot metal using different agents, Doctoral hesis
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ترکیب را می توان قبل از ارسال مذاب به واحد فوالدسازی یا در 
مرحله کوره پاتیلی استفاده نمود. بازدهی گوگردزدایی منیزیم با 
کاهش اندازه حباب گاز، افزایش عمق غوطه  وری النس و تقسیم 
 بندی شارژ گندله  ها به چندین قسمت بهبود خواهد یافت. برای 
داشتن بهترین بازدهی، منیزیم باید به کندی در طول زمان به 
مذاب اضافه شود. اضافه کردن منیزیم با ذرات ریز اکسیدکلسیم 
به مذاب باعث می  شود که بخار منیزیم به سرعت اطراف ذرات 
اکسید منیزیم احاطه شود و با گوگرد حل شده در مذاب واکنش 
داده و به صورت  CaS به سرباره منتقل شود. همچنین اضافه 
انحالل مجدد  از  باعث جلوگیری  مذاب  فوالد  به  کلسیم  شدن 
4MgO- گوگرد در مذاب می  شود. همچنین استفاده از گندله

2Al مصرف آلومینیوم را کاهش داده و کاهش دمای عملیات 
بازدهی منیزیم را افزایش می  دهد. 
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7. Fujita & Hirama

شكل 5( 

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

29
خرداد و تیر 1398



تحلیل عیب دوشاخه شدن ) دهان تمساح (
در محصوالت طویل نوردي

چکیده 
عیب دوشاخه شدن یا دهان تمساح )End Spiltting , Alligatoring(  از عیوب حین نورد مي باشد که منجر به 
خسارات کیفي و کاهش بهره وري در فرایند نورد مي گردد. در این مقاله دالیل مربوط به ایجاد این عیب از منظر عیوب 

اولیه در شمش مورد استفاده و همچنین عوامل فرایندي نوردکاري مورد ارزیابي قرار مي گیرند.
در حین نورد پیوسته و یا نیمه پیوسته در محصوالت طویل از نوع مقاطع ، فوالدهاي خوش تراش و میلگرد عیب دوشاخه 
شدن بصورت دونیمه شدن محصول و یا ترکیدگي دیده مي شود که معموال در وسط مقطع نمایان شده و در خط جدایش 
غلتک نورد همراه با پلیسه مي باشد و عیب دوشاخه اي شدن ناشي ازکیفیت شمش مورد استفاده و یا فرایند نورد مي 
باشد. کیفیت شمش اولیه مورد استفاده از نظر وجود ترك هاي اولیه ناشي از ریخته گري و انجماد شمش ، کیفیت سطح 
برش مقطع شمش و میزان و نوع سولفیدهاي موجود در مواد اولیه در بوجود امدن این عیب نقش دارد و همچنین عوامل 

انعطاف پذیري گرم فلز ،  دماي نورد و طراحي کالیبر از عوامل ناشي از فرایند نورد مي باشند.
از عوامل دیگر موثر در ایجاد این عیب ضریب اصطکاك بین شمش و غلتک نورد ، قطر غلتک نورد ، تختي سر شمش و 

تغییر شکل مقطع در حین نورد مي توان نام برد.
عیب دوشاخه شدن عموما با عیوب دیگر نظیر ترکیدگي محصول ، ترك مرکزي ، ترك عرضي و پیچیدگي در محصول 

همراه مي باشد.
کلمات کلیدی: دوشاخه شدن، انعطاف پذیري گرم، محصوالت طویل، اثرسولفید ، فرایند نورد

Email: Sangari@Ghaltaksazan.com
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1- مقدمه
کارگرم  دماي  در  نورد  قفسه  هر  در  طویل  مقاطع  نورد  در 
تغییر شكل مومسان ایجاد مي گردد و هر قفسه وظیفه کاهش 
فرایند  این  حین  در  گاهي  لیكن  دارد  برعهده  را  مقطع  سطح 
عیب دوشاخه اي شدن شمش اتفاق مي افتد که منجر به ایجاد 
ضایعات تولید و کاهش بهره وري در واحد مي گردد. در تحلیل 
این عیب اغلب جنبه هاي ظاهري عیب ارزیابي مي گردد در این 
مقاله سعي شده است عیب دوشاخه شدن شمش از جنبه مواد 
مورد  نورد  فرایند  پارامترهاي  همچنین  و  استفاده  مورد  اولیه 

مطالعه قرار گیرد.

2- مواد و روش تحقیق
از نظر خصوصیات ذاتي مواد اولیه قابلیت انعطاف پذیري گرم1 
مهمترین عامل در ایجاد عیب دوشاخه اي شدن شمش مي باشد 
که به جنس و ویژگي هاي مارک فوالد مورد نورد بستگي دارد و 

سایر عوامل ناشي از فاکتور هاي شرایط نورد است.
2-1 شمش مورد استفاده عالوه برخصوصیات ذاتي با یک از 

عوامل ذیل مي تواند منجر به بروز عیب دهان تمساح گردد:
2-1-1 وجود ترک هاي طولي در شمش اولیه ناشي از فرایند 
زیرسطحي3،  طولي  ترک  مرکزي2،  ترک  نظیر  شمش  انجماد 
ترک قطری4، ترک داخلي ناشي ازعدم یكنواختي خنک کاري5 
و ترک ناشی از لهیدگی6 [1[ مي تواند به همراه عدم یكنواختي 
تنش هاي کاهش سطح مقطع منجر به عیب دوشاخه شدن گردد. 
مكانیزم ایجاد عیب ناشي از رشد ترک هاي درشت در حین نورد 
ناشي از تنش هاي حرارتي و مكانیكي در قفسه مي باشد که به 
تدریج در هر قفسه اشاعه مي یابد و نهایتا بر استحام شمش چیره 
مي گردد. الزم به ذکر است که معموال عیب دو شاخه شدن در 
صفحه موازي با خط جدایش غلتک ها بروز مي کند و همراه با 
عیب پلیسه مي باشد. شكل 3 و 4 وجود ترک در شمش اولیه را 

نشان مي دهند.
2-1-2 چگونگي سطح برش سر و انتهاي شمش عامل دیگر  
در بروز عیب مي باشد شمش هاي برشكاري شده با اره در مقایسه 
بیشتري  استعداد  برش  مشعل  با  شده  برشكاري  با شمش هاي 
و  برامدگي  همچنین  دارند.  شدن  دوشاخه  عیب  ایجاد  جهت 
موضوع  این  در  مهمي  بسیار  اثر  شمش  سطح  فرورفتگي هاي 
دارند. در دهه 80 در تحقیقي در کشور انگلستان سر شمش ها 
با عملیات ماشینكاري با زاویه 20 و 45 درجه و نیم گرد شكل 

داده شد و ترک ساختگي در ابتداي شمش ایجاد گردید و بشكل 
عجیبي شمش هاي نیم گرد و برشكاري شده با زاویه 45 درجه 
طي 15 پاس نورد فاقد عیب دوشاخه شدن بوده اند. [2[ شكل 5 
برش نامناسب سر شمش را نشان مي دهد که خطر ایجاد عیب 

را افزایش مي دهد.
2-1-3 مقدار و شكل سولفیدهاي موجود در مواد اولیه بخصوص 
در فوالدهاي کم کربن عوامل مهم دیگر در بروز عیب دو شاخه 

شكل 1: عیب دوشاخه اي شدن در میلگرد آجداربا قطر 12 میلیمتر

شكل 2: عیب دوشاخه اي شدن در چهارگوش 20 ×20 میلیمتر[4[

شكل 3: عیب ترک مرکزي در شمش 150×150 میلیمتري[1[
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شدن است نقش سولفید ها در انعطاف پذیري گرم مي باشد. میزان 
انحالل عنصر گوگرد در مذاب فوالد باال مي باشد. این گوگرد پس 
از انجماد بشكل سولفید آهن و یا اکسید گوگرد در بین دندریت ها 
رسوب مي کند این ترکیبات داراي نقطه ذوب پاین بوده و منجر 
به کاهش انعطاف پذیري گرم مي گردد. به منظور کنترل گوگرد 
از عنصر منگنز استفاده مي گردد. نسبت منگنز به گوگرد در مذاب 
عامل مهمي در ایجاد سولفید منگنز و جلوگیري از رسوب سایر 
سولفیدهاست که نقش اصلي در جلوگیري از تشكیل ترک گرم و 
کاهش انعطاف پذیري گرم دارد. میزان حداقل توصیه شده منگنز 

از رابطه: )Mn/S=1.345×S^(-0.7934 بدست مي آید. [3[
میزان اکتیویته اکسیژن حل شده در مذاب نقش تعین کننده 
صورتیكه                       در  دارد.  شده  تشكیل  منگنز  سولفید  شكل  در 
میزان انحالل اکسیژن باال باشد شكل سولفیدها به سمت گرد 
تشكیل  و سولفیدهاي درشت کروي شكل  میل مي کند  شدن 
مي گردد که بعضا با اکسید منگنز همراه مي باشند در فوالدهاي 
خوش تراش تمایل به ایجاد این نوع سولفید وجود دارد تا قابلیت 
اکسیژن  اکتیویته  یابد. در صورتیكه میزان  افزایش  ماشینكاري 
متوسط باشد سولفیدها در شبكه بین مرز دانه اي شكل مي گیرند 
در  سولفیدها  سوم  شكل  و  دارند  نام  دانه اي  بین  سولفید  که 
اکسیژن شكل مي گیرند که در فوالد هاي کشته  پایین  میزان 
بر حضور سولفید آهن  آلومینیوم دیده مي شوند. عالوه  با  شده 
در صورتیكه شكل دوم از سولفیدهاي منگنز هم در جهت نورد 
گسترش یابند مي توانند منجر به عیب دوشاخه شدن شوند اگر 
چه در تولید فوالد هاي ساختماني کشته شده با سیلیكو منگنز 
اجتناب از ایجاد آنها دشوار مي باشد. شكل6 انواع سولفیدها را 

نشان مي دهد. [3[
2-2- عوامل موثر در ایجاد عیب دوشاخه شدن ناشي از فرایند 

نورد شامل عوامل ذیل مي گردد:

تحمل  ظرفیت  بر  موثر  عامل  گرم  پذیري  انعطاف   -1-2-2
پذیري تنش هاي ایجاد شده در حین نورد ناشي از تغییر شكل 
مومسان مي باشد به این معني که در حضور ترک هاي داخلي 
کاهش میزان تنش ناشي از نورد ریسک ایجاد دوشاخه شدن را 

کاهش مي دهد.
و  تنش  کرنش،  آزمون هاي  با  گرم  پذیري  انعطاف  میزان 
استحكام فشاري تعریف مي شود و وابسته بخصوصیات ذاتي ماده 
است در شكل 7 میزان انعطاف پذیري چند گرید فوالد در دماي 
نوردکاري ارایه شده است و مالحظه مي شود براي فوالدهاي کم 
کربن انعطاف پذیري باالي از خود نشان مي دهند و این انعطاف 
پذیري دامنه حرارتي بیشتري را شامل مي گردد. و لذا بایستي 
فوالدهاي  طرفي  از  شوند.  نورد  باالتري  دماي  در  فوالدها  این 

شكل 4: مرفولوژي ترک هاي داخلي شمش[1[

شكل 5 : برشكاري نامناسب سر شمش[1[
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پرکربن و خوش تراش داراي انعطاف پذیري گرم کمتري بوده و 
به درجه حرارت پایین تري نیاز دارند.

2-2-2- منحني هاي انعطاف پذیري گرم نشان داد که بایستي 
عملیات نورد در محدوده درجه حرارت خاصي براي هر نوع گرید 
فوالد انجام گردد و لذا کنترل درجه حرارت به ویژه براي فوالدها 
است.  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  پذیري کم،  انعطاف  دامنه  با 
پایین  دماي  و  شده  گرمایش  بیش  باعث  اندازه  از  بیش  دماي 
مشكالت انعطاف پذیري مي باشد در این خصوص به چگونگي 
توجه  باید  نیز  نورد  غلتک  کاري  خنک  هاي  مكانیزم  عملكرد 
خاصي معطوف کرد در یک بررسي در امریكاي التین مالحظه 
شد که نحوه نادرست خنک کاري غلتک منجر به ایجاد دوشاخه 
شدن محصوالت شده است. [4[ همچنین به نحوي گرم کردن و 

شكل 6 : انواع سولفید هاي موجود در فوالد[3[

شكل 7 : مقادیر انعطاف پذیري گرم براي چند گرید فوالد[5[

شكل 8 : عیب دوشاخه شدن در تصور سمت چپ و برش از محل 
قبل از شروع عیب در تصویر سمت راست[4[
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یكنواخت شدن دماي شمش قبل از نورد باید توجه داشت.
ایجاد عیب  فرایندي در  2-2-3- طراحي کالیبر عامل دیگر 
کاهش  مقطع،   کاهش سطح  افزایش  باشد.  مي  دوشاخه شدن 
غلتک  و  مواد  بین  اصطكاک  ظریب  افزایش  و  غلتک  قطر 
منجر به افزایش ریسک ایجاد عیب مي گردد. [6[ تغییر شكل 
نادرست مقطع در قفسه نیز مي تواند عامل توسعه عیب مي تواند 
باشدبخصوص تبدیل مقطع بیضي به چهار گوش با خطر ایجاد 
عیب همراه مي باشد دلیل آن را مي توان در غیر یكنواختي تنش 
در مقطع عرضي جستجو کرد. [2[ شكل 8 بروز عیب دوشاخه 
اي شدن و شكل 9 اثر ضریب اصطحكاک بر عیب و شكل 10 
اثر قطر غلتک نورد را برعیب شكل 11 تاثیر قطر غلتک و نسبت 

تغییر مقطع نشان مي دهد.
2-2-4- در برخي موارد موقعیت گاید هاي راهنما باعث پر 
نشدن کامل کالیبر مي شوند که همراه با افزایش تنش مي باشد 
بعنوان مثال وقتي مقطع چهار گوش وارد کالیبر  بیضي مي شود 
نمي تواند سطوح تخت قطرها را پر نماید و در چند پاس عیب 

بوجود مي آید.

3- بحث و نتیجه گیري
با توجه به موارد ذکر شده فوق الذکر؛ ایجاد عیب دوشاخه شدن 
منشاء  با  مختلفي  عوامل  از  ناشي  طویل  مقاطع  نورد  در حین 
نورد مي باشد که  فرایندي  پارامترهاي  و  اولیه  خصوصیات مواد 
در اثر برهم کنش این عوامل عیب ایجاد شده و توسعه مي یابد.

و  مرغوب  اولیه  مواد  تدارک  عیب  ایجاد  از  دوري  منظور  به 

رعایت پارامترهاي نورد با توجه به گرید فوالد نوردي الزامي است.

4- نتایج
1-4- عیب دوشاخه شدن شمش حین نورد منجر به خسارات 
در بخش تولید و کیفیت مي گردد این عیب ناشي از عدم انعطاف 
پذیري گرم مواد که از خصوصیات ذاتي آن است مي باشد که 
تنش وارد شده و سرعت اعمال آن از حد تحمل شمش فراتر رفته 

و منجر به شكست مي گردد.
2-4- وجود انواع ترک در داخل شمش باعث تضعیف استحكام 
انتهاي شمش مي گردد و با گسترش ترک در صفحه منطبق با 

خط جدایش بین غلتک ها عیب پدیدار مي شود. 
3-4- در عملیات نورد فوالدها به منظور بدست آوردن سرعت 
در تغییر شكل انعطاف پذیري باال مورد نیاز است که وجود مقادیر 
گوگرد محدود کننده آن است و لذا نسبت بین عناصر منگنز و 
گوگرد بایستي مطابق با دستورالعمل هاي  مربوطه تحت کنترل 
باشد ) بطور کلي نسبت عنصر منگنز به گوگرد بایستي بیشتر از 
20 باشد که در شرایط ریخته گري شمش بایستي منظور گردد( 
در صورت رعایت این نسبت حتي در تنشهاي مكانیكي/حرارتي 

بیش از اندازه نیز عیب بوجود نخواهد آمد.
4-4- ابتدا و انتهاي شمش زودتر دماي خود را ازدست مي 
دهد همچنین خنک کاري غلتک ها موجب سرد شدن بیش از 
اندازه انتهاي شمش مي گردد که آن را درشرایط بحراني ایجاد 

عیب قرار مي دهد.
5-4- از سایر فاکتورها مي توان از ضریب اصطكاک بین شمش 

شكل 9 : اثر ضریب اصطكاک بر ایجاد عیب دوشاخه اي شدن را 
نشان مي دهد[6[

شكل 10: اثر قطر غلتک نورد بر ایجاد عیب دوشاخه اي شدن را 
نشان مي دهد[6[
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و غلتک نام برد که با افزایش آن خطر ایجاد عیب دوشاخه شدن 
محصول  به  غلتک  قطر  بین  نسبت  همچنین  یابد  مي  افزایش 
خروجي از قفسه عامل کنترل کننده دیگر مي باشد با افزایش 
قطر غلتک و کاهش میزان درصدتغییر مقطع در قفسه احتمال 

بروز عیب کاهش مي یابد.
6-4- تغییر شكل در مقطع از چهار گوش به چهار گوش؛ چهار 
گوش به گرد و بیضي به گرد ترجیح داده مي شود و باید از تغییر 

مقطع بیضي به چهار گوش پرهیز نمود.

5- زیرنویس:
1. Hot Ductility 
2. Center Crack 
3. Ongitudinal Sub Surface Crack  
4. Diagonal Crack  
5. By Uneven Cooling internal Crack          
6. Squashing Crack

شكل 11: اثر قطر غلتک نورد و نسبت تغیر سطح مقطع بر ایجاد 
عیب دوشاخه اي شدن را نشان مي دهد[6[
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تهیه و تدوین:

تزریق هم زمان پودر  زغال 
و گاز طبیعي در فورم های 
هـوای دم کـوره بلنــد
قسمت اول

جالل آقابابا
فوق لیسانس 

متالورژی

شهرام علیخانی 
فوق لیسانس 

متالورژی

علی شیرازی
فوق لیسانس 

متالورژی

کریم نظری خواه 
فوق لیسانس 
ساخت و تولید

علیرضا کیانی 
لیسانس 
متالورژی
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مقدمه
فن آوری تزریق گازطبیعي، ابتدا در شوروي سابق )به دلیل 
قیمت مناسب و در دسترس بودن(  ابداع شد و براي اولین بار در 
سال  1957 در کارخانه دنپروپتروسک و سپس در سال 1959 
در کارخانه دونتكس اکراین  به کار گرفته شد. این فن آوری به 
دلیل مزایای فنی- اقتصادی ناشی از کاهش مصرف ویژه کک، 
از 133 کوره بلند در  بلند  ابتدای دهه1990 در 112 کوره  در 
 )70-100  NM3/HM شوروي سابق )با میانگین مصرف حدود
توسعه یافت. همچنین استفاده از این فن آوری در دهه 1970 
در آمریكا و کانادا، در بیش از 70 کارخانه توسعه یافته ولی در 
اروپا به دلیل قیمت باالی گازطبیعی توسعه چندانی نیافت.]1[

تحقیقات در مورد فن آوری تزریق پودر زغال )PCI( نیز از 
اوایل دهه 1960 در آمریكا، چین، ژاپن و اکراین آغاز و اولین 
 DSP (Donetsk Steel Plant) واحد در سال 1980 در شرکت
اکراین راه اندازی گردید. این تكنولوژی به دلیل در دسترس بودن 
منابع، امكان توسعه در اروپا و ژاپن را نیز داشته و در سال 2000 

در بیش از  صد کوره بلند دنیا اجرا شده است. ]1[

شروع  از  گازطبیعی  تزریق  اصفهان،  ذوب آهن  شرکت  در 
در   1395 سال  مصرف  میانگین  و  شده  آغاز  بهره برداری 
کوره بلندهای 2 و 3 به ترتیب 66,4 و 72,9 نرمال متر مكعب به 
.)125 tHM/NM3 ازای هر تن چدن مذاب بوده است )نُرم مصرف

]2[ همچنین پروژه PCI هم اکنون در ذوب آهن در حال اجرا 

چکیده
حداکثر جایگزینی کک با سوخت های کمكی، عالوه بر مشخصات کوره و کیفیت بار آن، ارتباط مستقیم با کیفیت کک مصرفی دارد. 
به منظور کاهش مصرف ویژه کک تا حدود 300 کیلوگرم به ازای هر تن چدن مذاب، CSR نزدیک به 67 و CRI نزدیک 22 مورد 
نیاز است. با توجه به انجام تست گرم و راه اندازی PCI اجرای اقدامات الزم از هم اکنون، جهت بهبود شاخص های کک تا مقادیر فوق، 

کامال ضروریست.
به دلیل کاهش شدید دمای شعله هنگام تزریق گازطبیعی )ناشی از گرماگیر بودن واکنش تجزیه متان(، تزریق گازطبیعی به کوره 
 ،)PCI 160( صورت می پذیرد. با تزریق گازطبیعی )بدونM3/tHM 125-80  )بیشینهM3/tHM بلند محدود بوده و معموال در بازه
امكان کاهش مصرف ویژه کک تا حدود 400kg/tHM )کمینه 350kg/tHM ( وجود دارد. بیشینه تزریق گازطبیعی نیازمند افزایش 
غنای اکسیژن هوای دم به باالی 30٪ است. از طرفی افزایش غنای اکسیژن، باعث کاهش نیتروژن داغ هوای دم شده و منجر به کاهش 

دمای گاز خروجی از کوره می گردد که خود یک محدودیت است.
تزریق پودر زغال به کوره بلند معموال در بازه 220kg/tHM-120 صورت می پذیرد. با تزریق پودر زغال به تنهایی، امكان کاهش 

مصرف ویژه کک تا حدود 350kg/tHM )کمینه 270kg/tHM ( وجود دارد.
تزریق همزمان پودر زغال و گازطبیعی از لحاظ فنی امكان پذیر بوده و در آمریكای شمالی به دلیل قیمت پایین گازطبیعی، امری 
متداول است. میزان کاهش مصرف ویژه کک در این حالت همانند ردیف 3 است. به عبارت دیگر در این حالت، گازطبیعی جایگزین 

پودر زغال می گردد.
مطالعه شبیه سازی تزریق همزمان گازطبیعی و پودر زغال، در کوره بلند شماره3 ذوب آهن اصفهان، هم اکنون در قالب پایان نامه 

فوق لیسانس در حال انجام است.

تحقیقات در مورد فن آوری تزریق 
پودر زغال )PCI( نیز از اوایل دهه 
1960 در آمریکا، چین، ژاپن و اکراین 
آغاز و اولین واحد در سال 1980 در 
 DSP )Donetsk Steel( شرکت 

Plant اکراین راه اندازی گردید.
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می باشد. با اجرای این پروژه، تزریق پودر زغال با مصرف ویژه 
Kg/tHM 120 و150 و180 به ترتیب به کوره بلندهای 1، 2 و 

3 پیش بینی شده است.
که  کشورهایی  در  گازطبیعی  و  زغال  پودر  همزمان  تزریق 
قیمت گازطبیعی مناسب باشد، توسعه یافته است. برای مثال 13 
کوره از 29 کوره بلند فعال در آمریكای شمالی در سال 2013، 

تزریق همزمان PCI & NG صورت می پذیرد. ]8[
 در این مرور مطالعاتی، مزایا و محدودیت های دمش هم زمان 
گازطبیعي و پودر زغال و رابطه و تاثیرات آن مورد بررسي قرار 
گرفته است. این موضوع با توجه به اجرای پروژه پودر زغال و 
برای  با کک،  مقایسه  در  احیایی  عامل  دو  هر  اقتصادی  مزیت 

ذوب آهن اصفهان حایز اهمیت است.
کوره  در  شده  انجام  تحقیق  به  ویژه  توجه  با  گزارش  این 
بلندهای شرکت )DSP (Donetsk Steel Plant کشور اکراین 
و  گازطبیعی   0-100  NM3/HM زمان  هم  تزریق  زمینه  در 
کوره  پارامترهاي  دیگر  با حفظ  زغال  پودر   0-200  KG/HM

بلند، تهیه شده است. ]1[
جایگزینی  میزان  بر  کک  کیفیت  تاثیر  بررسی   -1

سوخت های کمکی 
شكل 1، الگوی حرکت بار و گاز را در مقطع کوره بلند نشان 

می دهد. کک سه وظیفه اصلی در کوره بلند را   عهده دار است.
1- عامل حرارت )انرژی مورد نیاز برای ذوب بار کوره(؛

بویژه  اکسیدی  ترکیبات  احیای  )عامل  شیمیایی  عامل   -2
اکسید آهن(؛

3- عامل فیزیكی )حفظ ستون مواد و نفوذ پذیری شارژ در 
دمای باال(.

شكل1- الگوی حرکت بار و گاز در مقطع کوره بلند. [3[

شكل 2- ارتباط بین CRI  و CSRکک و نرخ دمش پودر زغال. [4[ 
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وظیفه حفظ نفوذ پذیری بار در دمای باال برای کک منحصر 
درجه  در  که  است  کوره  در  ماده   تنها  کک  زیرا  است  بفرد 
حرارت های باال در ناحیه شكم، هنوز به شكل جامد است و از 
این جهت جایگزین دیگری ندارد. هر چند با تزریق سوخت های 
کمكی، امكان جایگزینی عامل های حرارتی و شیمیایی به جای 
عبور  برای  بار  نفوذپذیری  حفظ  جهت  اما  دارد،  وجود  کک 
گازهای احیایی از پایین کوره به سمت باال و عبور آهن مذاب 
و سرباره از ناحیه شكم کوره به درون بوته، استفاده از مقادیر 
مشخصی کک، ضروری است. بر این اساس در صورت جایگزینی 
بخشی از کک با سوخت های دیگر، برای حفظ و تقویت وظیفه 
سوم، کک باقیمانده می بایست دارای شرایط ویژه و مطلوبی از 

لحاظ CSR و CRI باشد.
شرایط  در  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر   4 شكل  نمودار 
واقعی یک کوره بلند ترسیم شده است.]4[ بر اساس این نمودار، 
محدوده CRI و CSR مطلوب برای فراهم نمودن شرایط تزریق 
حدود 200 کیلوگرم پودر زغال، به ترتیب حدود 22 و 68 باشد.

از طرفی جدول 1، روند نامطلوب کاهش کیفت شاخص  های 
CRI و CSR کک تولید شده در ذوب آهن اصفهان را از سال 
93 تا کنون نشان می دهد. از این رو جهت فراهم شدن زمینه 
به منظور جایگزین نمودن بیشینه مقدار کک با سوخت کمكی 
در   CSR CRI و  بهبود شاخص های  )گازطبیعی، پودر زغال(، 

کک تولید شده ذوب آهن اصفهان، یک ضرورت است.

جدول 1: میانگین شاخص  های CRI و CSR، کک تولیدی ذوب آهن 
اصفهان. [9[

جدول2: تاثیر تقریبی عوامل مختلف بر مصرف کک در کوره بلند. [3[

جدول3: تاثیر تقریبی عوامل مختلف بر دمای شعله و دمای گاز خروجی. 
]3]

CSR
)مطلوب 67(

CRI
)مطلوب 22(

 باطری
1

 باطری
2

 باطری
1

 باطری
2

55.757.630.329.6میانگین سال 93

59.560.829.128.6میانگین سال 94

54.555.832.931.5میانگین سال 95

51.750.735.935.8میانگین فروردین 96

در  بار  نفوذ پذیری  حفظ  وظیفه 
بفرد  منحصر  برای کک  باال  دمای 
است زیرا کک تنها ماده  در کوره 
حرارت های  درجه  در  که  است 
به  هنوز  شکم،  ناحیه  در  باال 
جهت  این  از  و  است  جامد  شکل 
جایگزین دیگری ندارد. هر چند با 
امکان  کمکی،  تزریق سوخت های 
و  حرارتی  عامل های  جایگزینی 
شیمیایی به جای کک وجود دارد...

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

39
خرداد و تیر 1398



جداول 2 و 3  تاثیر تقریبی عوامل مختلف بر مصرف کک، 
می دهد.  نشان  را  بلند  کوره  گاز خروجی  دمای  و  شعله  دمای 
به عنوان شاخص های موثر در محاسبات  این جداول  اطالعات 
استفاده   مورد  گزارش  ادامه  در  کمكی،  جایگزینی سوخت های 

قرار گرفته است. 
)PCI( 2- تزریق پودر زغال به کوره بلند

مبانی طراحی واحد تزریق پودر زغال به کوره بلند در شكل 3 
نشان داده شده است. مراحل اصلی PCI عبارتند از

- آسیاب کردن زغال جهت تهیه پودر زغال، نزدیک به ٪60 
زغال زیر 75 میكرون؛

- خشک نمودن زغال، رطوبت حدود ٪10-8 در زغال عالوه 
بر ایجاد مشكل و گرفتگی در مسیر انتقال، رژیم کاری کوره بلند 

را دچار اخالل می کند؛
- مسیر انتقال پودر زغال از طریق خطوط لوله بوسیله فشار 

گاز )معموال نیتروژن(؛
- سامانه تنظیم تزریق پودر زغال به فورم های هوای دم.

کل   20-45٪ بین  می تواند  زغال  پودر  که دمش  آنجایی  از 

سوخت کوره را شامل  شود، هر گونه اخالل در PCI باعث توقف 
فعالیت کوره در خالل یكساعت می گردد. با توجه به این موضوع، 

پایداری عملكرد تجهیزات PCI بسیار حیاتی است.
هر چند تا کنون انواع زغال ها با درصد مواد فرار بین 6-30٪، 
با موفقیت به کوره بلند تزریق شده اند ولی نسبت جایگزینی کک 
RR(Replacement Ratio) از مهمترین شاخص های انتخاب 

نوع زغال جهت تزریق است. 
نسبت جایگزینی )RR(، تابعی از ترکیب شیمیایی، رطوبت 
شیمیایی  ساختار  برای شكستن  نیاز  مورد  گرمای  و  باقیمانده 
ساده  فرمول  یک  است.  کربن(  هیدروژن-  اتصال  )بویژه  زغال 
 87,5 با  کک  با  مقایسه  )در  جایگزینی  نسبت  محاسبه  برای 
درصد کربن( در زیر ارائه شده است. در این فرمول ضریب مثبت 

درصد خاکستر به دلیل تاثیر آن در موازنه حرارتی است.
RR = [2 * %C (coal)] + [2.5 * %H (coal)] – [2 * 

%moisture (coal)] – 86 + [0.9 * %ash (coal)]
مواد  با درصد  زغال های  نسبت جایگزینی  از  مثالی  جدول4 
فرار کم )LV(Low Volatile و درصد مواد فرار زیاد HV را 

شكل 3: نمایی از واحد تزریق پودر زغال. [3[
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زغال  نوع  تاثیر  دادن  نشان  منظور  به  محاسبات  می هد.  نشان 
بر غنای اکسیژن و بهره وری در یک کوره بلند 14 متری صورت 
پذیرفته. تنظیم تولید بر اساس بیشینه Δp (1.7 bar) و کمینه 
دمای گاز خروجی C °110 از طریق تنظیم غنای اکسیژن، در 
نرخ ثابت مصرف کک )kg/tHM 300) انجام شده است. نتایج 

جدول بیانگر آنست که
- در صورت استفاده از زغال LV، مقدار زغال کمتر مورد نیاز 

است )16٪-(
- در صورت استفاده از زغال LV، درصد غنای کمتر اکسیژن 

مورد نیاز است )30٪-(
- در صورت استفاده از زغال HV، بهره وری به صورت جزئی 

افزایش می یابد )1٪+(
 ،LV از نوع از آنجایی که زغال های HV راحت تر  همچنین 
در ناحیه زبانه (Raceway) به گازهای احیایی تبدیل می شوند 
و  اروپا  در  )بویژه  مدیدی  مدت های  برای   ،(Gasification)
آمریكا( جهت فرایند PCI ترجیح داده می شدند، اگر چه امروزه 
  LV نتایج بدست آمده در چین نشان دهنده آنست که زغال های

با بازده باالتری قابل استفاده هستند.
پودر زغال پس از تزریق از طریق النس به درون فورم هوای دم، 
در ناحیه زبانه (Raceway)، در بازه زمانی بسیار اندک 5ms به 
گازهای احیا تبدیل و مشتعل می گردد. تبدیل زغال به گازهای 

جدول 4: تاثیر نوع زغال HV و LV بر بهره وری کوره در Δp و دمای گاز خروجی یكسان. [3[

 شكل4: مراحل تبدیل زغال به گاز های احیا، پس از تزریق. [3[

ــق  ــس از تزری ــال پ ــودر زغ پ
درون  بــه  النــس  طریــق  از 
ناحیــه  در  هــوای دم،  فــورم 
بــازه  در   ،)Raceway( زبانــه 
ــه  ــدك 5ms ب ــیار ان ــی بس زمان
گازهــای احیــا تبدیل و مشــتعل 

می گــردد.
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قطع موقت و دوره ای PCI مشكل برطرف می گردد.
احیا  پودر زغال، حدود 40٪ عامل  تزریق  باالی  مقادیر  در 
نرخ  به  دستیابی  منظور  به  می شود.  دمیده  فورم  طریق  از 
می بایست  چدن  تولید  میزان   (kg/min) زغال  تزریق  بهینه 
وجود  گوناگونی  روش های  تولید  محاسبه  برای  گردد.  پایش 
نرخ شارژ  اساس  بر  تولید  نرخ  از روش ها محاسبه  یكی  دارد. 
محاسبه  با  می توان  را  مختصر  اصالحات  است.  کوره  به  مواد 
شرایط  در  مذاب  تن چدن  هر  ازای  به  شده  مصرف  اکسیژن 
پایدار اعمال نموده و  پس از آن تولید واقعی را ازشاخص های 

دمش محاسبه نمود.
حرارت مورد نیاز برای ناحیه پایینی کوره در صورت استفاده 

احیا از لحاظ بازده PCI بسیار مهم بوده و شامل مراحل زیر است.
تاثیر عواملی همچون طراحی النس، نوع زغال و غنای اکسیژن 
مورد  زغال  احتراق  بر   ،(Oxygen Enrichment) هوای دم  در 
بررسی قرار گرفته است.  همان گونه که در شكل5 نشان داده 
شده است، النس دمش زغال در نزدیک یا روی فصل مشترک 

فورم/ لوله دم (tuyere /blowpipe) قراردارد.
مشاهده  خروجی  گاز  در  کربن  دوده  ریز  بسیار  ذرات  گاهی 
 ،PCI می شود. به منظور حذف این مشكل بویژه در نرخ های باالی
شرکت های مختلف، گونه های متفاوتی از سامانه های تزریق را در 
فورم های هوای دم استفاده می کنند. گاهی نیز خاکستر زغال بر 
روی نوک النس یا درون فورم رسوب می کند، در این حالت با 

شكل 5: تزریق زغال بدرون فورم هوای دم و موقعیت النس. [3[

شكل6: ناحیه کاری نشان دهنده عوامل محدود کننده موثر بر شرایط 
زبانه هنگام تزریق پودر زغال. [3[

)RAFT = Raceway Adiabatic Flame Temperature(

حرارت مـورد نیاز بـرای ناحیه 
پایینـی کوره در صورت اسـتفاده 
اسـت.  اهمیـت  حائـز   PCI از 
زغـال در کنار تولیـد گاز احیا، بر 
تعادل حـرارت در ناحیـه پایینی 

نیـز موثر اسـت. کوره 
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وجود  فرآیندی  و  فنی  محدودیت های  برخی  تعادل،  برقراری 
دارد که در شكل6 به صورت مثال نشان داده شده است.

برای نرخ تزریق باالتر، اکسیژن بیشتری مورد نیاز است. در 
این حالت محدودیت های زیر وجود دارد.

خروجی  گاز  دمای  چنانچه  خروجی:  گاز  دمای  کمینه   -
از  بیش  بار  شدن  خشک  زمان  یابد،  کاهش  اندازه  از  بیش 
اندازه طول خواهد کشید و به عبارتی ارتفاع موثر کوره کاهش 
می یابد. در این حالت رسوب ذرات مرطوب غبار در بخش غبار 

گیر می تواند ایجاد اخالل نماید؛
اندازه  از  بیش  افزایش  صورت  در  شعله:  دمای  بیشینه   -

دمای شعله، حرکت رو به پایین بار، نامنظم خواهد شد؛
- کمینه دمای شعله: پایین بودن دمای شعله باعث اخالل 
می گرددکمینه  بار  ذوب  در  اخالل  و  احیا،  گازهای  تولید  در 

دمای شعله مطابق شكل برابر C ° 2050 می باشد؛
سازی  غنی  جهت  اکسیژن  تامین  فنی  های  محدودیت   -
هوای دم، در زمینه میزان تولید، مسیر انتقال و فشار مطلوب.

بر  احیا،  گاز  تولید  کنار  در  زغال  است.  اهمیت  حائز   PCI از 
حرارت  است.  موثر  نیز  کوره  پایینی  ناحیه  در  حرارت  تعادل 
باشد.  مناسب  بار  ذوب  برای  بایستی   (bosh) بوش  ناحیه 
محاسبه حرارت مورد نیاز جهت ذوب بار، تابعی از درجه پیش 
احیایی بار )متناسب با میزان اکسیژن همراه بار( است. ظرفیت 
حرارت  عنوان  به   (melting capacity) گاز  کنندگی  ذوب 
C °1500 تعریف  موجود در گاز ناحیه بوش در دمای باالی 
می شود. این ظرفیت ذوب کنندگی به  عوامل زیر بستگی دارد.

- کمیت گاز فورم هوای دم بازای هر تن چدن مذاب، بویژه 
در صورت استفاده از زغال HV، مقادیر زیادی گاز H2 در گاز 

ناحیه بوش وجود دارد؛
- دمای شعله در ناحیه زبانه. دمای شعله تابعی از نوع زغال 
غنای  و  هوای دم  رطوبت  هوای دم،  دمای  آن،  تزریق  نرخ  و 

اکسیژن است.
بر این اساس درصد اکسیژن هوای دم را می توان برای تعادل 
حرارت مورد نیاز باال و پایین کوره در نظر گرفت. این تعادل 
جهت  است.  زغال  نوع  و  بار  کیفیت   کک،  کیفیت  از  ادامه در شماره بعد ...تابعی 

خروجـی  گاز  دمـای  چنانچـه 
یابـد،  کاهـش  انـدازه  از  بیـش 
زمـان خشـک شـدن بـار بیـش 
از انـدازه طـول خواهد کشـید و 
بـه عبارتـی ارتفـاع موثـر کوره 
کاهـش می یابـد. در ایـن حالـت 
رسـوب ذرات مرطـوب غبـار در 
بخـش غبار گیـر می توانـد ایجاد 

اخـالل نمایـد؛
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قابلیت ماشینكاري فوالدهاي 
خوش تراش

ترجمه: محمدحسين نشاطی
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1- مقدمه
در دهه گذشته تالش هاي فراواني براي جایگزیني فوالدهاي 
خوش تراش سرب دار توسط فوالدهاي بیشتر دوستدار محیط 
زیست انجام شده است. با وجود این تحقیقات و افزایش فشارهاي 
فوالدهاي  جهاني  ساالنه  تولید  سمي  افزودني  مواد  بر  سیاسي 
سرب دار هنوز هم بیش از 2 میلیون تن است. موفقیت طوالني 
این  است.  متكي  پایین سرب  نقطه ذوب  بر  فوالدها  این  مدت 
روانكاري ذاتي و شكنندگي فلز مایع )LME2( در سرعت هاي 
 )BUE3( پایین ماشینكاري که مانع از تشكیل لبه برشي مرکب

مي شود را تضمین مي کند.
به دو پرسش مهم  باید پرداختن  جایگزیني کارکردي سرب 
باشد: )I( چگونه سطح براده- ابزار را در طي ماشینكاري مي توان 
روانكاري کرد، و )II( چگونه مي توان از تشكیل  BUEبه طور 

موثري جلوگیري نمود؟
با تمرکز تنها بر خود ترکیب شیمیایي فوالد چند ایده مواد 
مختلف پیشنهاد شده است. قبال در اوایل دهه هشتاد میالدي 
شرکت اینلند استیل مزیت قابلیت ماشینكاري فوالدهاي خوش 
ذوب  نقطه  است[1،2[.  کرده  منتشر  را  بیسموت  حاوي  تراش 
بیسموت حتي پایین تر از نقطه ذوب سرب است که به روانكاري 
در محل بسیار عالي در طي ماشینكاري منتج مي شود. با این 
وجود: بیسموت چند اشكال مهم هم دارد. کمبود منابع بیسموت 
در سراسر جهان آن را به یک جایگزین واقعي اقتصادي سرب 
تبدیل نمي سازد. قابلیت نورد گرم فوالد با افزودن بیسموت در 
نتیجه دماي باالي نورد و کیفیت سطحي نسبتا پائین سیم بدتر 
مي شود. همچنین بسیار پرسش برانگیز است که آیا فوالد آلیاژ 

شده با بیسموت کمتر از فوالدهاي سرب دار سمي مي باشد.
ایده فوالد بیشتر دوستدار محیط زیست توسط شرکت نیپون 

چکیده: 
فوالدهاي خوش تراش با آخال هاي مهندسي شده رفتار قابلیت ماشینكاري برجسته اي را در سرعت هاي باالي ماشینكاري  نشان 
مي دهند. بنابراین آنها گزینه هاي امیدبخشي براي جایگزیني فوالدهاي سمي سرب دارهستند. در این تحقیق یک فوالد با آخال 
مهندسي شده توسعه یافته توسط شرکت سوئیس استیل براي سرعت هاي تراشكاري کم با در نظر گرفتن خنک کننده با هوا و پاشش 
روغن مورد بررسي قرار گرفته است. جریان مواد در طي ماشینكاري و یكپارچگي سطحي فوالد با آخال مهندسي شده مورد بررسي قرار 
گرفت و با فوالد سرب دار، فوالد آلیاژ شده با بیسموت و فوالد قلع دار مقایسه شد. تحت شرایط مورد بررسي شواهدي از روانكاري در 
محل خود و شكنندگي فلز مایع تنها براي فوالدهاي حاوي سرب و بیسموت قابل فراهم بود. به همین دلیل فوالد با آخال مهندسي شده 

مي تواند به عنوان یک جایگزین براي فوالدهاي سرب دار جهت ماشینكاري در سرعت برش کم در نظر گرفته شود.

براي  فوالد  در  گرافیت  هاي  آخال  داده شد[3[.  توسعه  استیل 
حصول اثر روانكاري در طي ماشینكاري ایجاد شدند. در این مورد 
اندازه  از یک عملیات حرارتي گران براي دستیابي به یک  باید 
آخال مناسب استفاده شود. فوالد حاصله از نظر سطح استحكام 
است.  متفاوت  معمولي  تراش  خوش  فوالدهاي  با  چقرمگي  و 
داده هاي منتشر شده[4[ قابلیت ماشینكاري عالي در سرعت هاي 
 BUE باالي ماشینكاري را نشان مي دهند. مطالعات تحت شرایط
معلوم نیست. با این وجود شكنندگي برجسته و معموال ناخواسته 

فوالد مي تواند یک مزیت در جلوگیري از تشكیل BUE باشد.
دالیل  به  وضوح  به  گرافیت  و  بیسموت  حاوي  فوالدهاي 
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اقتصادي رها شدند. بنابراین سایر ایده هاي فوالد جایگزین رایج تر 
شده اند. اخیرا قلع براي جایگزیني سرب مطرح شده است[5[. 
نقطه ذوب پایین قلع آن را به یک گزینه امیدبخش تبدیل کرده 
است. با این وجود حاللیت قلع و رفتار رسوب کردن آن به روشني 
متفاوت از سرب است. بهبود قابلیت ماشینكاري ناشي از قلع هنوز 
به وضوح نشان داده نشده است. در برخي شرایط خاص قابلیت 
ماشینكاري رضایت بخش اعالم شده است[6،7[. به طور کلي باید 
در نظر گرفته شود که قلع سبب مشكالت گرم شكنندگي در طي 
نوردکاري مي شود. به همین دلیل قراضه غني از قلع نامطلوب 
فوالدهاي  همه  کیفیت  بر  دار  قلع  فوالدهاي  زیاد  تولید  است. 

تولیدي بر پایه قراضه در مقیاس بلند مدت تاثیر مي گذارد.
مهندسي  کرده  پیدا  اي  گسترده  جذابیت  که  دیگري  ایده 
آخال های اکسیدي است. آخال هاي اکسیدي شیشه اي نرم به 
خوبي طراحي شده در فوالدهاي خوش تراش به وضوح مي توانند 
با  مقایسه  در  باال  تراشكاري  را در سرعت هاي  ابزار  طول عمر 
فوالدهاي خوش تراش سرب دار معمولي بهبود دهند )شكل1(. 

این ایده توسط برخي شرکت هاي فوالدسازي اروپائي [8،9،10[ و 
آسیایي [11[ توسعه دهنده فرآیندهاي مختلف متالورژیكي تولید 
فوالد براي رسیدن به آخال هاي اکسیدي بهینه در فوالدهاي 
خود بكار گرفته شده است. به دلیل نقاط نرم شدن بسیار باالي 
اکسیدهاي طراحي شده اینكه آیا این آخال ها قادر به روانكاري 
سطح تماس ابزار - براده مي باشند روشن نیست. همچنین تاثیر 

آنها بر تشكیل BUE هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است.
هدف از تحقیق حاضر بررسي رفتار فوالد با آخال مهندسي 
بوده  ماشینكاري  کم  هاي  سرعت  در   .11SMn37 I.E شده 
است. جریان مواد و روانكاري ابزار- براده بایستي تحت تاثیر مثبت 
نزدیكترین  در  بیروني  پاشش  و  هوا  با  کاري  از خنک  استفاده 
جاي ممكن براي قابلیت ماشینكاري فوالد سرب دار استاندارد 
براي  بالقوه  هاي  گزینه  سایر  گیرند.  قرار   11SMnPb37
جایگزیني فوالد سرب دار همانند فوالد قلع دار یا فوالد بیسموت 
دار نیز در نظر گرفته شدند. یک روش جستجو براي به دست 
 ،)LME( آوردن سریع اطالعات قابل اعتماد در مورد جریان مواد

شكل1- عمر ابزار فوالد با آخال مهندسي شده 
.[12]11SMnPb37 در مقایسه با فوالد استاندارد

جدول1- ترکیب شیمیائي فوالدهاي مورد آزمایش.

SnBiPbSiPMnSC

---0.160.011.470.380.0911SMn37 I.E.

--0.25-0.051.390.390.0711SMnPb37

فوالد بیسموت دار0.061.030.310.09--0.08-

0.05---0.061.130.300.09SAE 12T14

نظـر  بایـد در  بـه طـور کلـي 
سـبب  قلـع  کـه  شـود  گرفتـه 
در  شـکنندگي  گـرم  مشـکالت 
طـي نـوردکاري مـي شـود. بـه 
همیـن دلیـل قراضه غنـي از قلع 

اسـت. نامطلـوب 
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روانكاري در محل خود و تشكیلBUE مي باشد.

2-  آزمایش ها
چند فوالد قابل دسترس تجاري به صورت سرد کشیده شده 
و پوسته کني )پیلینگ( شدند. ترکیب شیمیایي فوالدهاي مورد 
بررسي در جدول1 ارائه شده اند. انتظار مي رود تفاوت در گوگرد 
محتوي و همچنین تفاوت در توزیع سولفید این فوالدها نقش 

بازي کند، اما این اثر جزئي لحاظ شد.
آزمایش هاي تراشكاري یک نقطه اي بر روي یک ماشین تراش 
استاندارد )Schaublin 42L( مجهز به پلتفرم نیروي متعارف 
طول  با  فوالدي  هاي  نمونه  شد.  انجام  نوع 9121(   Kistler(
 mm2 با عمق کاهش  اعمال 3  با   mm31 قطر و   mm500
بیسموت دار  و  قلع دار  نمونه هاي فوالدهاي  تراشكاري شدند. 
 mm31 به  mm35 از پیلینگ میله هاي کشش شده  توسط 
به دست آمدند. نمونه هاي سایر فوالدها به طور مستقیم تحت 
کشش سرد قرار گرفتند. براي از بین بردن تاثیر پوسته بیروني از 
اولین تراش با عمق mm2 براي آنالیز استفاده نشد. هر آزمایش 
3 بار انجام شد. بمنظور برخورد با حالت تشكیل BUE تنوعي از 
 V_C=10,20,30,40,50,60,80,100( سرعت هاي ماشینكاري
m/min( در سرعت تغذیه ثابت f=0.2 mm/rev و عمق تراش

a_p= 2 mm انتخاب شدند.
یک اینزرت استاندارد HM در یک نوع بدون پوشش و با دو 
 CNMG 120408-GN IC8048٬CNMG( پوشش مختلف

 )٬CNMG 120408-GN IC28 120408-GN IC9015
وضعیت  در سه  بیروني  پوشش  الیه  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
"بدون پوشش"، TiN و Al2O3، و زاویه حمله  γ=1^°  4 و 
زاویه پشت لبه برش 5∞=6 بود. براي تغییر شرایط خنک کنندگي 
از خنک کاري با هوا )bar6( و پاشش با حداقل مقدار روانكار 
پایه روغن  بر  روانكار،  استفاده شد.  تجاري در طي ماشینكاري 
استر سینتتیک6 ، حاوي 1.8 درصد گوگرد و 0.3 درصد فسفر بود 
و به جریان هوا )bar6( با دبي 20 میلي لیتر بر ساعت تغذیه مي 
شد. عالوه بر نیروهاي ماشینكاري ضخامت براده و زبري سطح 
کردن  براي مشخص  براده  از ضخامت  تعیین شدند.  نیز  قطعه 
جریان مواد استفاده شد. پس از هر آزمایش شش براده انتخاب 
شده اختیاري با استفاده از یک کولیس کشویي به صورت دستي 
اندازه گیري شدند. زبري سطح RZ به عنوان شاخص تشكیل 
BUE با استفاده از ابزار استاندارد Talysurf اندازه گیري شد.

3- نتایج
براي کاهش تعداد آزمایش ها یک پوشش ابزار ثابت بر اساس 
تحقیقات اولیه با فوالد 11SMn37 I.E. انتخاب شد. در مرحله 
دوم رفتار فشاري براده چهار فوالد با توجه به رابطه بین تغییر 
شكل فوالد )ضخامت براده hch( و نیروي اعمال شده )نیروي 
برشكاري7F( تحت خنک کاري با هوا و پاشش روغن مورد بررسي 
قرار گرفت. این نشانه هائي را در مورد جریان مواد و روانكاري در 
محل خود ارائه مي دهد. اما جدا کردن پدیده BUE از داده هاي 

.hch وابستگي نیروي  تراشكاري به  ضخامت براده )b( تحت شرایط ماشینكاري خشک و .I.E 11SMn37نیروهاي تراشكاري فوالد )a( -2شكل

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

47
خرداد و تیر 1398



اندازه گیري نیرو دشوار است. در آخرین آزمایش تالشي براي 
کیفیت سطح  تربه  مفصل  نگریستن  با   BUE تشكیل  بررسي 

قطعه کار حاصله انجام شد.

1-3 مقایسه پوشش هاي ابزار
ابزار استاندارد HM با دو پوشش مختلف چند الیه با ابزار 
بدون پوشش با شكل هندسي یكسان مقایسه شد. الیه بیروني 
ابزار- ابزار، یعني روانكاري  پوشش بر چسبندگي بین فوالد و 

تحقیق  در  گذارد.  مي  تاثیر   BUE تشكیل  همچنین  و  براده 
حاضرالیه هاي بیروني به ترتیب TiN و Al2O3 بودند. انتظار 
مي رود TiN به دلیل نیروي چسبندگي کم آن با فاز فریت و 

میل ترکیبي باالي آن به سولفید بهترین نتایج را بدهد[12[.
ابزار- متقابل  تاثیر  از  حاصل  اصطكاک  نیروهاي  اصل،  در 

براده مي باشند. اما در محاسبه نیروي اصطكاک واقعي برخي 
فرضیات در مورد نیروي تراشیدن لبه ابزار باید انجام شود. این 
امر به ویژه در صورت وقوع BUE ناچیز نیست. به همین دلیل 
نیروي تراشكاري در این تحقیق ترجیح داده شد. سهم اصلي در 
نیروي تراشكاري از تغییر شكل مواد و تاثیر متقابل ابزار-براده 
مي آید. تغییرات در روانكاري بر تاثیر متقابل ابزار-براده اثر مي 
منعكس  تراشكاري  نیروي  عالمت  در  باید  نتیجه  در  و  گذارد 
شود. تشكیل BUE از سوي دیگر شرایط جریان مواد در لبه 
تراش را تغییر مي دهد به تغییر نیروي برش منتج مي شود. 
ابزار- باید به روانكاري  اندازه گیري نیروي تراشكاري  بنابراین 

براده و تشكیل BUE هر دو، حساس باشد.

پوشش هاي ابزار تحت سه شرایط خنک کننده مختلف مورد 
آزمایش قرار گرفتند. "ماشینكاري خشک" به معني بدون هیچ 
دهنده  نشان  بار("   6( هوا  کننده  کننده."خنک  خنک  مایع 
خنک کاري بدون هیچ عامل روانكار. افزودن 20 میلي لیتر بر 

ساعت روانكار به عنوان شرایط"با روانكار".
ماشینكاري  شرایط  تحت  آمده  دست  به  نتایج   a2در شكل
خشک نشان داده شده است. در تراشكاري m/min 100 که در 
آن هیچگونه تشكیل BUE رخ نمي دهد اثر روانكاري پوشش 
ابزار را به وضوح مي توان مشاهده کرد. هیچ تفاوت معني داري 
نبود. در زیر حدود 50 متر  TiN و Al2O3 قابل یافت  بین 
براي شرایط ماشینكاري  نیرو  بر دقیقه افت شدید در منحني 

شكل3-  نیروهاي تراشكاري فوالدI.E 11SMn37. تحت )a( شرایط خنک کاري با هوا و )b( تحت شرایط "با روانكار".

ابزار استاندارد HM با دو پوشش 
بدون  ابزار  با  الیه  چند  مختلف 
یکسان  هندسي  شکل  با  پوشش 
مقایسه شد. الیه بیروني پوشش بر 
چسبندگي بین فوالد و ابزار، یعني 
همچنین  و  براده  ابزار-  روانکاري 

تشکیل BUE تاثیر مي گذارد. 
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خشک )نشان داده شده با فلش( مشهود شد. در مطالب منتشر 
شده این رفتار به تشكیل BUE نسبت داده شده است[14[. 
این رفتار در مورد ابزار پوشش داده شده به وضوح دیده نمي 
شود که نشانه اي است از اینكه ابزارهاي پوشش داده شده از 

تشكیل BUE جلوگیري مي کنند.
براده  به تغییرات در ضخامت  تغییرات در نیروي تراشكاري 
و  تراشكاري  نیروي  بین  روابط   b2شكل در  شود.  مي  مربوط 
ضخامت براده به ترتیب براي ابزار بدون پوشش و ابزار پوشش 
شده با TiN ارائه داده شده است. از این نمودار آشكار مي شود 
از  ناشي  پوشش(باید  بدون  )ابزار   a2شكل در  شدید  افت  که 

ایجاد براده هاي نازکتر باشد.
شرایط خنک کنندگي "خنک کاري با هوا" )شكلa3( و "با 

روانكار" )شكلb3( نتایج نسبتا مشابهي مي دهند. 

کامال روشن نیست که خنک کاري در مجاورت لبه ابزار واقعا 
اما در مورد خنک کاري وقوع تشكیل  بوده است.  چقدر موثر 
BUE مي بایستي به سرعت هاي تراشكاري باالتر که به نظر 
 )b3 و   a3 هاي  شكل  در  )پیكان ها  افتد  مي  اتفاق  رسد  مي 
مثال  )براي  اساسي  هندسي  اثرات  وجود  این  با  شود.  منتقل 
پیچش و فر خوردن قویتر براده ها( نیز مي تواند نقش بازي کند.

بسیار  تراشكاري  پارامترهاي  تغییرات  به  پوشش  بدون  ابزار 
حساس هستند. این یک اشكال مهم تحت شرایط عملي تولید 
قابل  به طور  داده شده،  پوشش  ابزار  با  ماشینكاري  اما،  است. 
توجهي با ثبات تر رفتار مي کند. در این تحقیق پوشش TiNبه 
دلیل نیروي تراشكاري قدري کمتر در مقایسه با آزمایش هاي 
با ابزار پوشش شده با Al2O3 مطلوب بود. بنابراین تحقیقات 

بیشتري با ابزار پوشش شده با TiN انجام شد.

.)TiN ( فوالد قلع دار ماشینكاري شده )هر دو با ابزار پوشش شده باb( 11. وSMn37 I.Eفوالد)F-hch)a شكل-4  نمودار

.)TiN ( فوالد بیسموت دار )هر دو با ابزار پوشش شده باb(11 وSMnPb37فوالد)F-hch)a  شكل5-  نمودار
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 2-3   رفتار فشاري براده فوالدها
تغییر شكل مواد سهم غالبي را از نیروي تراشكاري مي گیرد. 
براده  )F( و ضخامت  تراشكاري  نیروي  رود  انتظار مي  بنابراین 
)hch( با هم ارتباط داشته باشند )شكلb2 را ببینید(. با در نظر 
گرفتن ماشینكاري با یک ابزار پوشش شده با TiN نمودارهاي 
F-hch مرتبط به ترتیب براي فوالد 11SMn37 I.E. )شكل

 )a5شكل(  11SMnPb37فوالد ،)b4(، فوالد قلع دار )شكلa4
و فوالد بیسموت دار )شكلb5(نشان داده شده اند.

تحت شرایط ماشینكاري خشک نیروي تراشكاري به صورت 
افزایش   .11SMn37 I.Eفوالد براي  براده  ضخامت  با  خطي 
مي یابد )خط چین به عنوان راهنماي چشمي(. با استفاده از یک 
خنک  اینكه  محض  به  بایستي  تراشكاري  نیروي  کننده  خنک 
کاري در مناطق تغییر شكل موثر مي شود افزایش یابد )عمدتا 
در مناطق برش اولیه(. به نظر مي رسد این موردي است که اگر 
سرعت تراشكاري به اندازه کافي پایین باشد )و براده هاي ضخیم 

رخ مي دهد(. اما اثر نسبتا کم است.
رفتار   .11SMn37 I.E به فوالد  بسیار شبیه  دار  قلع  فوالد 
مي کند )خط چین شكلa4 به عنوان مرجع ارائه شده است(. 
یک تغییر کوچک به نیروهاي تراشكاري باالتر مي تواند ناشي از 

تفاوت در ترکیب شیمیایي باشد )گوگرد کمتر(.
  11SMnPb37دار سرب  فوالد  گرید  نتایج،  این  مقابل  در 
کامال متفاوت رفتار مي کند )شكلa5(. تنها چند داده اندک از 
 11SMn37 خط چین پیروي مي کنند )به دست آمده با فوالد
این نقاط منفرد متعلق به سرعتهاي تراشكاري کمتر از   .).I.E

شكل6- نیروهاي تراشكاري فوالد بیسموت دار 
در مقایسه با فوالد سرب دار ماشینكاري شده 

.TiN با روانكار و ابزار پوشش شده با

.I.E 11SMn37 شكل7- مثال هایي از تغییرات زبري سطح فوالد
ماشینكاري شده با ابزار بدون پوشش تحت شرایط خشک.
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 LME 11. مي باشد )خارج از نحوهSMn37 I.E از مورد فوالد
روانكاري  یک  بنابراین  گیرند(.  مي  قرار  چین  خط  روي  نتایج 
موضعي ناشي از سرب مایع محتمل ترین توضیح براي این اثر 
است. کمترین نیروهاي تراشكاري در سرعت برش 30 و 40 متر 

بر دقیقه به دست آمد.
در  درصد(   0.08( کمتر  بسیار  بیسموت  محتواي  وجود  با 
مقایسه با افزودن سرب )0.25 درصد( فوالد بیسموت دار بسیار 
شبیه به فوالدهاي سرب دار رفتار مي کند )شكلb5(. به دلیل 
نقطه ذوب پایین تر بیسموت مسیر در منحني نیروي تراشكاري 
دار  فوالد سرب  با  مقایسه  در  کمتر  تراشكاري  هاي  به سرعت 
منتقل مي شود )شكل6(. به همین دلیل انتظار مي رود بیسموت 

20 متر بر دقیقه یا باالتر از 80 متر بر دقیقه مي باشند. بین این 
سرعت هاي تراشكاري ضخامت براده تقریبا ثابت است. این پدیده 
 C400 -° توضیح داد. در محدوده دماي LME را مي توان با
300 آخال هاي سرب در فوالد به مایع تبدیل مي شوند. تحت 
این شرایط تجمع کرنش ممكن فوالد قبل از شكست به شدت 
 )mm0.6-0.5 کاهش مي یابد. تنها براده هاي نازک )در اینجا
مي توانند تشكیل شوند. بیشتر نیروهاي تراشكاري به وضوح زیر 
خط مرجع قرار مي گیرند. این قابل توجه است زیرا هیچ نشانه اي 
نیست از اینكه انرژي تشكیل براده فوالد11SMnPb37  کمتر 

.)TiN ( ماشینكاري همراه با خنک کاري با هوا )هر دو با ابزار پوشش شده باb( ماشینكاري خشک و)a( پس از Rt شكل8- زبري سطح

شكل9- زبري سطح Rt پس از ماشینكاري با روانكار و ابزار پوشش 
.TiN شده با

کننده  از یک خنک  استفاده  با   
نیروي تراشکاري بایستي به محض 
اینکه خنک کاري در مناطق تغییر 
یابد  افزایش  شود  مي  موثر  شکل 
به  اولیه(.  برش  مناطق  در  )عمدتا 
نظر مي رسد این موردي است که 
اگر سرعت تراشکاري به اندازه کافي 
پایین باشد )و براده هاي ضخیم رخ 

مي دهد(. اما اثر نسبتا کم است.
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ماده موثرتر از سرب براي قابلیت ماشینكاري باشد تا هنگامي که 
عملیات ماشینكاري در سرعت هاي بسیار کم ماشینكاري مد 

نظر باشد.

3-3   کیفیت سطح قطعه کار
روشني  نشانه  هیچ   TiN با  شده  پوشش  ابزار  از  استفاده  با 
براي تشكیل BUE از نیروي تراشكاري یا اندازه گیري ضخامت 
نتیجه  در  موضعي  خیلي   BUE تشكیل  نبود.  تشخیص  قابل 
شرایط بد جریان مواد در مجاورت لبه ابزار تراشكاري اتفاق مي 
افتد. غیر از موارد BUE شدید مشاهده تشكیل BUE با نگاه 
کردن به خود فرآیند ماشینكاري دشوار است. از طرفي کیفیت 
سطح قطعه کاربه محض وقوع تشكیل BUE مي بایستي بسیار 

حساس تغییر کند.
در حالت ایده آل شكل لبه ابزار برش و پالستیسیته مواد قطعه 
کار کیفیت سطحي پس از ماشینكاري را تعیین مي کند. آنگاه 
زبري سطح میكروسكوپي یک کپي از اثر ابزار بر قطعه کار است.

به محض اینكه قطعه اي از BUE کیفیت سطحي را خراب 
بین مي  از   )a7تغییرات سطحي )شكل تناوبي  مي کند حالت 
رود )به طور موقت،شكلb7(. وقوع حوادث منفرد موثر بر زبري 
سطح را به بهترین صورت مي توان توسط تفاوت در ارتفاع بین 
موقعیت حداکثر و حداقل در تغییرات زبري کمي کرد. این مقدار 
Rt نامیده مي شود. از لحاظ نظري Rt به صورت تابعي از شعاع 
لبه ابزار و نرخ تغذیه بیان مي شود )شكل7(. با شعاع لبه ابزار  
بایستي  مي   Rtمقدار  mm/REV0.2 تغذیه  نرخ  و   mm0.8
μm6.75 باشد. در تحقیقات حاضر کمترین مقدار اندازه گیري 
ابزار  با  ماشینكاري شده   11SMnPb37 فوالد براي   Rt شده 
پوشش شده با TiN در سرعت تراشكاري m/min100 برابر با 
μm8.98 بود. این مقدار را مي توان به عنوان مرجع براي شكل 

هندسي ایده آل ابزار )بدون BUE( تفسیر کرد.
اندازه گیري شده Rt به  در شكل هايa8، b8 و 9، مقادیر 
ترتیب براي شرایط "قابلیت ماشینكاري خشک"، "خنک کاري 
با هوا" و"با روانكار" ارائه شده اند.در سرعت هاي تراشكاري 40 
تا m/min100 هیچ تفاوت قابل توجهي بین همه این شرایط 
ماشینكاري وجود ندارد. با کاهش سرعت تراشكاري Rt به طور 

مداوم تا حدود μm20 افزایش مي یابد.
کیفیت سطح بهبود یافته در سرعت هاي باالي تراشكاري مي 
تواند به دلیل صلبیت8 باالتر مواد قطعه کار یا به سرعت بیشتر 

خروج براده ها از مجاورت لبه برش باشد )جلوگیري از خراش 
انداختن براده ها بر روي سطح قطعه کار(.

 BUE در سرعت هاي کم تراشكاري انتظار مي رود تشكیل
بروز کند و تاثیر منفي بر کیفیت سطح بگذارد. در واقع در زیر 
m/min40 یک تغییر ویژگي در منحني-Rt را مي توان مشاهده 
کرد. نظر به اینكه خنک کاري با هوا تاثیر قابل توجهي بر این 
رفتار نمي گذارد استفاده از مقدار کمي روانكار کیفیت سطح را به 
وضوح بهبود مي بخشد. تحقیقات قبلي نشان مي دهد که روانكار 
از رسوب  اما مانع  از خود تشكیل BUE جلوگیري نمي کند، 
کردن بخش هایي از BUE بر روي قطعه کار مي شود[15[. این 

اثر را مي توان براي هر چهار فوالد مشاهده کرد.
در پراکندگي داده ها فوالد 11SMnPb37 و فوالد بیسموت 
دار قابل تمایز نیستند. هر دو فوالد سطح نهائي بهتري را از فوالد 
11SMn37 I.E. و فوالد قلع دار نشان مي دهند. با استفاده از یک 

روانكارتفاوت بین فوالدها به میزان قابل توجهي کاهش مي یابد.

4- نتیجه گیري
از نمودارهاي F-hch مي توان براي بررسي وقوع LME و نیز 

بـا وجـود قابلیـت ماشـینکاري 
برجسـته فوالدهـاي بـا آخال هاي 
مهندسـي شـده در سـرعت هاي 
تأثیـر  هیـچ  تراشـکاري  بـاالي 
یـا   LME نظـر  )از  مفیـدي 
روانـکاري در محـل( را نمـي توان 
در سـرعت هاي تراشـکاري کمتر 
از m/min100 نشـان داد. رفتـار 
LME و روانـکاري در محـل تنها 

بـراي فـوالد سـرب دار و فـوالد 
آلیاژ شـده با بیسـموت مشـخص 

شـد، نه بـراي فـوالد قلـع دار.
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اثربخشي روانكاري در محل در شرایط ماشینكاري واقعي استفاده کرد.
- با وجود قابلیت ماشینكاري برجسته فوالدهاي با آخال هاي 
مهندسي شده در سرعت هاي باالي تراشكاري هیچ تأثیر مفیدي 
)از نظرLME یا روانكاري در محل( را نمي توان در سرعت هاي 
و   LME رفتار  داد.  نشان   m/min100 از  کمتر  تراشكاري 
روانكاري در محل تنها براي فوالد سرب دار و فوالد آلیاژ شده با 

بیسموت مشخص شد، نه براي فوالد قلع دار.
- استفاده از روانكار کیفیت سطح قطعه را بهبود مي بخشد 
اگر ماشینكاري تحت شرایط BUE )زیرm/min40( انجام شود.
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تنظیم از: آرزو جهانی
فوق لیسانس مهندسی صنایع

بازار جهاني محصوالت فوالدي 
و مواد اولیه فوالد 

برگرفته از سایت متال اکسپرت
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جدول قيمت محصوالت فوالدي

Commonwealth of Independent States )1- کشورهای مستقل مشترک المنافع ) شوروی سابق

بهاي فرآورده ها و مواد اولیه مربوط به صنعت فوالد

 پیش بینی قیمت در
2019/07/05

دالر/تن

بازارمحصولمبناي تحویل2019/06/282019/06/21

دالر بر تن

415415413FOB Black/Baltic Sea/exportBillet125-
150mm

CIS  

430425-435430-435CFR/importBillet125-
150mm

Turkey

410-430410-430410-430FOB Black/Baltic Sea/exportSlab200-
250mm

CIS

470465-470460-465FOB/exportRebarTurkey

460-465460-465465-470FOB/exportRebarCIS

500-510500-510500-515FOB/exportWire rodCIS

505-510510510FOB/exportWire rodChina

FOB: Free On Board تحویل روی عرشه کشتی

بازار ترکیه: بهای صادراتی فرآورده های طویل از ترکیه 
رو به کاهش است اما ممکن است بهبود  یابد. 

بهای  تقاضا،  ماندن  باقی  پایین  و  قراضه  قیمت  کاهش  با 
صادراتی فرآورده های طویل در ترکیه این هفته کاهش یافت. 
جدید  های  تخفیف  دادن  از  است  ممكن  ها  کارخانه  هرچند 
به  رو  اولیه  مواد  بخش  رسد  می  نظر  به  زیرا  کنند  اجتناب 
بهبودی می رود. این هفته سطح قیمت کاربردی برای میلگرد 
ترکیه هم برای کارخانه ها هم برای خریداران 465-460 دالر/

تن فوب می باشد در حالیكه برخی قیمت های رسمی در سطح 
475-470 دالر/تن فوب هم شنیده شده است. برخی مذاکرات 
در هنگ کنگ گزارش شده اما قیمت ها با هم هماهنگ نیست 
خریداران 483-482 دالر/تن سی اف آر )حدود 450 دالر/تن 
فوب( را درخواست می دهند در حالی که فروشندگان قیمت 
را  فوب(  دالر/تن   460( آر  اف  سی  دالر/تن   495 به  نزدیک 

خواهانند.
بازار  خاورمیانه: عربستان محموله های شمش بیشتری  

را سفارش می دهد.
ماند.  می  باقی  فعاالنه  شمش  خرید  در  همچنان  عربستان 
مذاکره  عربستان،  میلگرد  کلیدی  تولیدکنندگان  از  یكی 
موفقیت آمیزی برای محموله 50،000 تن شمش با قیمت 442 
دالر/تن سی اف آر داشته اند، محموله در ماه آگوست از اوکراین 
 410-412 معامله  این  فوب  قیمت  سطح  شد.  خواهد  ارسال 
دالر/تن فوب می باشد. قیمت های اولیه رسیده از سی آی اس 
و ترکیه در سطح 455-450 دالر/تن سی اف آر بود. هرچند 
با تضعیف بهای قراضه در ترکیه، خریداران شمش در عربستان 
برای گرفتن تخفیف برنامه ریزی کردند. در مصر شمش سی آی 
اس با قیمت 448-440 دالر/تن سی اف آر )425-415 دالر/

تن فوب ( شنیده شده است. 
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جدول قيمت مواد اوليه

بهاي مواد اولیه مربوط به صنعت فوالد

بازارمحصولمبناي تحویل2019/06/282019/06/21

دالر بر تن

280-285278-280import from Baltic region, CFRScrap HMS 1&2 (80:20)Turkey

118116import from Australia, CFRIron ore, 62 % FeChina

345-350345-350import, CFRPig ironUSA

190-192192-195export, FOBHard coking coalAustralia

بازار خاوردور:خریداران جنوب شرق آسیا  روی  شمش 
روسیه تمرکز دارند. 

بیشتر واردکنندگان جنوب شرق آسیا اخیرا به پیشنهادهای 
روسیه  تنها  زیرا  بودند  اعتنا  بی  روسیه  از  غیر  به  شمش 
روسیه  قیمت های  هرچند  داد.  می  ارایه  را  رقابتی  قیمت های 
به دیگران  را  و شانس  یابد  افزایش  به زودی  است  هم ممكن 
می دهد. قیمت های پیشنهادی روسیه به اندونزی و تایلند این 
هفته در حدود 450 دالر/تن سی اف آر می باشد که 5-4 دالر/

تن زیر قیمت های هفته پیش می باشد. طبق گزارش ها یک 
محموله 50،000 تنی با قیمت 450 دالر/تن سی اف آر اندونزی 

اخیرا فروخته شد. 

بازار سی آی اس: قیمتهای پایین تر برای شمش سی 
آی اس در قراردادها ثبت شد.

بهای شمش سی آی اس در طول  با کاهش قیمت قراضه، 
هفته کاهش یافت. هرچند روند نزولی بیشتر، نامشخص است. 
از آنجا که شمش برای تحویل ژوییه پیشتر کامل فروخته شده 
که حمایتی از قیمت  ها خواهد بود. بیشتر پیشنهادهای رسمی 
اخیر شمش از تامین کنندگان کلیدی سی آی اس در سطح 

420-415 دالر/تن فوب دریای سیاه-آزو عرضه شده است .

نمودار روندهاي مهم محصوالت فوالدی و مواد اوليه
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ترکیه  قراضه  بازار  در  قیمت  پیشنهاد  قراضه:  بازار 
نایاب است.

بازار قراضه ترکیه گزارش  در پایان هفته هیچ قراردادی در 
نشده است. تقاضا بهبود یافته اما پیشنهاد قیمت محدود است. 
قراضه  های  محموله  در جستجوی  ترکیه  در  کارخانه  چندین 
 HMS هستند در حالیكه قیمت های 30 خرداد برای قراضه
زیر 280 دالر/تن  بالتیک  یا منطقه  آمریكا  از   )1&2 )80:20
سی اف آر می باشد که برخی از آنها در 31 خرداد به 280 دالر/

تن سی اف آر و یا باالتر رسیدند.  

وجود    با  چین  در  آهن  سنگ  بهای  آهن:  بازارسنگ 
پسروی روز جمعه  باال باقی ماند.

پس از افزایش ناگهانی بهای سنگ آهن در چین در دو روز 
به دلیل کاهش فیوچرز و کسادی تجارت دریایی، در  گذشته 
اما  داشت.  پسروی  آهن  سنگ  قیمت  خرداد   31 جمعه  روز 
آینده  در  اولیه  مواد  بهای  که  معتقدند  همچنان  کارشناسان 

نزدیک باال باقی خواهد ماند. سنگ آهن %62 ریزدانه استرالیا با 
1.25 دالر کاهش به 116 دالر/تن سی اف آر رسید. هرچند با 
وجود کاهش قیمت روز جمعه، بهای نقدی شاخص سنگ آهن 

در مقایسه هفتگی 4.75 دالر/تن افزایش داشته است. 

بازار زغال سنگ: با کمبود تقاضا، بهای ذغال کک شو 
در قراردادها   پایین آمد.

بهای زغال سنگ کک شوی استرالیا این هفته نیز به کاهش 
های  محدودیت  برخی  دلیل  به  امر  این  دهد  می  ادامه  خود 
خرید در چین به دنبال بدتر شدن شرایط در بازار فوالد چین و 
مسائل و محدودیت های وارداتی است. با این وجود بهای زغال 
سنگ پرمیوم استرالیا در سطح 193.5 دالر/تن فوب باقی ماند. 
با قیمت 192 دالر/ برند گونلیا به هند  معامله ای برای زغال 

تن فوب تحویل ژوییه انجام شد. یک محموله 75000 تنی از 
تحویل  فوب  دالر/تن   195 قیمت  با  چین  به  هم  برند  همین 

ژوییه فروخته شد. 

 جدول مربوط به حمل و نقل

 تغییر قیمت هفتگی
دالر/تن

 کرایه حمل
دالر/تن

محمولهمیزان )تن(مبدامقصد

+0.532 bss FILOفرآورده هاي فوالدي40,000اوکراینامارات

فرآورده هاي فوالدی5000اوکراینمصر19-20=

فرآورده هاي فوالدی5000اوکراینترکیه12-12.5=

قراضه3,000روسیهترکیه122+

=26 bss FILOفرآورده هاي فوالدي50,000ترکیهامارات

=EUR 13-14فرآورده هاي فوالدي3,000اسپانیاایتالیا

فرآورده هاي فوالدي3,000ترکیهمصر12-13=

شمش3,000روسیهایران17-18=

فرآورده هاي تخت3,000قزاقستانایران11-12=

bss FILO: basis Free In/Liner Out. Sea freight with which the shipper pays load costs and the carrier pays 
for discharge costs
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ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی با هدف انتشار 
و  گسترش  کشور،  مهندسان  و  محققان  اساتید،  پژوهش های 
ارتقای پژوهش صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم و 
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات و بررسی های عزیزان را 
به صورت مقاله های علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نماید 
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در راستای شكوفایی 

صنعت پذیراست.
مقاله ها می توانند در برگیرنده موضوع های زیر باشند:

در بخش علمی، فنی موضوع های زیر مثال زدنی است: 
شكل  دادن فلزات، ریخته گری، اتصال فلزات، متالورژی پودر، 
عملیات حرارتی، مهندسی سطح و مواد فلزات و آلیاژها و استخراج 
و تهیه آهن پژوهش، توسعه و نوآوری در علم و صنعت متالورژی 

تولید پایدار و محیط زیست، بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوع های زیر راهنمای مناسبی در 

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

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

یاری رسانند.
ویژگی های مقاله های مورد پذیرش به ترتیب اولویت:

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

2- تدوینی و مروری: به مفهوم جمع بندی نظریه های گوناگون 
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.

3- ترجمه مقاله های ارزشمند نشریات و کتب خارجی.

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

اجزای ضروری مقاله 
1- چكیده مقاله حداکثر در 5 سطر و حتی المقدور به زبان 

التین نیز باشد؛
2- مقدمه؛

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

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

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

حروف  ترتیب  به  انگلیسی  و  فارسی  از  اعم  مراجع  همه   -7
نام  ذکر  مراجع  فهرست  در  شوند.  نوشته  نویسندگان  الفبایی 
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 عكس ها: اصل تصاویر و عكس ها با کیفیت مطلوب 

باید ضمیمه مقاله باشد؛
9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل مقاله یا کپی مقاله ضروری 

است؛
10- مقاالت تایپ شده در برنامه 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 

ذکر  و  نویسنده  تماس  تلفن  شماره  پستی،  کامل  نشانی   *
مدرک تحصیلی ضروری است؛

* همراه با مقاله خود یک قطعه عكس، تصویر کارت ملی و 
تصویر مدرک تحصیلی را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

* چكیده مقاله حداکثر در 5 سطر و حتی المقدور به زبان 
التین ارسال شود. 

* شماره حساب بانكی خود را جهت دریافت حق مقاالت پس 
از چاپ قید نمایید؛

* مسئولیت درستی و صحت مطالب، ارقام و نمودارها بر عهده 
نویسندگان مقاله است؛ 

-4936 تلفن  شماره  با  می توانید  بیشتر  اطالعات  جهت   *
0315257 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
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