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میزان تولید فوالد ضد زنگ دنیا در سال 2018 با 5.22 درصد 
تن  میلیون   50.729 سطح  به   2018 سال  به  نسبت  افزايش 
رسیده است. بعد ازسه سال کاهش تولید متوالي، اين پنجمین 
سال متوالي است که تولید فوالد ضد زنگ جهان افزايش می يابد. 
در حالیکه میزان تولید فوالد ضد زنگ دنیا در سال 1950 يک 
تولید فوالد ضد زنگ  روند  نبود. در شکل 1  بیش  میلیون تن 
جهان طی سال های 1950 - 2018 به نمايش گذاشته شده 
اقتصادي  بهبود  و  ثبات قیمت مواد خام داخلي کشورها  است. 
جهان بر اين افزايش تولید تأثیر گذار بوده اند. بغیر از ناحیه اروپا 
غربی و افريقا در کلیه نواحی تولید فوالد ضد زنگ افزايش تولید 
به چشم می خورد. ظرفیت تولید فوالد ضد زنگ دنیا در سال 
بالغ بر 70.6 میلیون تن برآورد شده است. در جدول1   2018
سهم شرکت های برتر درظرفیت تولید فوالد ضد زنگ جهان از 
نظر می گذرد. در سال 2018سهم تولید فوالد ضد زنگ در فوالد 
خام جهان 2.8 درصد برآورد شده است. خاطر نشان می گردد، 
فوالد ضد زنگ اولین بار توسط آقای Harry Brearley )شکل2( 
ابداع و  انگلستان   Sheffield در تاريخ 13 اوت 1913 در شهر

تولید شد.

تولید فوالد ضد زنگ در جهان
در شکل3 روند تولید فوالد ضد زنگ چین و ديگر کشورهای 
جهان در6 سال گذشته از نظر مي گذرد. پیش بیني مي شود، 
میزان تولید فوالد ضد زنگ جهان در سال آتي با 4 درصد رشد 
تولید به 52.7 میلیون تن برسد. بدون در نظر گرفتن چین در 
زنگ 10.6  فوالد ضد  تولید  میزان  در سال 2018  آسیا  ناحیه 

میلیون تن بوده است. در حال حاضر چین و ساير کشو رهاي 
را  دنیا  فوالد ضد زنگ  و 20.9 درصد  ترتیب 52.6  به  آسیايي 
عرضه مي کنند. در طول12 سال گذشته چین رشد زيادي در 
تولید فوالد ضد زنگ از خود نشان داده است. در سال 2018 با 
3.62 درصد رشد میزان تولید اين کشور به 26.706 میلیون تن 
رسیده است. رشد تولید فوالدخام ضد زنگ چین در بین سال های 
2001 - 2018 بالغ بر 26.106 میلیون تن بوده است. پیش بینی 
می شود درسال جاری میزان تولید کشور چین با 8.5 درصد رشد 
به 28.7 میلیون تن برسد. میزان مصر ف فوالد ضد زنگ کشور 
چین در سال قبل 21.9 میلیون تن گزارش شده است. شرکت 
تیسکو با تولید بالغ بر 4.2 میلیون تن فوالد ضد زنگ در رده 
تولید  قرار گرفته است. ظرفیت  اول شرکت هاي چین وجهان 
واحدهای فوالد ضد زنگ چین در سال قبل 36 میلیون تن اعالم 
شده است. در سال 2018 نسبت استفاده از ظرفیت های نصب 

شکل 1: روند تولید فوالد ضد زنگ جهان طی سال های 1950- 2018

جدول1: ظرفیت تولید مذاب فوالد ضد زنگ جهان در سال 2018

 Harry Brearley شکل 2: آقای
ابداع کننده فوالد ضد زنگ
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برآورد شده  درصد  زنگ چین 74.2  فوالد ضد  واحدهای  شده 
است. کشور کره جنوبی نیز 2.4 میلیون تن فوالد ضد زنگ تولید 
فنالند  اتو کومپوی  داشته است. میزان فوالد ضد زنگ شرکت 
 ACERINOX 2.914 میلیون تن گزارش شده است. شرکت
نیز در سال گذشته 2.44 میلیون تن فوالد ضد زنگ تولید کرده 
است. ضمناً میزان تولید ورق گرم، سرد و محصوالت طويل اين 
ثبت  به  تن  میلیون  و 0.255  ترتیب 2.12، 1.752  به  شرکت 
تولید فوالد خام ضد زنگ، ورق  رسیده است در شکل 4 روند 
گرم، سرد شرکت ACERINOX ارائه شده است. میزان تولید 
فوالد ضد زنگ شرکت Outokumpu فنالند 2.914 میلیون 
بوده است. در شکل 5 تنوع محصوالت فروخته شده )2.4  تن 
شده  گذاشته  نمايش  به   Outokumpu شرکت  تن(  میلیون 
است. در سال 2018 میزان تولید فوالد ضد زنگ کشورهاي ژاپن 
و هند به ترتیب 2.955 و3.74 میلیون تن گزارش شده است. 
در سال گذشته ظرفیت تولید فوالد ضد زنگ کشور هند 5.524 
میلیون تن بوده است. میزان تولید فوالد ضد زنگ کشور تايوان 
نیز 1.172 میلیون تن بوده است. از طرف ديگر میزان تولید فوالد 

است.  گزارش شده  تن  میلیون  اندونزی 3.55  زنگ کشور  ضد 
میزان تولید فوالد ضد زنگ کشورهای ايتالیا و آلمان به ترتیب 
1.484 و 0.433 میلیون تن ثبت شده است. کشورهای بلژيک 
و سوئد نیز به ترتیب 1.835 و0.632 میلیون تن فوالد ضد زنگ 
تولید کرده اند. تولید فوالد ضد زنگ در کشور سوئد 632 هزار تن 
اعالم شده است. در شکل 6 سهم نواحي مختلف در تولید فوالد 
قبل مشاهده مي گردد. در چند سال  ضد زنگ جهان در سال 
گذشته در تولید تنوع فوالد ضد زنگ تحوالت زيادي رخ داده 
است. به دلیل افزايش بي سابقه قیمت نیکل در سال هاي اخیر 
روند تولید فوالد ضد زنگ از نوع کرم – نیکل دار به نیکل کم و 
بدون نیکل تغییر جهت داده است، لذا تولید فوالد ضد زنگ کرم و 
کرم منگنزدار اهمیت زيادي پیدا کرد. در شکل 7 سهم گريدهاي 
مختلف )سري 200، 300 و 400( در تولید فوالد ضد زنگ جهان 
در سال 2018 ديده مي شود. هم اکنون در جهان بیش از 120 

شکل 4 :روند تولید فوالد ضد زنگ شرکت آسريناکس

شکل 5 :تنوع محصوالت فروخته شده شرکت اتوکومپو در 
سال 2018 

شکل 3 : روند تولید فوالد ضد زنگ چین و ئیگر کشورهای جهان در6 سال گذشته )میلیون تن(
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تن بوده است. در حالیکه میزان مصرف نیکل 2.328 میلیون تن 
گزارش شده است. پیش بینی می شود میزان تولید و مصرف نیکل 
جهان در سال جاری به ترتیب 2.38 و 2.464 میلیون تن باشد. 
ثبت شده  تن  برزيل 164 هزار  وال  نیکل شرکت  تولید  میزان 
است. شرکت BHP استرالیا نیز 89.9 هزار تن نیکل تولید کرده 
است. سهم شرکت Glencore در تولید نیکل 123.8 هزار تن به 
ثبت رسیده است. کشور روسیه در سال گذشته 217 هزار تن 
نیکل تولید کرده است. نیکل تولیدي جهان در تهیه فوالدهاي 
ضد زنگ )73 درصد(، آلیاژسازي )8 درصد(، فوالد مخصوص )7 
درصد(، پوشش کاري )6 درصد(، باتري )5 درصد(. ديگر صنايع 
)1 درصد( بکار مي رود. در جدول 2 کاربرد و مصرف نیکل در 
رشته های مختلف صنايع در سال گذشته از نظر می گذرد. میزان 
تولید چدن نیکل دار چین 483 هزار تن برآورد شده است. میزان 
تولید نیکل شرکت Norilsk 217 هزار تن برآورد شده است که 
196.8 هزار تن آن در روسیه حاصل شده است. کشور اندونزی 
در سال قبل291 هزار تن نیکل تصفیه شذه تولید کرده است. 
بیشترين مصرف فلز نیکل را هم با 1.188 میلیون تن کشور چین 
انجام داده است. کشور چین جهت تأمین نیکل مورد نیاز خود 

نوع فوالد ضد زنگ تو لید مي شود. سهم گريدهاي مختلف )سري 
در  چین  کشور  زنگ  فوالد ضد  تولید  در  و 400(   300 ،200
سال2018 به ترتیب 30.92، 48 و 20.47 درصد گزارش شده 
است. میزان تولید محصوالت نورد گرم فوالد ضد زنگ اتحاديه 
اروپا، 6.234 میلیون تن بوده است. میزان تولید محصوالت ورق 
سرد و گرم فوالد ضد زنگ اتحاديه اروپا نیز به ترتیب 3.307 و 
اروپا جمعاً  در  گذشته  سال  در  است.  بوده  تن  میلیون   4.945
7.39 میلیون تن فوالد ضد زنگ تولید شده است. میزان تولید 
فوالد ضد زنگ استنیتی سری 300، دنیا 28.1 میلیون تن اعالم 
شده است. سهم فوالدهاي استنیتي در تولید فوالد ضد زنگ در 
در  نرخ  اين  است.  برآورد شده  درصد  از 77.7  بیش  قبل  سال 
کشور چین 78.92 درصد بوده است. میزان رشد تولید فوالد ضد 
زنگ از سال1950 تا 2018 به طور متوسط سالیانه 5.9 درصد 

محاسبه شده است. 
 

تولید نیکل 
يکي از عناصر اصلي ترکیب فوالد ضد زنگ فلز نیکل است. 
میزان تولید نیکل جهان در سال2018 بالغ بر 2.182 میلیون 

شکل 6 : سهم نواحي مختلف در تولید فوالد ضد زنگ جهان در 
سال 2018 

شکل7 : سهم گريدهاي مختلف در تولید فوالد زنگ نزن دنیا در 
شکل 8 : تأمین کنندگان سنگ نیکل کشور چین در سال  2018سال 2018 

جدول 2 : کاربرد  و مصرف نیکل در رشته ها ی مختلف صنايع
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اندونزی واردات داشته  از کشور  بالغ بر 30 میلیون تن سنگ( 
بالغ  در سال 2018  نیکل کشور چین  واردات سنگ  است.کل 
47.6 میلیون تن برآورد شده اشت.کشورهای اندنزی و فلیپین 
در اين واردات به ترتیب 30 و 14.9 میلیون تن سهم داشته اند. 
تأمین کنندگان سنگ نیکل کشور چین در سال 2018، در شکل 
و  تولید  روند  ترتیب  به  در جدول 3  است.  داده شده  نشان   8
مصرف نیکل جهان در سال هاي اخیر نشان داده شده است. میزان 
واردات نیکل اولیه و ثانويه آمريکا به ترتیب 150 و 50 هزار تن 
اعالم شده است. میزان صادرات نیکل اولیه و ثانويه آمريکا نیز به 
ترتیب 10 و 80 هزار تن بوده است. میزان مصرف نیکل اولیه و 
برآورد  به ترتیب 140 و 130 هزار تن  ثانويه در کشور مذکور 

شده است.

تولید فرو كرم
 مصرف فروکرم نیز از مواد خام مهم تولید فوالدهاي ضد زنگ 
به شمار مي آيد. در سال2018 میزان تولید فروکرم جهان بالغ 

13.4میلیون تن بوده است. میزان مصرف فروکرم دنیا در سال 
پیشین13.1 میلیون تن گزارش شده است. در سال گذشته، سهم 
فروکرم پر کربن، کربن متوسط و کم کربن در تولید فرو کرو م 
جهان به ترتیب 94، 2 و 4 درصد گزارش شده است. کشور چین 
در سال قبل 5.27 میلیون تن فروکرم تولید کرده است. پیش 
بینی می شود در سال جاری میزان تولید فروکرم کشور چین 
به 5.53 میلیون تن برسد. میزان مصرف فروکرم کشور چین در 
سال گذشته 7.8 میلیون تن گزارش شده است. میزان مصرف 
فروکرم کشورهای آمريکا و ژاپن به ترتیب 0.6 و 0.7 میلیون تن 
نیز درسال 2018  افريقای جنوبی  به ثبت رسیده است. کشور 
واردات  است.  آورده  دست  به  فروکرم  تن  میلیون   3.9 بر  بالغ 
فروکرم چین 2.53 میلیون تن گزارش شده است. میزان تولید 
فروکرم کشور هند 1.3 میلیون تن بوده است. سهم کشورهاي 
افريقاي جنوبي، چین، قزاقستان و هند در تولید فرو کرم دنیا به 
ترتیب29، 39.6،9.7 و 9.7 درصد بوده است. سهم اتحاديه اروپا 
نیز 5.2 درصد به ثبت رسیده است. در سال قبل میزان تولید 

جدول 3 : روند تولید نیکل و مصرف اولیه جهان 
در سال هاي اخیر

شکل 9 : روند تولید فروکرم کشورهای مختلف جهان

شکل 10 : روند تغییر قیمت میانگین فرو کروم جهان در فصل های مختلف سال 2017 
و 2018
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فرو کرم شرکت Glencore 1.58 میلیون تن بوده است. شرکت 
Outokumpu فنالند در سال قبل 497 هزار تن فروکروم تولید 

کرده است. شرکت Zimasco زيمباوه در سال گذشته 365 هزار 
تن فروکروم تولید کرده است.شرکت ERG 1.613 میلیون تن 
 MErafe 407 به ثبت رسیده است. میزان تولید فرو کرم شرکت
ياد شده میزان مصرف  هزار تن گزارش شده است. در شرکت 
انرژی ويژه برق برای تولید يک تن فرو کروم 2.85 مگاوات ساعت 
بوده است، میزان مصرف انرژی ويژه نیز 14.84 گیگاژول بر تن 
فرو کروم به ثبت رسیده است. در شکل 9 روند تولید فروکرم 
در  جهان،  تولیدی  کروم  فرو  درصد  شود. 90  مي  ديده  جهان 
تولید فوالد ضد زنگ و آلیاژی به کار برده می شود. قیمت میانگین 
فرو کروم جهان در سال قبل 130.5 سنت بر لیبره کروم بوده 
است. در شکل 10 روند تغییر قیمت میانگین فرو کروم جهان در 

فصل های مختلف سال 2017 و 2018 از نظر می گذرد.

 تولید سنگ كرم )كرومیت(
فروکرم با استفاده از سنگ کرم )کرومیت( تهیه مي شود. 95.5 
درصد کرومیت تولید شده درتهیه فروکرم به مصرف مي رسد. به 
طور تقريبی 95 درصد رزروهای سنگ کروم جهان در آفريقای 
رزرو سنگ کروم جهان 12  دارد. کل  قرار  قزاقستان  و  جنوبی 
میلیارد تن برآورد شده است. در سال 2018 میزان تولید سنگ 
کرم جهان با 18. درصد رشد به 36 میلیون تن رسیده است. در 
حالی که در اوايل قرن بیستم میزان تولید سنگ کرم دنیا 100 
هزار تن بیشتر نبود. سهم گريد متالورژيکی، نسوز، ريخته گری 

شکل 11: زمینه های مصرف سنگ کروم جهان

 شکل 12 : میزان واردات سنگ کروم چین از کشورهای مختلف 
جهان در 3 سال گذشته

جدول 4 : روند واردات سنگ کرم کشور چین
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و شیمیايی سنگ کرم جهان به ترتیب 95.8، 0.2، 2 و2 درصد 
بوده است. در شکل 11 زمینه های مصرف سنگ کروم جهان از 
نظر می گذرد. کشور آفريقاي جنوبي با استخراج 18 میلیون تن 
واردات  میزان  است.  گرفته  قرار  جهان  اول  رده  در  کرم  سنگ 
سنگ کروم چین 14.3 میلیون تن ثبت شده است. در شکل12 
میزان واردات سنگ کروم چین از کشورهای مختلف جهان در 
سال 2018 نشان داده شده است. میزان واردات سنگ کرومیت 
کشور روسیه 0.82 میلیون تن بوده است. میزان صادرات سنگ 
کرومیت آفريقای جنوبی به چین 10.9 میلیون تن بوده است. 
میزان صادرات سنگ کرومیت ترکیه به چین نیز1 میلیون تن 
به ثبت رسیده است. در جدول 4 روند واردات سنگ کروم چین 
طی سال های 2002 - 2018 مشاهده می شود. میزان صادرات 
سنگ کرومیت آفريقای جنوبی به آمريکا 603 هزار تن اعالم شده 

است. میزان مصرف سنگ کرومیت کشور هند 4.8 میلیون تن 
گزارش شده است. در شرکت ERAMET میزان مصرف سنگ 
کرومیت برای تولید يک تن فرو کروم 2.06 تن بوده است. به طور 
کلی برای تولید يک تن فوالد ضد زنگ 0.6 تن سنگ کرومیت 

مصرف می شود.
 

مصرف فوالد ضد زنگ
گذشته  سال  در  کشور چین  زنگ  فوالد ضد  مصرف  میزان 
21.9 میلیون تن بوده است. میزان مصرف فوالد ضد زنگ جهان 
در سال قبل 43.2 میلیون تن به ثبت رسیده است. به عبارت 
کیلوگرم   5.7 دنیا  زنگ  ضد  فوالد  سرانه  مصرف  میزان  ديگر 
اروپا  اتحاديه  برآورد شده است. میزان مصرف فوالد ضد زنگ 
زنگ  ضد  فوالد  مصرف  میزان  است.  بوده  تن  میلیون   5.48

شکل  13 :زمینه های مصرف فوالد ضد زنگ جهان در سال 2018

جدول 5 : نواحي صادر کننده فوالد ضد زنگ جهان در سال2018

جدول 6 : روند صادرات فوالد ضد زنگ فوالد جهان

جدول 7 : روند تجارت قراضه فوالد ضد زنگ در جهان
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میلیون   1.55 و   5.44 ترتیب  به  اروپا  اتحاديه  طويل  و  تخت 
به  زنگ جهان  فوالد ضد  امروزه مصرف سرانه  است.  بوده  تن 
شود.  مي  محسوب  جامعه  در  بهداشت  رعايت  شاخص  عنوان 
است.  کیلوگرم  باالي 10  نرخ  اين  يافته  توسعه  در کشورهاي 
و  ايتالیا  ژاپن،  فوالد ضد زنگ کشورهاي  میزان مصرف سرانه 
شده  ثبت  کیلوگرم   28 و   32  ،15 ترتیب  به  نیز  جنوبي  کره 
اروپا به  اتحاديه  است. در حالي که در کشورهاي چین، هند و 
است.میزان  شده  گزارش  کیلوگرم   15.5 2.5و   ،14.1 ترتیب 
مصرف فوالد ضد زنگ کشور لهستان492 هزار تن بوده است. 
در کشور هاي اسپانیا و تايلند به ترتیب سرانه 7 و 6 کیلوگرم 
سرانه  مصرف  میزان  است.  رسیده  مصرف  به  زنگ  ضد  فوالد 
فوالد ضد زنگ کشور آمريکا 11.1 کیلو گرم بوده است. میزان 
مصرف سرانه فوالد ضد زنگ ترکیه و افريقای جنوبی به ترتیب 
5 و 5.5 کیلو گرم اعالم شده است. مصرف فوالد ضد زنگ دنیا 
در سال گذشته 43.9 میلیون تن اعالم شده است. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که میزان مصرف فوالد ضد زنگ در 
سال جاری 45 میلیون تن باشد. میزان مصرف فوالد ضد زنگ 
تن  1.75میلیون  و   21.9 ترتیب  به  امريکا  و  چین  کشورهای 
گزارش شده است بیش از 37.6 درصد فوالد ضد زنگ تولیدي 
جهان در تهیه محصوالت فلزی، 12.3 درصد در زير ساختارها، 
در  درصد   7.6 قطعات،  موتورو  تجهیزات  تولید  در  درصد   8.9
ساخت ماشین های برقی و بقیه 4.9 درصد در حمل و نقل و 

غیره به کار گرفته مي شود )شکل 13(. سهم تجهیزات موتورو 
قطعات در مصرف فوالد ضد زنگ جهان در کشورهای توسعه 
يافته و در حال توسعه به ترتیب 18.8 و 5.3 درصد می باشد. 

تجارت فوالد ضد زنگ
به  تولیدي  در سال قبل 20.72 میلیون تن فوالد ضد زنگ 
نقاط ديگر جهان صادر شده است. بیشترين صادرات فوالد ضد 
زنگ را با 8.9 میلیون تن اتحاديه اروپا انجام داده است. بیشترين 
واردات فوالد ضد زنگ را نیز باز با 8.588 میلیون تن اروپاي غربي 
داشته است. در جدول 5 نواحي صادر کننده ضد فوالد زنگ دنیا 
داده شده است. میزان واردات فوالد ضد زنگ کشورهای آلمان و 
ايتالیا يه ترتیب 2.3 و 1.6 میلیون تن گزارش شده است. میزان 
صادرات فوالد ضد زنگ آلمان 860 هزار تن بوده است. میزان 
واردات فوالد ضد زنگ کشورهای فرانسه و مکزيک به ترتیب 1.1 
و 0.665 میلیون تن بوده است. در سال گذشته کشور ژاپن 976 
هزار تن فوالد ضد زنگ صادر و 720 هزار تن فوالد ضد زنگ 
وارد کرده است. میزان صادرات و واردات فوالد ضد زنگ کشور 
کره جنوبی به ترتیب 0.676 و 1.2 میلیون تن به ثبت رسیده 
است. روند صادرات فوالد ضد زنگ دنیا نیز در جدول 6 مشاهده 
نیمه محصوالت در صادرات  انواع  مي گردد. در شکل 14 سهم 
فوالد ضد زنگ جهان در سال 2018 مشاهده می گردد. سهم ورق 
سرد و گرم کويل شده درصادرات فوالد ضد زنگ جهان در سال 

جدول 8 : نواحي صادر کننده قراضه فوالد ضد زنگ جهان در 
سال2018 

شکل 14 : سهم انواع نیمه محصوالت در صادرات فوالد ضد زنگ 
جهان در سال 2018
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پیشین به ترتیب 45 و 29.8 درصد ثبت شده است.
شـايان ذکر اسـت بـا توجه قابـل بازيافـت بودن قراضـه فوالد 
ضدزنـگ، تجـارت و صـادرات قراضـه ايـن فـوالد اهمیـت پیـدا 
کـرده اسـت. حجـم صـادرات قراضـه فوالد ضـد زنگ جهـان در 
سـال گذشـته 6.13 میلیـون تـن برآورد شـده اسـت. بیشـترين 
صـادرات قراضـه فوالد ضـد زنگ را بـا 3.73 میلیون تـن اروپاي 
غربي انجام داده اسـت. بیشـترين واردات قراضـه فوالد ضد زنگ 
را بـا 3.4 میلیـون تـن بـاز اروپـاي غربي داشـته اسـت. در سـال 
گذشـته در تولیـد فوالد ضـد زنگ، 49 درصد مـواد خام مصرفی 
را قراضـه فـوالد ضـد زنگ تشـکیل داده اسـت.60 درصد قیمت 
تمـام شـده فـوالد ضـد زنگ را در سـال قبـل مواد خام تشـکیل 
داده اسـت. رونـد صـادرات قراضه فوالد ضد زنـگ دنیا در جدول 

7 ديـده مـي شـود. در جدول 8 نیـز نواحي صادر کننـده قراضه 
فـوالد ضـد زنگ دنیـا از نظر مـي گـذرد. در دو دهه قبـل تعداد 
شـرکت هـاي تولـد کننـده فـوالد ضـد زنـگ اروپـا 14 شـرکت 
بـود، بـا ادغام هـاي انجام شـده اين تعـداد به 3 شـرکت کاهش 
يافتـه اسـت. در شـکل 15 روند تغییـر قیمت فـروش فوالد ضد 
زنـگ ورق سـرد نورديـده 304 بـه ضخامـت 2 میلیمتـر از نظـر 
مي گـذرد. در شـکل 16 نیـز قیمت رسـمی فلز نیـکل در بورس 
LME لندن در ماه های مختلف سـال 2017 و 2018 مشـاهده 

مـی شـود. بـا توجـه بـه اهمیـت و نقـش فـوالد ضـد زنـگ در 
زندگـی روزمـره بشـر در تاريـخ 25 فوريه 2015 تمبـر يادبودی 
تحـت عنـوان فوالد ضـذ زنـگ 100درصد قابـل بازيافت اسـت، 

در انگلسـتان به چاب رسـید.

شکل 15 : روند تغییر قیمت فروش فوالد ضد زنگ ورق سرد نورديده 304 به ضخامت 2 میلیمتر 

شکل 16: قیمت رسمی فلز نیکل در بورس LME لندن در دو سال گذشته )دالر بر تن( 
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بررسی تأثير امواج 
الکترومغناطيسی بر صنايع

و راه های مقابله با آن

 An Investigation into the Effect of
 Electromagnetic pulses (EMP) on

Industries and Ways to
Overcome Them

تیمور شیخی
مهندس فن آوری اطالعات 

کارشناس ارشد امنیت اطالعات

) بررسی موردی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان (
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مقدمه 
پدافند غیرعامل با مفهوم کلی " حفاظت در برابر تهاجم، بدون 
استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیم" سابقه ای بس طوالنی 

در تاريخ بشری به قدمت خلق انسان و ساير جانداران دارد.
شامل  موجود،  علمی  و  نظامی  منابع  در  عامل  غیر  پدافند 
مجموعه ای از اقدامات می باشد که با انجام آنها و بدون استفاده 
از سالح و درگیر شدن با دشمن می توان ضايعات و خسارات را تا 

حد زيادی کاهش داده و در مواردی حتی به صفر رسانید.
انجام اقدامات دفاع غیر عامل در جنگ هاي نامتقارن امروزي 
درجهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارات ناشي از 
حمالت هوايي، زمیني و دريايي کشور مهاجم، موضوعي بنیادي 
است که وسعت و گسترۀ آن تمامي زير ساخت ها و مراکز حیاتي 

و حساس نظامي و غیر نظامي، سیاسي، ارتباطي، مواصالتي نظیر 
بنادر، فرودگاه ها و پل ها، زير ساخت هاي محصوالت کلیدي، نظیر 
پااليشگاه ها، نیروگاه ها، مجتمع هاي بزرگ صنعتي، نظیر ذوب 
آهن اصفهان، مراکز هدايت و فرماندهي و جمعیت مردمي کشور 
را دربرمي گیرد تا حدي که حفظ امنیت ملي و اقتصادي، شکست 
ناپذيري در جنگ، به نحو چشمگیري وابسته به برنامه ريزي و 
ساماندهي همه جانبه در موضوع حیاتي دفاع غیر عامل مي باشد.

روبه  روند  و  الکترومغناطیسي  امواج  نام  به  اي  پديده  ظهور 
تکامل آن به عنوان يک تهديد جدي در جنگ هاي مدرن اخیر، 
ها،  تکنیک  اتخاذ  و  آن  ويژگي هاي  ابعاد،  دقیق  شناخت  لزوم 

شیوه ها و راه هاي دفاع و مقابله با آن را جدي تر نموده است.
تسلط بر محیط امواج الکترومغناطیسي و کنترل اين محیط 

چکیده
گسترش روزافزون سیستم های الکترونیکی، در حوزه های صنعتی، تجاری و حتی نظامی باعث شده است که بسیاری از فعالیت های 
عملیاتی، وابستگی بسیار زيادی به مدارات الکترونیکی داشته باشد. در پی اين وابستگی تکنولوژيکی، تهاجم به مدارات الکترونیکی نیز 
در برنامه های نظامی و استراتژيکی قرار گرفته است. در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری، تهاجم ممکن است به صورت نرم افزاری 
انجام شود، اما تخريب و اختالل کالن در مدارات الکترونیکی، با سالح انرژی مستقیم الکترومغناطیسی امکان پذير می باشد. پالس 
الکترومغناطیسی )1EMP( در بسیاری مواقع موجب تخريب کامل و جبران ناپذيری در سیستم ها و تجهیزات می گردد، همچنین عدم 
وجود ساير اثرات مخرب ازجمله موج انفجار، آتش سوزی، تلفات انسانی و ... باعث شده است که اين فن آوری به عنوان يک سالح نو و 
جديد در جنگهای آتی مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر کشور عزيزمان است و 

حفاظت ويژه ای را می طلبد و ازطرفی اين تهديد، بالقوه وجود دارد، موضوع بحث دراين مقاله می باشد.
EMP ( Electro Magnetic Pulse( واژه های كلیدی : تکنولوژي هاي مخرب، پالس الکترومغناطیسی

Abstract
The increasing development of electronic systems in the industrial, commercial and even 

military domains has made many operational activities highly dependent on electronic 
circuits. In the wake of this technological dependency, invasion of electronic circuits has also 
been incorporated into the military and strategic plans. In computer and telecommunication 
networks, invasion may be performed by software. However, macro-level destruction and 
disruption of electronic circuits is possible with electromagnetic directed-energy weapons. 
Electromagnetic pulses (EMP) often cause complete and irreparable damage to systems and 
equipment. In addition, absence of other destructive effects such as explosion waves, fire, 
human causalities etc. has drawn attention to this technology as a modern weapon to be used 
in future wars. As the mother industry of Iran, Esfahan Steel Company (ESCo.) faces this 
potential threat as well; hence, it requires special protection. Accordingly, this paper mainly 
intends to investigate this issue. 

Keywords: disruptive technologies, electromagnetic pulse (EMP)
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به طور چشمگیري  نیروهاي خودي  عملیات  هدايت  در جهت 
ضامن باال بردن آستانه مقاومت در برابر تهديدات دشمن خواهد 
ثقل کشور مجموعه سرمايه کالن  آنکه در مراکز  بود، خصوصاً 
و عظیمي از سامانه ها و تجهیزات مختلف ارتباطي، مخابراتي، 
الکترونیکي، رايانه اي و... نصب و مستقر گرديده است که در برابر 

تهديد ياد شده آسیب پذير مي باشند.
نگارنده در اين مقاله سعي کرده است مطالب را در سه بخش 

مجزا ولي وابسته به هم بصورت مختصر و مفید ارائه دهد،
اطالعات و سیستم هاي  به عصر  نگاهي گذرا  اول  در بخش 
و  احتمالي  حمالت  انواع  به  بعدي  بخش  در  شده،  اطالعاتي 
به  نیرومند(  )مايکرويو   HPM هاي  سالح  و   EMP سالح هاي 
راه هاي  و  اقدامات  به  نهايي  و در بخش  مراکز حساس صنعتي 
مقابله با تهديدهاي الکترومغناطیسي پرداخته شده است، امید 

است که مفید واقع گردد.

1- عصر اطالعات و سیستم هاي اطالعاتي
عصر اطالعات )Information Age( عصري است که ما در 
آن قرار داريم، با تقسیم بندي جوامع بشري که اولین بار توسط 
Toffler ارائه شد، تغییرات جوامع به سه موج کشاورزي، صنعتي 
و اطالعاتي تقسیم گرديد و بعد از موج فن آوري اطالعات که 
باعث شد اطالعات در دست همگان قرار بگیرد، ديگر نمي توان 
برتري اطالعاتي را صرف داشتن اطالعات دانست و حساسیت، 
رنگ  کم  نقش  دارد  اطالعات  فقط  مورد  در  امنیت  و  حفاظت 
تري را بازي مي کند و انسان ها به دنبال کسب دانش از اطالعات 

هستند. به طوري که ارزش ها و سرمايه ها به سمت کسب دانش 
سوق يافته و فرآيند تبديل اطالعات به دانش به عنوان يک ارزش 

اصلي محسوب مي شود.
در عصر حاضر شاهد آن هستیم که جوامع پیشرفته درحال 
استقرار سیستم هاي اطالعاتي هستند و هر روز سرعت تبادل 
باعث شده است  اين فرآيند  اطالعات بیشتر و بیشتر مي شود 
اين  براساس فن آوري اطالعات در  اساسي  تا زير ساخت هاي 
جوامع شکل بگیرد. همان طور که در جوامع کشاورزي، زمین و در 
جوامع صنعتي کارخانه، بستر فعالیت بودند در جوامع اطالعاتي، 
سیستم هاي اطالعاتي زيرساخت هاي اساسي محسوب مي شوند.

را  ها  داده  اطالعاتي سیستم هايي هستند که  سیستم هاي 
پردازش کرده و به اطالعات الزم براي تصمیم گیري تبديل مي 

کنند.
در نتیجه برتري اطالعات را مي توان در قدرت پردازش اطالعات 
دانست و بايد روي اين موضوع حساسیت به خرج داد و سمت و 
سوي حفاظت و امنیت از اطالعات به موضوع تصمیم گیري بايد 

چرخش کند و براي اين مطلب ساز و کارهاي جديد انديشید.
دگرگوني عصر )عصر اطالعات( و زيرساختارهاي اجتماعي و 
زيرساخت هاي آنها "مصاديق" جنگ و دفاع را دچار دستخوش 
مي کند. زيرساخت اطالعاتي و زندگي اجتماعي داده ها و فرآيند 
تبديل آنها براي تصمیم گیري هدف نوعي عملیات بنام جنگ 

اطالعات است.
به  است  معتقد  اطالعات  کاربردي، جنگ  استراتژيک  نظر  از 
جاي تسلیحات با حجم تخريب زياد بايد تسلیحات دقیق علیه 
نقاط حساس به کار برد و درهرجايي که از اطالعات بهره برداري 
کنترل  از سرويس هاي خدمات عمومي،  اعم  خاصي مي شود 
سیستم ها، برنامه ريزي سیستم ها و. .. ازجمله اهداف اين نوع 

جنگ محسوب مي شود.
اگر قائل باشیم که زمین، دريا و هوا سه بعد جنگ زمیني، 
دريايي و هوايي هستند، جنگ هاي فضايي بعد چهارم و جنگ هاي 

اطالعاتي بعد پنجم جنگ درنظر گرفته مي شوند.
جنگ اطالعات )Information Warfare( طیف گسترده تري 
از اقدامات در زمان جنگ و صلح را شامل مي شود، اين اقدامات 
مي تواند استراتژيکي، عملیاتي و تاکتیکي در حوزه هاي مختلف 
باشد.جنگ  و...  نظامي  صنعتي،  فرهنگي،  اجتماعي،  سیاسي، 
اطالعاتي مي تواند هرنوع رسانه )Media(را مورد هدف قرار داده 
و يا از آن سوء استفاده نمايد. رسانه مي تواند نوشتاري، محیط 

دگرگونـي عصر )عصـر اطالعات( 
و  اجتماعـي  زیرسـاختارهاي  و 
"مصادیـق"  آنهـا  زیرسـاخت هاي 
جنـگ و دفـاع را دچار دسـتخوش 
و  اطالعاتـي  زیرسـاخت  مي كنـد. 
زندگـي اجتماعي داده هـا و فرآیند 
تصمیم گیـري  بـراي  آنهـا  تبدیـل 
هـدف نوعـي عملیـات بنـام جنگ 

اطالعـات اسـت.
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ذخیره مغناطیسي، محیط انتشاري، مخابرات راه دور، کامپیوتر و 
شبکه هاي کامپیوتر باشد. جنگ اطالعات به کلیه عملیاتي که 
منظور آنها بهره برداري يا هدف قراردادن منابع اطالعاتي است، 

اطالق مي گردد.]1[
سیستم هاي اطالعاتي بنا به ماهیت و نحوه  ايجاد و بکارگیري، 
داراي نقايص و ضعف هايي هستند که زمینه را براي سوء استفاده، 
نفوذ و يا هرگونه عملیات منافي امنیت سیستم فراهم مي کنند. 
به اين نقاط ضعف اصطالحاً آسیب پذيري سیستم هاي اطالعاتي 
گويند. تهاجم علیه سیستم هاي اطالعاتي بواسطه وجود آسیب 

پذيري هاي سیستم میسر مي گردد.
در موقعیت کنوني شايد بتوان گفت با وجود اين خطرات هر 
چقدر که به سمت تکنولوژي و سیستم هاي مکانیزه برويم آسیب 
پذيرتر خواهیم بود ولي بايد گفت اين سیستم ها سیلي است که 
دارد مي آيد و بايد تصمیم گیري کردکه مي خواهیم سیل زده 

شويم و يا اينکه آن را مهار کنیم )بومي سازي تکنولوژي(.
در طول تاريخ توسعه و امنیت همیشه مانند دو بال پرندگان 
در کنار يکديگر نبوده اند، تغییر، مصداق هم تهديد است و هم 

فرصت، براي کدام برنامه ريزي داريم؟
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با تکیه بر متخصصان داخلي 
تاکنون توانسته است بسیاري از تکنولوژي هاي صنعتي خود را 

بومي سازي کرده و از وابستگي به بیگانه بي نیاز سازد.
کشورهاي پیشرفته صاحب فن آوري کامپیوتري در استفاده از 
سیستم هاي اطالعاتي روند رشدي را متناسب بازيرساخت هاي 
خودشان دارند طي مي کنند و در اين راه براي مسائل امنیتي 
اين  در  مي شوند،  پیشرفته تر  روز  هر  و  دارند  برنامه ريزي  هم 
راه کشورهاي ديگر )از جمله ما( روند طبیعي رشد را ندارند و 
هارموني استفاده از سیستم هاي اطالعاتي يک منحني نرمال را 
ندارد و در بعضي قسمت ها روند رشد استفاده، بسیار سريع است 

و الجرم بايد روي مسائل امنیتي سرمايه گذاري جدي بشود.

2- تهدیدات الکترو مغناطیسي
با پیشرفت علم و فن آوري در حوزه نیمه هادي هاي الکترونیکي، 
استفاده از تجهیزات رايانه اي، مخابراتي و الکترونیکي کاربردهاي 
از  صنعتي  و  اداري  ابزار  تمام  امروزه  است،  کرده  پیدا  فراواني 
تجهیزات الکترونیکي استفاده مي کنند و اين مسئله آن ها را در 

مقابل لطمات الکترومغناطیسي آسیب پذير نموده است. 
با  و  اند  بوده  المپي  ابتدا  از  که  الکترونیکي  بردهاي  مدارات 

به  تبديل  ترانزيستور  پیدايش  با  کردند،  مي  کار  باال  ولتاژهاي 
قطعات بسیار کوچکتري شدند که با ولتاژهاي پائین تري کار مي 
کنند. با کاهش حجم و مصرف انرژي، استفاده از نیمه هادي هاي 

الکترونیکي رواج بیشتري پیدا کردند.
انسان ها  زندگي  ادامه حیات سرمايه هاي  اين که  به  توجه  با 
سیستم هاي  و  قطعات  به  باشند  مي  کاربردي  ابزار  همان  که 
به همین دلیل  وابسته است  رايانه اي و مخابراتي  الکترونیکي، 
يکي از جَدي ترين مخاطرات موجود تهديدات الکترومغناطیسي 
مي باشد که هم به صورت طبیعي و هم ساخت دست بشر وجود 

دارد.
از اين تهديدات مي توان به رعد و برق، سويچینگ خطوط انتقال 
برق، دستگاه جوش ژنراتور الکتريکي، تسلیحات الکترومغناطیسی 

و انفجارات اتمي اشاره نمود.
سالح هاي انرژي مستقیم الکترومغناطیسي با انتشار پالس هاي 
الکترومغناطیسي در حوزه فرکانس باند پايه و مايکرو ويو به عنوان 
يک سالح مؤثر بر ضد سیستم هاي الکترونیکي مطرح هستند، 
 امواج قدرتي منتشر شده، با نفوذ به قسمت هاي مختلف سیستم 
و  چاپي  مدارات  کابل ها،  ها،  سیستم  محفظه ها،  آنتن ها،  مانند 
در  اختالل  و  قطعات  تخريب  باعث  توانند  مي  ها،  هادي  نیمه 

سیستم هاي الکترونیکي شوند.
در اين دوره از زمان که آن را عصر اطالعات و دانايي مي نامند 
و اهمیت داده ها و پردازش آن ها و همچنین براي دستیابي به 
منابع اطالعات، اغلب شرکت ها به رقابت مي پردازند و بودجه هاي 

در موقعیـت كنونـي شـاید بتوان 
گفـت بـا وجـود ایـن خطـرات هر 
چقـدر كه بـه سـمت تکنولـوژي و 
سیسـتم هاي مکانیزه برویم آسیب 
بایـد  ولـي  بـود  پذیرتـر خواهیـم 
گفت این سیسـتم ها سـیلي اسـت 
كـه دارد مـي آیـد و بایـد تصمیـم  
گیـري كردكـه مـي خواهیم سـیل 
زده شـویم و یـا اینکـه آن را مهـار 

تکنولـوژي(. )بومي سـازي  كنیـم 
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کالن در اين راه صرف مي نمايند. اختالل در پردازش اطالعات 
مي تواند ضرر جبران ناپذيري وارد سازد. تخريب و يا اختالل به 
وسیله سالح EMP مي تواند يک ابزار نو و تقريباً غیر قابل کنترل 

در اين رقابت باشد.
با توجه به اينکه سیستم هاي ارتباطي، تجهیزات مخابراتي و 
رايانه اي مراکز حیاتي و حساس سازمانهاي غیر نظامي )صنايع( 
و همچنین سیستم هاي دفاعي کشور از جمله هدف هاي با ارزش 
در حمالت سالح هاي الکترومغناطیس هستند، تاکید طرح هاي 
اجرايي پدافند غیر عامل در مقابله با اين نوع تهديدات از ضروريات 
حتمي است و چنانچه با برنامه ريزي صحیح و اصولي انجام شود 
کمربند حفاظتي حیات و بقا سیستم هاي آسیب پذير را تشکیل 

مي دهند. ]2[
EMP 2-1- معرفي

کور  نور  قبیل  از  مرگباري  اثرات  داراي  هسته اي  انفجارات 
کننده، گرماي شديد، تشعشع هسته اي اولیه، موج انفجار بسیار 
شديد، آتش سوزي هاي اولیه ) که به سبب پالس حرارتي ايجاد 
مي شود( و آتش سوزي هاي ثانويه ) که در اثر تخريب به وقوع 
مي پیوندد( مي باشد و همچنین اين نوع انفجارات حاوي مواد 
راديواکتیو مي باشد که بوسیله باد تا صدها کیلومتر دورتر مي 
فوق  هاي  پديده  بر  عالوه  جوي2(.  )ريزش  شود.  منتقل  تواند 
الذکر، انفجار يک سالح هسته اي مي تواند سبب ايجاد يک پالس 
الکترومغناطیسي گردد. به عبارتي مي توان گفت EMP، تابش 
مي باشد.  کوتاه  بسیار  زمان  در  الکترومغناطیسي  موج  ناگهاني 
که طیف بزرگ فرکانسي را با دامنه زياد مي پوشاند، طرز عمل 

اين پالس شبیه يک صاعقه است اما به مراتب قويتر، سريعتر و 
کوتاهتر. )شکل 1(

موج  تاثیر  مي توان  را  الکترومغناطیسي  پالس  حقیقت  در 
الکترومغناطیسي نامید، اين پالس، انرژي شديدي را در میدان 
الکترومغناطیسي محدوده انفجار بمب به وجود مي آورد. میدان 
مغناطیسي حاصل، آنقدر قوي است که قادر است هزاران ولت را 
به صورت آني بر رساناهاي الکتريکي موجود، نظیر سیم ها، مدارات 
و لوازم الکتريکي و الکترونیکي وارد آورد. پالس الکترومغناطیس با 
توان باال مي تواند باعث اختالل و يا تخريب سیستم هاي الکتريکي، 
الکترونیکي، مخابراتي و پردازشگرهاي اطالعاتي شود. اين پالس 
در ظاهر داراي ضرر مشهودي بر بدن انسان نیست اما در اصل 
داراي اثرات اختاللي خاصي بر هر گونه سیستم الکتريکي3 است. 
لذا مي تواند بر سیستم عصبي موجودات زنده تأثیر بگذارد که 

نمونه اي از ضررهاي بیولوژيکي اين نوع پالس مي باشد.]3[
بمب هاي الکترومغناطیسي )E.Bombs( ازنظر تقسیم بندي 
اتمي محسوب مي شوند که به جاي مواد  جزو سالح هاي غیر 
منفجره از يک منبع تغذيه جهت تامین انرژي الزم براي تولید 
میدان الکترومغناطیسي فوق العاده قوي در نزديکي اهداف مورد 

نظر استفاده مي شود.

EMP تاریخچه و سوابق كاربرد عملي
در سال 1925 میالدي، آرتور کامپتون هنگام مطالعه در اتمها، 

ايده بمب هاي الکترومغناطیسي را مطرح کرد. 
اثر EMP براي اولین بار، در آمريکا هنگام آزمايش سالح هاي 

 شکل 1
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يکي  گرديد.  مشاهده  شد،  منفجر  باال  ارتفاع  در  که  اي  هسته 
ديگر از آزمايش هاي اولیه مربوط به آزمايش هسته اي موسوم به 
Shot Star Fish در سال 1962 مي باشد که در آن يک بمب به 

وزن 1400 کیلوتن، در ارتفاع 400 کیلومتري جزيره جانسون در 
اقیانوس آرام منفجر شد و در نتیجه آن، سیستم هاي الکترونیکي 
در جزيره هاوايي با 1300 کیلومتر فاصله مختل شده و همچنین 
در فواصل دورتر بر روي چراغهاي خیابان و فیوزها و سیستم تلفن 

تأثیر گذاشته يا آنها را از کار انداخت.
در آزمايش هاي ديگر که با قدرت کمتري انجام شد، سیستم 
ناوبري هواپیمايي در فاصله 300 کیلومتري محل انفجار، دچار 
اختالل شد. شوروي سابق نیز، در خالل برنامه ها و آزمايش هاي 

اتمسفري خود، آزمون هاي مشابهي انجام داد.
همچنین بنابر گزارش هاي منتشر شده در مورد جنگ خلیج 
فارس، از بمب هاي الکترومغناطیس EMP، با قدرت پالس حدود 
16 مگاوات، برعلیه تجهیزات الکترونیکي عراق استفاده شده است.

اياالت متحده در سال 1999 از تاسیسات استراتژيک يوگسالوي 
به عنوان يک میدان آزمايش براي سالح هاي الکترومغناطیسي 
تهاجمي استفاده نمود. در نقطه مقابل، روس ها نیز از بمب هاي 
الکترومغناطیسي، بر علیه اَبَررايانه هاي آمريکا استفاده کردند.]4[

 
4EMC -2-2 چیست؛

در تعريف EMC، يا همان سازش با تغییرات الکترومغناطیسي، 
توانايي يک سیستم )شامل   : بیان داشت که  اينگونه  توان  مي 
محیط  در  عملکرد  در  مختلف(  دستگاه  چند  يا  دستگاه  يک 
کارکرد  در  اختالل  هیچگونه  بدون  اطرافش،  الکترومغناطیسي 
تطابق  را  مجاور  دستگاه هاي  بر  اختالل  ايجاد  يا  و  خود، 

الکترومغناطیسي)EMC( آن دستگاه گويند.
)توضیح اينکه تداخل الکترومغناطیسي را مي توان به عنوان 
نوعي از آلودگي الکترومغناطیسي محیط اطراف سیستم بیان کرد 
بروز اختالل در عملکرد سیستم شود که  تواند موجب  که مي 

باختصار 5EMI نامیده مي شود(.
با توجه به توضیح باال مي توان گفت: هنگامي که يک وسیله 
الکتريکي يا الکترونیکي ازنظر الکترومغناطیسي تطابق داشته باشد، 
هیچگونه تداخل الکترومغناطیسي )EMI( با سیستم هاي اطراف 
الکترومغناطیسي  محیط  از  نامطلوبي  تأثیر  و همچنین  نداشته 
اطراف خود نمي پذيرد. در بیان ديگر، " EMC، مطلوب ترين 
حالتي است که يک دستگاه، هم به صورت دروني و هم در محیط 

الکترومغناطیسي با دستگاه هاي ديگر مي تواند داشته باشد."

3-2- سالح هاي 6HPM )مایکرویو نیرومند(
پايه و اساس فن آوري و هسته اصلي بمب هاي الکترومغناطیسي 
 HPM توان باال و فن آوري EMP در واقع همان منابع تولید
بمب ها  اين  براي طراحي  تکنولوژيکي  پايه  رو  اين  از  مي باشد، 

متنوع بوده که در مواردی تکمیل وبه تولید رسیده است.
و  صدمات  تحمیل  بدون  است  قادر  پیشرفته،  سالح  اين 
بیندازد، سالح  کار  از  را  الکترونیکي  دستگاه هاي  جاني،  تلفات 
مايکرويوتوان باال، نخستین بار در سال 1999 توسط ارتش آمريکا 
با موفقیت آزمايش شد HPM همانند يک صاعقه الکتريکي عمل 
مي کند و قادر است در يک لحظه بیش از 2 میلیارد وات نیروي 
الکتريکي که معادل تولید برق يک سد بزرگ آبي طي 24 ساعت 
است را تولید و رها کند و لذا اين صاعقه مصنوعي به عبارتي يک 
پالس الکترومغناطیسي )EMP( قدرتمند است که مي تواند در 
يک لحظه سیستم هاي الکترونیکي، مخابراتي و تجهیزات رايانه 

اي را مختل يا تخريب نمايد.
تلفات  از  پرهیز  همچنین  و  جانبي  خسارات  بودن  سطحي 
انساني غیر ضروري، انگیزه اي است که مي تواند اين فن آوري 
را به سالحي پیشرفته و کارا در جنگ هاي نوين تبديل کند. 
به طور کلي، اثرات HPM شامل سه اثر حرارتي، بیولوژيکي و 
کنند،  مي  نور حرکت  با سرعت   HPM امواج  است.  الکتريکي 
عموماً به وضعیت آب و هوايي حساس نیستند و داراي پتانسیل 
مي  ثانیه  از  کسري  در  الکترونیکي  دستگاه هاي  اثرکردن  بي 

باشند.
دستگاه هاي الکترونیکي حتي هنگامي که خاموش هستند نیز 
ممکن است در برابر اين سالح ها آسیب پذير باشند، با کوچک شدن 

 شکل 2 - نمايش انفجار يک بمب EMP در آسمان يک شهر
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اندازْه دستگاه هاي الکترونیکي و فشرده تر شدن آنها، حساسیتشان 
نسبت به HPM زيادتر مي شود. بنابراين سیستم هاي الکترونیکي 
پیشرفته، آسیب پذيرترين دستگاه ها هستند. اگرچه مقام سازي 
دستگاه ها دربرابر اين سالح، امکان پذير است، ولي انجام آن براي 
طیف گستردْه اين سالح ها تا کنون عمأل غیر ممکن بوده است. 
در ضمن اين سالح ها عمومأ براي انسان بي خطر بوده و فقط 

براي اهداف الکترونیکي اثر دارند. 
و  مخرب تر  زير،  مشخصات  بودن  دارا  دلیل  به  سالح ها  اين 

تهديد کننده تر از سالح هاي متداول ديگر مي باشند:
هاي  سالح  با  مقايسه  در  هدف،  به  اصابت  زياد  احتمال   •
معمولي )چون با انتشار پرتو تابشي موج به کل هدف مي تابد و 

نیازي به هدف گیري دقیق نیست(.
• کل اثرات سالح هم زمان و با سرعت نور به هدف اعمال 

مي شود.
• نسبت به موشک ها و سالح هاي معمولي، منطقه جغرافیايي 
به  )امکان حملْه هم زمان  قرار مي گیرد  تأثیر  بزرگتري تحت 

چند هدف(
اگر انرژي اين سالح از حد مشخصي بیشتر باشد، قطعات نیمه 

رساناي حساس سیستم هاي الکترونیکي خواهد سوخت.
میزان نفوذ )نفوذپذيري( امواج به داخل تجهیزات و اثرگذاري 
آن، در واقع تابع دوپارامتر اصلي شدت میدان الکترومغناطیسي و 
پارامتر مهم تر نحوْه پوشش )پدافند غیرعامل الکترومغناطیسي( 

هدف است.

EMP 3- پدافند غیرعامل در برابر سالحهاي
بدلیل وجود شکاف فن آوري بین تسلیحات مدرن و پیشرفته 
غیر  پدافند  اقدامات  اجراي  پدافندي،  هاي  سیستم  و  آفندي 
عامل الزمۀ بقاء بوده و حفظ منابع از ضروريات اساسي محسوب 
مي گردد، و اين بدان معناست که پدافند غیر عامل جزء الينفک 
اهداف هر سازمان خصوصاً صنايع استراتژيک کشورمان مي باشد.

تجهیزات  روي  بر  سالح  اين  تخريب  میزان  و  اثرات  اگرچه 
گوناگون کاماًل مشخص نشده است اما راه هاي مقابله اجمالي آن 

تا حدودي قابل بررسي است. 

در   ،HPM تخریبي  اثرات  كاهش  براي  كلي  طور  به 
سیستم هاي الکترونیکي این اقدامات مي تواند مؤثر باشد:

1( حفاظ سازي زير سیستمها، کابلها و سیمها؛
2( ارتباط دادن زير سیستمها بوسیله کابلهاي فیبر نوري؛

3( استفاده از وسايل محافظ در برابر ولتاژها يا جريان هاي زياد 
براي جلوگیري از اثر پالسهاي بزرگ؛

4( توجه به حفاظت و عايق کاري کلید شبکه هاي برق در کل 
شرکت، خصوصاً در سايتها و بخش هاي تولیدي به منظور مقابله 

با بمبهاي الکترومغناطیسي به کمک متخصصین مربوطه؛
5( دستگاه های میکروفیلم قادرند حجم عظیمی از اطالعات را 
به دور از چنین تهديدهايی درخود جای داده و در مواقع ضروری 

برای بازخوانی و بازيابی در اختیار مسئولین امر قرار دهند.]1[؛
منطقي  تراشه هاي  مثل  قطعات حساس  کردن  جايگزين   )6

MOS با معادلهاي مقاوم شده آنها؛

7( بهینه سازي و اصالح کردن مدارهاي بزرگ و کم کردن 
تعداد عناصر آنها؛

8( استفاده از سیستم هاي تطبیق و محافظ براي ورودي تغذيه 
برق سیستم؛

9( شیلد و زمین )Ground(کردن کابلها؛
10( باندينگ مناسب در محل اتصاالت )کانکتورها(؛

11( فیلترينگ مناسب در کابل هاي اطالعاتي و تغذيه؛
12( شناسايي انواع تهديدات الکترومغناطیسي و نوع عملکرد 

آنها؛
13( استفاده از شیلد مناسب جهت فرستنده ها، مناطق حساس 

خبری، اتاق های فرمان، از بین بردن مناطق نفوذ؛ 
و  اولیه  مکان يابي  مرکز،  اهمیت  و  تجهیزات  14( حساسیت 

قابلیت جابجايي سیستم ها و تجهیزات؛

بـه دلیل وجود شـکاف فـن آوري 
بین تسـلیحات مـدرن و پیشـرفته 
آفنـدي و سیسـتم هـاي پدافندي، 
اجـراي اقدامـات پدافند غیـر عامل 
منابـع  و حفـظ  بـوده  بقـاء  الزمـۀ 
محسـوب  اساسـي  ضروریـات  از 
مي گـردد، و ایـن بدان معناسـت كه 
پدافنـد غیـر عامـل جـزء الینفك 
اهداف هر سـازمان خصوصـاً صنایع 

اسـتراتژیك كشـورمان مي باشـد.
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15( بررسي و ارزيابي همه جانبه نوع پوشش حفاظتي مورد 
نیاز باتوجه به مالحظات اقتصادي؛

تهاجم  دهنده  هشدار  سیستم هاي  بررسي  و  شناسايي   )16
الکترومغناطیسي؛

17( طراحي سیستم حفاظتي الکترومغناطیسي تجهیزات با 
توجه به مالحظات اصولي پدافند غیر عامل؛

با بمب هاي  18( تهیه و تدوين دستورالعمل و طرح مقابله 
الکترومغناطیسي جهت مراکز حیاتي، حساس و آسیب پذير در 

مراحل قبل از وقوع تهديد، زمان حمله و بعد از آن؛
19( مدل سازي، شبیه سازي و بررسي نحوه تست و ابزارهاي 

مورد نیاز سنجش، میزان اثرگذاري EMP؛
20( اعمال سیاست تمرکز زدايي و پراکندگي مراکز حیاتي و 

حساس و بررسي میداني نوبه اي در تمامي فضاي شرکت؛
محققان کشور در يک شرکت دانش بنیان، موفق به ساخت 
فیلتر مقابله با بمب الکترومغناطیسی برای حفاظت سايبری از 
دستگاه ها و سازمان های و حساس کشور شدند. فیلتر EMP، جزء 
محصوالت تحريمی کشور محسوب می شد که تاکنون تهیه آن با 
هزينه های چند برابری و روش های مختلف برای ورود به کشور 
همراه بود اما به تازگی با تکیه بر دانش متخصصان داخلی اين 
محصول را به صورت کامأل بومی در داخل کشور تولید شد.7]2[

محورهاي اساسي در مالحظات حفاظتي و اجراي پدافند 
غیرعامل در ذوب آهن

1( هر سیستم براي ادامه حیات و زندگي خود نیازمند کسب 
اطالعات گوناگون و حفاظت از اطالعات خود مي باشد.

اقدامات پدافند  2( اجراي موفق عملي وظايف، مسئولیتها و 
غیر عامل در شرکت، نیازمند ايجاد کارگروهي پايدار در سطوح 

مختلف ستادي و بهره برداری مي باشد.
3( براساس حجم، حوزه و گستره شرکت، معاونت، مديريت و 
کمیته هاي پدافند غیرعامل را تشکیل داده و آنها را در جهت نیل 

به اهداف حیاتي و مهم پدافند غیر عامل، تقويت نمائیم.
4( ارتقاء آموزش، ترويج و اشاعه فرهنگ پدافند غیرعامل نزد 
مسئولین، مديران سطوح عالي و میاني را جزو با اولويت ترين 
کارهاي سازماني در راستاي حفظ سرمايه هاي ملي مراکز حیاتي 

و حساس قرار دهیم.
5( پدافند غیر عامل محدود به ايجاد استحکامات، سازه هاي 
امن و پناهگاه ها نمي باشد، بلکه حوزه وسیعي از علوم و اقدامات 

و سیستم  فرآيند  به صورت يک  بايست  است که مي  متنوعي 
منسجم و به هم پیوسته به خدمت گرفته شود.

احداث  قرارداد  و شرکت هاي طرف  مهندسین  6( مسئولین، 
مراکز حیاتي و حساس در شرکت را راهنمايي نمائیم تا شاخصه ها 
و اصول پدافند غیر عامل را به صورت مفاد الزام آور در قرارداد، و 
طرح هاي آتي از مراحل مقدماتي، مطالعاتي و امکان سنجي قبل 
از شروع ساخت منظور نمايند تا ضمن پیشگیري از احداثات غیر 
اصولي هزينه دفاع غیرعامل را به صورت چشمگیر کاهش دهیم.

7( تهیه و تدوين شناسنامه هاي جامع مراکز حیاتي و حساس 
و مهم شرکت براي مشخص نمودن وضعیت پدافند غیر عامل 
و  بازديدها  الزم،  ريزي  برنامه  آنها،  ضعف(  نقاط  و  قوت  )نقاط 
بررسي هاي میداني و اتخاذ تدابیر مناسب، بهترين راهکار اجرايي 

اين مهم مي باشد.
8( تبیین شرح وظايف و مسئولیت هاي سطوح ستادي و بهره 
برداری سازمان ضمن تسهیل در اقدامات مربوطه تداوم امور را 

ضمانت مي نمايد.
9( ايجاد اتاق وضعیت براي امور پدافند غیرعامل در سازمان 
مي تواند ضمن به روز نمودن اطالعات و وضعیت موجود تمامي 
مديريت ها به صورت خالصه و مفید، رعايت اصل حیطه بندي 
و اصول حفاظتي را تسهیل و نظارت و تصمیم گیري را تسريع 

مي نمايد.
تدوين،  و  تهیه  در  حفاظتي  شديد  مالحظات  اعمال   )10

یـك  در  كشـور  محققـان 
شـركت دانـش بنیـان، موفـق بـه 
بمـب  بـا  مقابلـه  فیلتـر  سـاخت 
حفاظـت  بـرای  الکترومغناطیسـی 
سایبری از دسـتگاهها و سازمانهای 
فیلتـر  شـدند.  كشـور  حسـاس  و 
EMP، جـزء محصـوالت تحریمـی 
كـه  شـد  مـی  محسـوب  كشـور 
تاكنـون تهیـه آن بـا هزینـه هـای 
چنـد برابـری و روش هـای مختلف 
بـرای ورود بـه كشـور همـراه بود.
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نگهداري و اجراي طرحها و برنامه هاي پدافند غیر عامل را مد نظر 
داشته و آنرا جدي بگیريم.

نتیجه گیري
مقاوم سازي سیستم ها، بايد در سطح سیستم انجام شود، چرا 
که معیوب شدن الکترومغناطیسي هر عنصر يک سیستم پیچیده، 
مي تواند از عملکرد کل سیستم جلوگیري کند، البته مقاوم سازي 
تجهیزات و سیستم هاي جديد مستلزم صرف هزينه هاي زياد 
است. به ياد داشته باشیم که مقاوم سازي همراه با طراحي، خیلي 
ساده تر از مقاوم سازي يک سیستم راه اندازي شده و در حال 

کار است.
استفاده از اين فن آوری در برخی کشورهای ديگر اتفاق افتاده 
است، اما از آنجايی که اين تهديد، بالقوه وجود دارد بسیاری از 
سازمان های حیاتی و مهم کشور بايد اقداماتی در حوزه امن سازی 

شبکه های خود به کار بندند.
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امید دارم که در ذوب آهن اصفهان نیز باتوجه به گستردگي و 
حساسیت تجهیزات الکتريکي، الکترونیکي و نرم افزاري خط تولید 
و سیستم هاي پشتیبان و مرکز داده مديريت فن آوري اطالعات 
خصوصاً ERP و سیستمهاي وابسته به آن اقدامات الزم در برابر 
خطرات احتمالي انجام شده باشد، البته ذوب آهن اصفهان با تکیه 
بر متخصصان تالشگر خود خصوصاً در حوزه حراست و IT همانند 

گذشته پیشرو بوده و خواهد بود. انشااهلل.

تشکر و قدرداني 
آهن  ذوب  سهامی  شرکت  محترم  مديرعامل  از  بدين وسیله 
اصفهان جناب مهندس يزدی زاده و تالشگران جبهه صنعت به 
خاطر توسعه و نوآوری در صنعت کشور، همچنین جناب دکتر 
پدرام کیانی و مهندس فرهادی که در انجام اين پژوهش اينجانب 

را ياری نمودند صمیمانه تشکر می نمايم.

زیرنویس ها
Teymour.Sheykhi@Gmail.com ، ذوب آهن اصفهان

1- Electro Magnetic Pulse

2- ابرهايي از ذرات غبار مواد راديواکتیو ناشي از انفجار که به زمین برمي گردند.
3- اشخاصي که به داليلي دستگاه هاي الکتريکي و الکترونیکي در بدنشان قرار دارد.

4- Electro Magnetic Compatibility
5- Electro Magnetic Interference
6- High Power Microwave

7 - )شناسه خبر2776517 ، سايت خبرگذاری مهر، شنبه 23 خرداد 1394(
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مقدمه
اگرچه صنايع تولید فوالد در سرتاسر دنیا تالش های بسیار 
زيادی را به منظور کاهش میزان انتشارات گاز CO2 تولیدی خود 
انجام داده اند ولی همچنان يکی از بزرگترين تولیدکنندگان گاز 
توسط   ،)Fe2O3( آهن  سنگ  چون  شوند.  می  محسوب   CO2

کک احیاء می شود، در فرايند تولید آهن خام در کوره بلند و 
کنورتورها مقادير زيادی گاز CO2 متصاعد می شود؛ در نتیجه 
توسعه و ابداع روش هايی نوين به منظور کاهش انتشار اين گاز 
در محیط به شدت احساس می شود. با اين حال تعداد محدودی 
مطالعه بر روی تجزيه گاز CO2 تولید شده از اين کوره ها صورت 
گرفته است. اگر گاز CO2 منتشر شده به میزان موثری به کربن 
و اکسیژن يا گاز CO و اکسیژن تجزيه شود، اين محصوالت مانند 
کربن می توانند به عنوان عامل احیايی سنگ آهن مورد استفاده 
قرار گیرند. از طرفی اکسیژن نیز می تواند به عنوان گاز دمشی به 
کنورتورها مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر اين گاز CO سوختی 
نحوه   1 شکل  شود.  می  محسوب  فوالدسازی  فرايند  در  موثر 
استفاده از گاز CO2 تجزيه شده در صنايع فوالد را نشان می دهد. 
CO با استفاده از روش الکتروشیمیایی در 

2
1( تجزیه گاز 

حمام نمك مذاب
روش هاي نوينی براي احیاي اکسیدهاي فلزي مانند تیتانیوم، 
واناديوم، تانتالیوم و نیکل به فلز پايه ابداع شده اند. از جمله اين 
روش ها فرايند OS و FCC می باشند که شامل احیاي الکتريکی1 

 CaCl2 حاوی  حمام  يک  در  کلسیوترمیک  احیاي  و   CaO

می باشد. از روش OS نیز می توان به منظور تجزيه CO2 به کربن 
و اکسیژن نیز استفاده نمود. انحالل گاز CO2 در نمک مذاب و 

CO3 اساس اين روش می باشد.
الکترولیز آن به يون -2

خالصه اي از فرايندهاي OS و FCC در زير نشان داده شده اند.

OS process

Ca2+ + 2e-→ Ca (at the cathode)

Ca→ Ca (dissolution to molten salt)

nCa + MmOn → mM +nCaO (reduction)

CaO → Ca2+ + O2- (ionization)

nO2- + C → COn + 2ne- (n = 1 or 2) (at the anode)

FFC - Cambridge process

MmOn + 2ne-→ mM + nO2- (electroreduction at the 

cathode)

چکیده
استفاد از انرژی های نوين و کاهش گازهای گلخانه ای يکی از راه حل های کاهش گرمايش جهانی محسوب می شوند. يکی از گازهای 
موثر در ايجاد گرمايش جهانی گاز دی اکسیدکربن می باشد و جدا از صنايع مختلف در تولید گاز CO2 ، صنايع آهن و فوالد نیز از جمله 
تولید کنندگان اين گاز محسوب می شود. از اين رو شرکت های مختلف بنابر مسئولیت های زيست محیطی خود موظف به کاهش و يا 
حذف اين گاز در چرخه تولید خود می باشند. يکی از اقدامات موثر در اين زمینه تجزيه گاز CO2  به گاز CO و استفاده از گاز مونوکسید 
کربن در چرخه تولید فوالد می باشد که در اين زمینه جهت عملیاتی سازی اين فرايند تحقیقات زيادی صورت گرفته است. از اينرو اين 

مقاله به شرح و بررسی امکان پذيری تولید گاز CO از گاز CO2 می پردازد.

Abstract

Using the new energies and reducing greenhouse emissions is one of the solutions to reduce 
global warming. The most effective gas for global warming is  carbon dioxide and also apart from 
other industries, iron and steel industries produce this gas. Therefore, the different steel corporations 
obliged to reduce or eliminate this gas in their production cycle due to environmental responsibilities. 
One of these effective measures is decomposition of CO2 to CO and its use in the steel production 
cycle. Therefore, this paper examines the feasibility production of CO gas from CO2 gas.
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کاتد انجام شود. در نتیجه حل شدن عامل احیايی در نمک مذاب 
و واکنش با حباب هاي گاز براي تجزيه CO2 امري ضروري است. 
با استفاده از نمک مذاب LiCl-LiO2 به عنوان حالل می توان از 
انجام واکنش بودوارد جلوگیري نمود در حالی که گاز CO2 طبق 
 CO واکنش 5 به تدريج با کربن واکنش داده و در دماي باال گاز

تولید می کند. 
CO2 (g) + C (s) = 2CO (g) (5)

ΔG0 923K = 8.802 kJmol-1   ΔG0 1173K = -34.917 

kJmol-1 

اين واکنش به علت مصرف کردن محصول مورد دلخواه )کربن( 
LiCl- نامطلوب است. زمانی که به عنوان حالل از نمک مذاب

LiO2 به جای CaCl2-CaO استفاده شود دماي فرايند الکترولیز 

می تواند250 کلوين کاهش يابد )دماي الکترولیز با نمک مذاب 
می باشد(.  کلوين   1173 تا   923 محدوده  در   CaCl2-CaO

همچنین در دماي 923 کلوين LiCl توانايی حل کردن 2/4 مول 
LiO2 را در خود دارد و بنابراين لیتیوم فلزي، قابلیت مناسبی براي 

تجزيه گاز دي اکسید کربن به اکسیژن و کربن را دارد. در فرايند 
OS معمول، به منظور حذف يون هاي اکسیژن تولیدي از نمک 

مذاب به بیرون راکتور از آند کربنی استفاده می شود. در نتیجه 
 CO يون هاي اکسیژن پس از واکنش با کربن به صورت گازهای
و CO2 خارج می شوند. اين موضوع مطلوب نیست زيرا هدف، 
 ZrO2 به کربن می باشد. در نتیجه از الکترولیت جامد CO2 تجزيه
به عنوان هدايت کننده يون هاي اکسیژن به آند استفاده می شود. 
طبق واکنش 6 يون هاي اکسیژن موجود در نمک مذاب به میان 
الکترولیت جامد ZrO2 نفوذ کرده و طبق واکنش 7 بعد از عبور 
از آند ZrO2 يون هاي اکسیژن به اکسیژن گازي تبديل می شوند. 

2O2-(in molten salt) = 2O2- (in ZrO2 electrolyte)  (6)

2O2- (in ZrO2 electrolyte) = O2 (g) + 4e- (7)     

به طور خالصه مکانیزم تجزيه ZrO2 در معادالت 6 تا 10 نشان 
داده شده اند. 

2O2- (in molten salt) = 2O2- (in ZrO2 electrolyte) (6)

2O2- (in ZrO2 electrolyte) = O2 (g) + 4e- (7)

Li2O (l) = 2Li+ + O2- (8)   

Li+ + e- = Li (l) (9)   

4Li (l) + CO2 (g) = C (s) + 2Li2O (l)  (10)

دارد.  وجود  کربن  تولید  براي  ديگري  مکانیزم  همچنین 
زمانی که گاز CO2 به عنوان يون هاي کربنات حل شود تجزيه 
الکتروشیمیايی يون هاي کربنات روي کاتد رخ می دهد. با دمش 

nO2- + C → COn + 2ne- (n = 1 or 2) (at the anode)

به عنوان مثال براي احیاي اکسید تیتانیوم می توان مراحل زير 
را تشريح نمود. در دماي 1173 کلوين CaCl2 می تواند 20 مول 
CaO و 2 تا 4 مول کلسیم فلزی را در خود حل کند. CaO يونیزه 

شده در نمک مذاب در واکنش 1 نشان داده شده است.
 CaO (l) = Ca2+ + O2 (1)

طبق  شود  اعمال  الکترودها  بین  الکتريکی  ولتاژ  که  زمانی 
واکنش 2 کلسیم فلزي نزديک کاتد تولید می شود. 

Ca2+ + 2e- = Ca(l) (2)

کلسیم  و  شود  می  CaCl2 حل  در  سرعت  به  فلزي  کلسیم 
حل شده به صورت ترمودينامیکی با اکسید تیتانیوم نزديک کاتد 
 CaO درون  فلزي  تیتانیوم  واکنش3  طبق  و  دهد  می  واکنش 

تولید می شود.
2Ca (l) + TiO2 (s) = Ti (s) + 2CaO (l) (3)

چون CaO تولید شده مجدداً يونیزه خواهد شد واکنش هاي 1 
تا 3 در کوره تکرار می شوند. ضمناً زمانی که آند کربنی استفاده 
می شود يون هاي اکسیژن موجود در نمک مذاب طبق واکنش 4 

به صورت گازهاي CO2 و CO خارج می شوند. 
C (s) + nO2- = COn (g) + 2ne- (n = 1 or 2) (3)

تجزيه گاز CO2 در سطح حباب هاي گاز CO2 رخ خواهد داد 
در نتیجه وجود عامل احیايی کلسیم نزديک سطح حباب هاي گاز 
CO2 بسیار مهم می باشد. در مورد الکترولیز، عامل احیاء کننده 

نبايد بر روي حباب ها رسوب کند بلکه رسوب بايد بر روي سطح 

شکل 1 ( تصوير تجزيه گاز CO2 به منظور استفاده در صنايع فوالد
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CO2 شکل 2( شماتیک راکتور مورد استفاده براي تجزيه گاز

گاز CO2 در نمک مذاب به علت انحالل LiO2 يا CaO مقادير 
زيادي يون اکسیژن در نمک مذاب وجود دارد بنابراين قبل از 
مذاب  نمک  در  توانند  می  کربناتی  يون هاي  الکترولیز،  فرايند 
تولید شوند. يون هاي کربناتی می توانند الکترون ها را روي کاتد 
دريافت کرده و کربن و يون هاي اکسیژن را )طبق واکنش 12( 

تولید کنند. 
CO2 (g) + O2- = CO3

2-  (11)

CO3
2- + 4e- = C (s) + 3O2- (12)

CO3 با الکترون 
اين واکنش به نظر نامعقول می رسد زيرا يون -2

در کاتد واکنش می دهد نه در آند. تشکیل گاز CO نمی تواند در 
اين دو واکنش بیان شود. به عالوه اينکه اگر گاز CO موجود باشد 
 CO2 و C، CO واکنش ترموشیمیايی مانند واکنش بودوارد بین

اتفاق می افتد. 
به منظور تهیه نمک مذاب CaCl2 با CaO مخلوط شده و در 
هواي آزاد کلسینه می شوند. میزان بهینه غلظت CaO به میزان 
%5/0 مول می باشد. بوته منیزيايی به منظور قرارگیري مخلوط 
نمک مناسب می باشد. همچنین می توان از LiCl با %2/4 مول 
الکترولیز در شکل2  از سل  اي  نمونه  نمود.  استفاده  نیز   LiO2

ديده می شود. از لوله فوالد زنگ نزن به عنوان کاتد و از کالهک 
آن به منظور تزريق مخلوط گاز آرگون و CO2 استفاده می شود. 
لوله محتوي الکترولیت جامد ZrO2 به عنوان کاور به فوالد زنگ 
نزن وصل می شود. همچنین مناسب است که داخل لوله هاي 
پودر  يا  از خمیر پالتین  بهبود هدايت پذيري  به منظور   ZrO2

کربن پر شود. کاهش میزان غلظت گاز CO2 خروجی از نمک 
مذاب CaCl2-CaO بیشتر از LiCl-LiO2 است؛ علت اين موضوع 
توانايی احیاي بیشتر کلسیم فلزي نسبت به لیتیم فلزي می باشد 

در حالی تفاوت زيادي در انرژي آزاد دو واکنش ديد نمی شود. 
 4Li (l) + CO2 (g) = C (s) + 2Li2O (l) (∆G0 923K = 

(-555.760 kJmol-1

2Ca (l) + CO2 (g) = C (s) + 2CaO (l) (∆G01173K = 

-273.479 kJmol-1)

2Li (l) + CO2 (g) = CO (g) + Li2O (l) (∆G0 923K = 

-555.760 kJmol-1)

Ca (l) + CO2 (g) = CO (g) + CaO (l) (∆G0 923K = 

-331.212 kJmol-1)

همچون  ديگري  دلیل  که  نمود  گیري  نتیجه  توان  می  پس 
گاز  غلظت  کاهش  باشد.  موثر  نیز  الکترولیز  دماي  در  تفاوت 
CO2 وابسته به سرعت نفوذ يون هاي اکسیژن به خصوص در 

الکترولیت جامد ZrO2 می باشد. تغییرات انرژي آزاد گیبس بین 
گاز CO2 با کلسیم فلزي به منظور تولید شدن کربن در مقايسه 
با تولید شدن گاز CO کمتر است. به خصوص زمانی که از نمک 
گاز  بودوارد  واکنش  طبق  شود.  استفاده   CaCl2-CaO مذاب 
CO تمايل به تولید شدن دارد. با اين حال طبق شکل 3 حتی 
در دماي باالي الکترولیز گاز CO تولید نمی شود. بنابراين در 
نمک CaCl2-CaO گاز CO طبق واکنش احیاي کلسیوترمیک 

زير تجزيه می شود.
Ca (l) + CO (g) = C (s) + CaO (l) (ΔG01173K = 

-296.295 kJmol-1)

الکترولیز  مدت  طول  در  جريان  چگالی  تدريجی  کاهش   
کاهش  اول  علت  دارد.  علت  دو  موضوع  اين  شود.  می  بیشتر 
غلظت يون هاي اکسیژن در نمک مذاب می باشد. علت دوم نیز 
کاهش سطح موثر الکترولیت جامد ZrO2 است. اگر نواحی سطح 
الکترولیت جامد ZrO2 بیشتر شود يا ضخامت لوله کاهش يابد 
تجزيه گاز CO2 بیشتر شده و سرعت تولید کربن افزايش خواهد 

يافت. 
2( مورفولوژي كربن تولیدي

بعد از فرايند الکترولیز، محصول احیاء روي کاتد می چسبد 
اين  نیز در نمک مذاب تشکیل می شود  و مقداري پودر سیاه 
پودرها قابل شستشو از نمک منجمد شده هستند. تصاوير کربن 
تولید شده در نمک مذاب در شکل 4 ديده می شوند. همانطور که 
مشخص است دو نوع کربن مشاهده می شود. تصاوير a تا c ذرات 
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ريز به هم چسبیده کربن آمورف با طول يک نانومتر و در تصاوير 
d تا f کريستال گرافیت میله اي شکل ديده می شود.

 CO و تولید گاز CO
2
3( افزایش میزان مصرف گاز 

شکل5 تاثیر تغییرات زمان را بر روي ترکیب گاز خروجی و 
الکترولیز زمانی که سرعت هاي متفاوت  فرايند  چگالی جريان 

دمش گاز CO2 وجود دارد نشان می دهد. 
کاهش غلظت CO2 در گاز خروجی در مراحل اولیه الکترولیز 
مشاهده می شود. با اين حال غلظت گاز CO2 در مراحل بعدي 
به تدريج افزايش يافته است. از طرف ديگر اين فرايند براي گاز 
CO عکس می باشد. اين تغییرات نشان دهنده تغییر مکانیزم 

نسبت  از  جريان  بازدهی  می باشد.  الکترولیز  در  واکنش ها 
بارالکتريکی مصرف شده براي تولید گاز CO به تمام بار الکتريکی 
مصرف شده براي فرايند الکترولیز محاسبه شده است. بازدهی در 
سرعت دمش 0.517×6-10 حدود %9/36 بوده که بسیار پايین 
می باشد. علت اين موضوع مصرف بارالکتريکی براي تولید کربن 
کردن  متوقف  نتیجه  در  باشد  می  گازمونوکسیدکربن  اندازه  به 
تولید کربن بازدهی جريان را افزايش می دهد. گاز CO2 می تواند 
به صورت جزئی توسط احیاي کلسیوترمیک و تجزيه يون هاي 
کربنات تجزيه شود. اگر مقدار گاز CO تغذيه شده بیشتر شود 
خصوصاً اگر سرعت دمش CO2 افزايش يابد تبديل گاز CO2 به 

گاز CO مقدم می شود.
Ca (in CaCl2 ) + CO2 (gas) → CaO+ CO (gas) 

به دلیل اين که مقدار محدودي کلسیم در واحد زمان در فرايند 
الکترولیز تولید می شود، اگر مقدار بیشتري گاز CO2 تزريق شود 
الکتروشیمیايی  CO غالب می شود. در مورد تجزيه  تولید گاز 
يون کربنات نمی توان به راحتی تشکیل مستقیم گاز CO را در 
نظر گرفت. مکانیزم ممکن براي تولید گاز CO از واکنش بودوارد 
بین کربن و گاز دي اکسید کربن می باشد. شکل6 ارتباط بین 
گاز CO2 تجزيه شده به گاز CO تولید شده را به صورت تابعی از 

جريان گاز نشان می دهد. 
 اين شکل نشان می دهد که تولید گاز CO با افزايش جريان 

گاز بیشتر می شود. چندين دلیل براي اين موضوع وجود دارد:
1- زمانی که جريان گاز افزايش می يابد تالطم نمک مذاب به 
شدت زياد می شود و حباب هاي اطراف کاتد از سطح کاتد جدا 
شده و پراکندگی کلسیم در اطراف کاتد زياد می شود. فعالیت 
ترموشیمیايی کمتر شده و تولید گاز CO ارجحیت پیدا می کند.

2- چون مقدار گاز CO2 دمیده شده در واحد زمان افزايش 
ندارد و  با کلسیم  تماس  براي  گاز فرصت کافی  پیدا می کند، 

فرايند احیاي کامل گاز به کربن به طور کامل انجام نمی شود. 
گرفته  نظر  در  کلسیم  از  جدا  کربنات  هاي  يون  توزيع   -3
می شود. با افزايش سرعت گاز مقدار يون هاي کربنات نیز زياد 
دارد  اهمیت  بیشتر  مذاب  نمک  در  گاز  انحالل  می شود چون 
مقدار گاز واکنش نداده افزايش می يابد. در واکنش کاتدي با يون 
کربنات چهار الکترون براي تولید کربن مورد نیاز است درحالیکه 

CaCl2-CaO نمک مذاب )LiCl-LiO2 b نمک مذاب )a با دانسیته جريان CO و CO2 شکل 3( تغییرات غلظت گاز
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فقط دو الکترون براي تشکیل گاز CO نیاز است. در نتیجه زمانی 
که مقدار يون هاي کربنات بیشتري در يک بار الکتريکی ثابت 

تجزيه می شود، تولید گاز CO آسان تر رخ می دهد.
CO3

2- +2e- → CO + 2O2-

نتیجه گیري
با استفاده از فرايند الکترولیز با ولتاژ ثابت در نمک مذاب و 
الکترولیت حالت جامد به عنوان آند می توان گاز CO2 تزريق 
شده به نمک مذاب را تجزيه نمود. در اين روش با افزايش سرعت 
دمش گاز CO2 در نمک مذاب می توان میزان گاز CO بیشتري 

را به نسبت تشکیل کربن تولید نمود.

شکل 5( وابستگی زمان به ترکیب گاز خروجی با افزايش سرعت 
CO2 دمش گاز

شکل 7( ارتباط بین گاز CO2 تجزيه شد به گاز CO تولید شده به 
صورت تابعی از جريان گاز

شکل 4( تصاوير کربن تولید شده در نمک مذاب

زیرنویس ها
1 . electro reduction
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دکتر غالمرضا نوید
) Ph.D( خوردگی  و حفاظت  کاتودیک

پايش خوردگی 

و حذف جريان های تداخلی

سيستم حفاظت کاتوديک خطوط لوله های

 متقاطع فوالدی 56  اينچ  و 24  اينچ

مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
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چکیده 
يکی از روش های حفاظت خطوط لوله های فوالدی و تاسیسات صنعتی در مقابل خوردگی استفاده از سیستم های حفاظت کاتوديک 
می باشد. خوردگی در قسمت های متقاطع خطوط لوله های فوالدی يکی از مشکالت اصلی در طراحی سیستم حفاظت کاتوديک می 
باشد غالبا در طراحی سیستم حفاظت کاتوديک جريان های سرگردان و تداخلی در نظر گرفته نمی شوند و در نتیجه پس از طراحی 
مشکل خوردگی سازه ها و خطوط لوله های فوالدی همچنان باقی می ماند. به همین دلیل مهمترين قسمت از طراحی سیستم های 
حفاظت کاتوديک مانیتورينگ )پايش( پتانسیل سازه ها و خطوط لوله های فوالدی می باشد. با توجه به اينکه صنايع با اين معضل 
بسیار درگیر می باشند الزم است به اين موضوع توجه جدی شود. در اين تحقیق ابتدا مانیتورينگ )پايش( پتانسیل برخی از خطوط 
لوله های متقاطع يا مجاور فوالدی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای بهبود و حذف جريان های تداخلی 
يا سرگردان ناشی از متقاطع بودن يا مجاور بودن خطوط لوله های فوالدی مجتمع چند روش علمی و کاربردی عنوان شده است در 
نهايت با توجه و استفاده ازيک روش علمی و کاربردی و اقتصادی جريان های تداخلی يا سرگردان به مقدار قابل توجهی در محل تقاطع 

يا مجاور خطوط لوله های فوالدی مجتمع کاهش يافت.
كلمات كلیدی : خوردگی. حفاظت کاتوديک. جريان سرگردان. نقاط اندازه گیری پتانسیل. نقطه تخلیه جريان. بستر آنودی.آنودهای 
فدا شونده. سیلیکون. روش تزريق جريان. )cu/cuso4( الکترود مرجع روش آنودهای فدا شونده. مانیتورينگ )پايش(. جدايش کاتودی. 

خطوط لوله های متقاطع فوالدی.

Abstract :
One of the methods of protecting steel pipelines and industrial installations against corrosion 

is the use of cathodic protection systems. Corrosion in cross-sections of steel pipelines is one 
of the major problems in the design of cathodic protection system. Often the design of the 
cathodic protection system does not allow for stray and interfering currents, and thus remains 
problematic after the design of corrosion structures of steel structures and pipelines. or this 
reason. The most important part of designing cathodic protection is (Monitoring) the potential 
of steel structures and pipelines. As industries are heavily involved with this dilemma, serious 
attention needs to be paid to this issue.

In this research, first, the potential monitoring of some of the pipelines crossing or adjacent 
to the steel complex of Isfahan Mobarakeh Steel Company have been investigated.And 
then several scientific and practical methods have been proposed to improve and eliminate 
the interference or stray currents caused by the crossing or adjoining steel pipelines of the 
complex.Finally, using a scientific, practical and economical method, the interference or stray 
currents are significantly reduced at the intersection or adjacent to the steel pipelines of the 
complex.

key words: Corrosion. Cathodic protection. stray current. Test points Potential. Drain 
point current. Anodic groundbed. Sacrificial anodes. Silicone. Reference electrode (cu/cuso4) 
Impress current method. sacrificial anodes method. monitoring. cathodic disbonding. The 
intersection location Of steel pipeline.
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مقدمه 
فلزات در طبیعت عموماً به صورت ترکیب با عناصر غیرفلزی 
به صورت  فلز  فلزی که در آن ها  و نمک های  اکسیدان ها  نظیر 
پايدار و غیر فعال است وجود دارند و فلز خاص را از طريق احیای 
اين ترکیبات فلزی به ويژه اکسیدهای فلزی تولید می نمايند. در 
اين فرايند فلز از حالت پايدار طبیعی خود خارج شده به حالت 
فعال و ناپايدار در می آيد، از اين رو فلزات پیوسته تمايل دارند با 
عناصر ديگر ترکیب شده و مجدداً به حالت پايدار خود در آيند. 
اين فرآيند بازگشت فلز به حالت طبیعی و پايدار که از طريق 
واکنش های شیمیايی و يا الکتروشیمیايی فلز با محیط اطراف آن 
انجام می شود اصطالحاً خوردگی فلز نامیده می شود و چنانچه از 
انجام واکنش های خوردگی جلوگیری نشود فلز با سرعت خورده 

شده و از دست می رود. ]1[ 
محیط های اطراف فلزات و از جمله فوالدها که کاربرد وسیعی 
در زندگی امروز دارند و به عنوان محیط های خورنده شناخته 

می شوند عموماً عبارتند از: 
▪ هوا 
▪ آب 

▪ خاک 
▪ مواد شیمیايی 

محیط های مختلط که مشتمل بر حضور دو يا چند يا همه 
محیط های فوق می باشد. 

نظیر  آنها  مشتقات  و  آهنی  فلزات  ويژه  به  فلزات  حفاظت 
فوالدهای کربنی معموالً با روش های زير انجام می گیرد:

حفاظت کاتدی که يکی از ارکان اصلی سیستم های حفاظتی 
می باشد الزم است به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته و 
ضوابط و معیارهای مورد نیاز برای طراحی، اجرا و بهره برداری 
از آن مشخص گردد تا از پراکندگی و اعمال سلیقه های بعضاً 
نادرست در به کار گیری اين فن آوری بطور صحیح استفاده شود 

روش محیط خورنده
رنگ آمیزی هوا

حفاظت کاتودیک و یا پوشش همراه 
حفاظت کاتودیک

آب

پوشش همراه با حفاظت کاتودیک خاک
پوشش های مقاوم - حفاظت کاتدی  - 

آلیاژهای مقاوم
مواد شیمیایی

خوردگی فلزات می تواند ضمن اتالف سرمايه و انرژی در بعضی 
]2[ حفاظت  قابل جبران شود.  غیر  زيان  و  موارد موجب ضرر 
با  فلزی  فلزيا سازه  از  از حفاظت کردن  است  عبارت  کاتوديک 
تشکیل يک پیل الکتريکی و يا ايجاد سیستم الکترولیز که سازه 
هر  در  زيرا  باشد.  کاتد  يا  منفی  قطب  آنها  در  نظر  فلزمورد  يا 
دو سیستم آند خورده شده و کاتد سالم باقی می ماند بنابراين 

حفاظت کاتدی را به دو صورت زير می توان انجام داد.
1 - از طريق تشکیل يک پیل الکتروشیمیايی به وسیله نصب 
يک آند از جنس فلز فعال نظیر فلز روی در الکترولیت مجاور چند 
متری سازه )کاتد( و اتصال ) آند ( به سازه از طريق يک سیم رابط، 
 (sacrificial anode( اين روش را حفاظت کاتدی با آند فدا شونده
نامیده اند. شکل )1( روش حفاظت کاتوديک با آند فدا شونده فلزی 

فعال مانند فلز روی )sacrificial anode( را نمايش می دهد.
) sacrificial anode( حفاظت كاتدی با آند فدا شونده

2 - از طريق تشکیل يک سل الکترولیز که در آن آند و کاتد 
توسط يک مولد الکتريکی مستقیم )DC( ايجاد می شود بدين 
از  آند  يا چند  صورت که در مجاورت چندين متری سازه يک 
....... نصب کرده و سازه و آند به   . يا  جنس چدن يا سیلیکون 
ترتیب به قطب منفی و مثبت مولد وصل می نمايد. اين روش 
 )impress current( را حفاظت کاتدی به روش تزريق جريان يا
جريان  تزريق  روش  کاتوديک  حفاظت   )2( شکل  اند.  نامیده 

)impress current( را نمايش می دهد. 
 impress( یا  جریان  تزریق  روش  به  كاتدی  حفاظت 

)current

در اين روش ابتدا جريان متناوب )AC( توسط يکسو کننده 

شکل  ) 1 (
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شکل ) 3 ( نمايی از سیستم حفاظت کاتديک با اعمال جريانشکل ) 2 (

شکل ) 4 ( توزيع جريان برای يک لوله پوشش داده شده با اجرای   
سیستم حفاظت کاتوديک به روش تزريق جريان.

می گردد. سپس  تبديل   )DC( مستقیم  به جريان   )Rectifier(
قطب منفی جريان مستقیم به خط لوله )يا هر تجهیز ديگری 
که می بايست حفاظت شود( و قطب مثبت به يک ماده رسانای 
نامیده می شود. جنس  آند  رسانا  اين  دفن شده وصل می شود. 
]3[ جريان  می باشد.   )silicone-iron( معموالً  رفته  کار  به  آند 
مستقیم معموال از طريق يک يکسو کننده به )لوله يا سازه( مورد 
نظر جهت حفاظت در برابر خوردگی وارد می گردد و در حقیقت 
يک مدار الکتريکی به وسیله عبور جريان توسط خاک از آند به 
)خط لوله يا سازه تحت حفاظت کاتوديک( به وجود می آيد. در 
واقع خاک نقش الکترولیت را دارا می باشد. شکل )3( شمايی 
از سیستم حفاظت کاتديک با اعمال جريان را نمايش می دهد. 

کاتدی،  حفاظت  تاسیسات  برای  گذاری  سرمايه  حقیقت  در 
حفاظت  برخالف  است  تجهیزات  کل  هزينه  از  کوچکی  بخش 
بوسیله پوشش ها، تداوم هزينه ها برای تجهزات و کنترل وجود 
دارد که شامل اندازه گیری و برآورد تجهیزات، طراحی و نصب 
آن ها، اندازه گیری و تفسیر نتايج بدست آمده و سپس تعمیر و 

نگه داری است.
حفاظت  سیستم  طراحی  جهت  نظر  مورد  فاكتورهای 

كاتدیك:
1- اندازه پتانسیل: معیار حداقل پتانسیل الزم براي حفاظت 
کامل سازه برابر با )850 -( میلي ولت نسبت به الکترود مرجع 
)CU/CUSO4( مي باشد. با توجه به پوشش دار بودن سازه و 
صورت  در   )cathodic disbonding( کاتودي  جدايش  مشکل 
افزايش بیش از اندازه پتانسیل سازه حداکثر پتانسیل قابل قبول 
بر روي سطح سازه برابر )1200 - ( میلي ولت نسبت به الکترود 
مرجع )CU/CUSO4( مي باشد. شکل )4( توزيع جريان برای 

يک لوله پوشش داده شده با اجرای سیستم حفاظت کاتوديک به 
روش تزريق جريان را نشان می دهد. 

2 - جريان مدار: شدت جريان )آمپر( مورد نیاز جهت رسیدن 
به پتانسیل حفاظت کننده می بايستی محاسبه شود.

3 - فاصله بسترهای آندی: هر قدر که فاصله آند ها از قطعه 
بیشتر باشد جريان بیشتری در مدار می بايست تزريق گردد تا 

حفاظت کامل تری صورت پذيرد.
نزديکی بیش از حد آند به قطعه از رسیدن جريان به تمامی 

سطح )بخصوص طرف پشت قطعه( جلوگیری خواهد نمود.
4 - احتمال به کار گرفته شدن پوشش های حفاظتی و تاثیر 

آن ها بر طراحی سیستم حفاظت کاتدی
جهت  عرض  يا  طول  قطر،  مهندسی،  قطعه  اندازه های   -  5

محاسبه سطح و در نتیجه اندازه مقاومت الکتريکی آن
6 - نوع و جنس خاک، به لحاظ خواص شیمیايی و تعیین 

مقاومت آن اهمیت خاص دارند.
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7 - احتمال وجود جريان های ناخواسته )سرگردان(، جريان های 
القائی که بنا بر عبور برق فشار قوی از نزديکی قطعه مهندسی و يا 

وجود ترانس ها و ديگر دستگاه ها ايجاد می گردد.
مقدار جريان مورد نیاز برای حفاظت واحد سطح از يک لوله 
فوالدی بدون پوشش متغیر است؛ که وابسته به نوع خاکی که در 
آن لوله قرار گرفته است و همچنین تجربه می توان يک مقدار 
متوسط و معین را بکار برد. مقادير )جدول 1( نشان می دهد که 
پوشش ها، حتی پوشش های ضعیف، تفاوت چشمگیری در میزان 
جريان ايجاد می کنند به طوری که می توان با اعمال يک پوشش 
خوب و مناسب تا چندين کیلومتر از يک خط لوله فوالدی را فقط 
با اجرای يک سیستم حفاظت کاتوديک در مقابل پديده خوردگی 

حفاظت نمود. ]4[
جریان مورد نیاز براي محافظت لوله پوشش شده

در بسیاری از موارد مدار الکتريکی محافظت کننده به شکل 
يک مدار باز با صرف جريان بیش از حد معمول عمل می نمايند  
ايجاد  بنابر داليل عديده ای همانند  اين   )Current Drainage(
القای  نشده،  بینی  پیش  اتصال  ناخواسته،  اکسیدی  اليه های 
اين  کشف  جهت  می گیرد.  صورت   ... و  سرگردان  جريان های 
موضوع که آيا حفاظت به روش کاتدی موثر افتاده است و يا خیر 
طبق شکل )5( از دو الکترود مرجع )Cu/Cu SO 4( به همراه 
متصل  لوله  به  نقطه  يک  در  که  می شود  استفاده  متر  ولت  دو 
اطمینان  تعیین  روش  بهترين  پتانسیل  گیری  می گردند.اندازه 
و کارآيی مثبت ارزيابی سیستم حفاظت کاتوديک می باشد به 

روش تجربی اثبات شده است با معیاری که اگر اختالف پتانسیل 
اندازه گیری شده توسط دو دستگاه ولت متر بیشتر از )5( میلی 
ولت باشد. حفاظت به طورکامل انجام نمی پذيرد اما برعکس اگر 
کمتر باشد حفاظت از خوردگی کامل خواهد بود. اين روش برای 
اطمینان از سرازير شدن جريان به طرف لوله اجرا می شود اگر 
اندازه گیری پتانسیل فقط در يک طرف لوله اجرا شود نتیجه به 
دست آمده قابل اعتماد نمی باشد زيرا جريان الکتريکی ممکن 
است از يک طرف لوله وارد شود و از طرف ديگر لوله خارج شود 
در نتیجه پديده خوردگی در لوله ايجاد خواد شد. شکل )5( شیوه 
اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین را برای حصول اطمینان 

از حفاظت کامل کاتوديک نمايش می دهد. 
اهداف 

امروزه حفاظت تاسیسات لوله های فوالدی مدفون در زمین. 
تانک های ذخیره سوخت و ساير تاسیسات فلزی توسط روش 
حفاظت کاتوديک برای افزايش عمر مفید آن ها يکی از ضروريات 
می باشد. در اجرای سیستم های حفاظت کاتوديک چنانچه سازه 
تحت جريان حفاظت کاتوديک با يک سازه بیگانه در مجاورت يا 
متقاطع شود بخشی از جريان مسیر به داخل زمین نشت پیدا 
می کند که به اين جريان نشت پیدا کرده به داخل زمین، جريان 
از مسیر اصلی خود  سرگردان گفته می شود. جريان هايی که 
منحرف شده اند به جريان های سرگردان موسوم اند. در صورتی که 
اين جريان وارد سازه فلزی مدفون در خاک شود، در محل ورود 
باعث حفاظت سازه از خوردگی شده و در بازگشت به مسیر اصلی 

جدول 1- جريان مورد نیاز براي محافظت لوله پوشش شده
شکل ) 5 ( - شیوه اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین برای 

حصول اطمینان از حفاظت کامل کاتوديک
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خود، در محل خروج از سازه منجر به انحالل الکتروشیمیايی فلز 
و در نتیجه خوردگی آن می شود. 

 )DC( يا )AC ( اين جريان ها بسته به منبع خود مي توانند
باشند. جريا ن هاي سرگردان )DC) که موضوع مورد بحث ودر 
سیستم های حفاظت کاتوديک ايجاد می شود خود به دو دسته 
اصلی تقسیم می شوند. جريا ن های سرگردان استاتیک که در 
طول زمان مقدار و جهت ثابتي در هر نقطه دارد وجريا ن های 
سرگردان دينامیک که در هر نقطه از سطح سازه در هرلحظه 
مقدار و جهت مشخصي نداشته و ممکن است در هر لحظه از 
به  نسبت  پتانسیل يک سازه در خاک  اساسا  تغییر کند.  زمان 
الکترود مرجع، در غیاب جريان های سرگردان يک مقدار ثابتی 
به شدت  پتانسیل  اين  سرگردان  های  جريان  در حضور  است. 
پتانسیل  به  نسبت  است  ممکن  تغییرات  اين  شود.  می  متغیر 
ثابت سازه در جهت مثبت يا منفی باشد. به اين ترتیب بر اساس 
اندازه گیری های میدانی پتانسیل سازه و ثبت مقادير آن می توان 

جريان های سرگردان را شناسايی کرد. 
مهمترين اثر سوء جريان های سرگردان خوردگی الکتروشیمیايی 
سازه های فلزی خطوط لوله های فوالدی متقاطع و نیز سازه های 
مجاور خط تحت حفاظت کاتوديک و خطوط لوله فلزی قرار گرفته 
در داخل زمین است بدترين خوردگی که برای فلزات کار گذاشته 
شده در خاک بوجود می آيد، در محل هايی است که جريان های 
الکتريکی سرگردان وجود دارد. مقاومت ويژه خاک ها حتی وقتی 
دارای آب باشند زياد است، بنابراين جريان های الکتريکی داخل 

زمین از طريق فلزات کارگذاشته شده درخاک که مقاومت کمی 
دارند عبور خواهد کرد. جريان سرگردان زمانی می تواند موجب 
خوردگی لوله گردد که از يک قسمت از لوله وارد و از قسمت 
ديگر آن تخلیه شود و در حقیقت مدار جريان کامل گردد. نقطه 
ورود جريان سرگردان ) کاتد ( و نقطه خروجی جريان سرگردان 
) آند ( پیل خوردگی خواهد گرديد.شکل ) 6 ( شمايی از خوردگی 
در اثر جريان های سرگردان در خطوط لوله متقاطع فوالدی را 
نمايش می دهد اين خوردگی الکتروشیمیايی در اثر واکنش های 
آنديک و کاتديک ناشی از جريان های سرگردان در فلز تحت تاثیر 
جريان ها ايجاد می شود و باعث فرسودگی سازه های فلزی شده 
و عمر مفیدشان را به شدت کاهش داده و ساالنه میلیاردها ريال 
خسارت وارد می نمايد. بررسی نحوه ايجاد جريان های سرگردان، 
با توجه به  از سازه های فلزی در قبال خوردگی  نیز حفاظت  و 
طراحی ها و شرايط محیطی پروژه مشخص می گردد. اين تحقیق 
به ارائه روش ها و تمهیدات الزم از ايجاد اثرات خوردگی ناشی 
توجه  با  نهايت  در  است  پرداخته شده  از جريان های سرگردان 
و استفاده ازيک روش علمی و کاربردی و اقتصادی جريان های 
تداخلی به مقدار قابل توجهی در محل تقاطع خطوط لوله های 

فوالدی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان کاهش می يابد. 
مواد و روش آزمایش ) متدولوژی (

تقريبی  طول  دارای  اينچ   )56( فوالدی  زيرزمینی  لوله  خط 
)5 /11( کیلومتر بوده و از محل تاسیسات تصفیه خانه آب به 
مجتمع فوالد کشیده شده است. اين لوله بعد از يک تقاطع با 

شکل ) 6 ( خوردگی در اثر جريان های سر گردان خطوط لوله های متقاطع فوالدی 
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لوله فوالدی )24( اينچ به موازات لوله فوق ادامه می يابد. خط 
لوله فوالدی )56( اينچ دارای پوشش گرم از نوع قیر زغال سنگ 
)coal tar enamel( می باشد. و به وسیله روش تزريق جريان 
الکتريکی تحت حفاظت کاتوديک قرار می گیرد در اين سیستم 
دو دستگاه ترانسفورمر رکتیفاير يکی در تصفیه خانه آب و ديگری 
برای  الزم  جريان  آنها  توسط  که  دارد  وجود  مجتمع  محل  در 
حفاظت کاتوديک لوله فوالدی از طريق دو واحد بستر آنودی که 
هر کدام شامل )14( عدد آنود از جنس )silicon iron( می باشند 
روی لوله فوالدی تزريق می شود. برای کنترل ولتاژ در طول خط 
لوله )15( عدد محل اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین 
يا تست پوينت )test point( در مجاورت و محل تقاطع خطوط 
لوله های فوالدی مجتمع فوالد مبارکه در نظر گرفته شده است 
که از طريق آن ها و با کمک الکترود )مس – سولفات مس( می 
را   )Drain point( آن محل  در  تخلیه جريان  نقطه  ولتاژ  توان 
اندازه گیری نمود. مبنای حفاظت کاتوديک را می توان با خوردگی 
يا زنگ زدگی فلز آهن در محیط اسیدی توضیح داد واکنش های 
الکنروشیمیايی انحالل فلز آهن وآزاد شدن گاز هیدروژن بر طبق 

معادالت زير است. 
 Fe → Fe^)+2( + 2e^-        ) 1
 2H^+ + 2 e^- → H2        ) 2

الکترون ازقسمتی از فلز که خوردگی در آن شروع شده واکنش 
اکسیداسیون را انجام می دهد واکنش شیمیايی )1( و به قسمت 
سالم لوله که کاتد می باشد جذب می گردد تا در واکنش احیا 
شرکت نمايد واکنش شیمیايی )2(. چنانچه به روشی بتوان از 
مصرف شدن الکترونها در واکنش احیا جلوگیری به عمل آورد 
از  لوله  نتیجه  در  و  شود  می  متوقف  نیز  اکسیداسیون  واکنش 
خوردگی محافظت می شود. اين روش به نام حفاظت کاتوديک 
پتانسیل  اختالف  شود.  می  نامیده   )Cathodic Protection(
لوله های فوالدی نسبت به زمین در حالت طبیعی حدود )0.5 -( 
ولت نسبت به الکترود )مس – سولفات مس( می باشد. با اعمال 
جريان بر روی لوله پتانسیل لوله فوالدی نسبت به زمین کاهش 
يافته و برطبق معیارهای موجود زمانی که پتانسیل آن نسبت به 
زمین حداقل )0.85 -( ولت نسبت به الکترود )مس – سولفات 
مس( برسد از حفاظت کاملی برخوردار می باشد. اگرطراحی و 
اجرای سیستم حفاظت کاتوديک به طور صحیح انجام شده باشد. 
به دست آوردن حد نصاب پتانسیل برای تمامی خطوط لوله قابل 
اجرا می باشد. در طراحی سیستم حفاظت کاتوديک محل و ابعاد 

بستر آنودی. انتخاب و اندازه نوع آنود و کابل و ساير تجهیزات 
الزم از اهمیت خاصی برخوردار بوده که می بايستی توسط طراح 

محاسبه گردد. 
بررسی و روش تحقیق 

لوله زيرزمینی مجتمع  از مسیر خطوط  اولیه  بازديد  در طی 
ترانسفورمر  کاتوديک.  حفاظت  جريان  تزريق  چگونگی  از 
 )15( از  و  آمده  عمل  به  بررسی  پوينت ها.  تست  و  رکتیفايرها 
محل جهت اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین بطور موردی 
)Random( در مجاورت و محل تقاطع خطوط لوله های فوالدی 
مجتمع فوالد مبارکه شامل خط لوله فوالدی )56( اينچ و خط 
لوله فوالدی )4( اينچ جهت حصول اطمینان از ايجاد جريان های 
تداخلی و سرگردان از خط لوله زير زمینی )56( اينچ پتانسیل 

گیری شد که نتايج آن در جدول )2( نشان داده شده است. 
پتانسیل نقطه تخلیه جریان در )15( نقطه از مسیر خط 

لوله )56( اینچ
نقطه  پتانسیل  که  مشاهده می شود   )2( به جدول  توجه  با 
تخلیه جريان در محل نقطه )1( برابر با مقدار )73/ 0 -( ولت 
است که پايین تر از میزان قابل قبول می باشد لذا تصمیم گرفته 
شد که ولتاژ خروجی ترانسفورمر رکتیفاير افزايش يابد به گونه ای 
که پتانسیل نقطه )1( به مقدار )3 /1 -( ولت کاهش يابد. متعاقب 
انجام اين عمل و تنظیم ترانسفورمررکتیفاير اقدام به اندازه گیری 
مجدد پتانسیل خط لوله زير زمینی از اولین نقطه اندازه گیری 
انجام شد. پتانسیل اندازه گیری شده برابر با مقدار )26 /0 -( ولت 
بود که مويد آن بود که اشکاالت جديدی در سیستم حفاظت 
کاتوديک بوجود آمده است. لذا اقدام به اندازه گیری پتانسیل در 
نقاط ديگری از خط لوله گرديده که نتايج آن نیز رضايت بخش 
نبودند مطابق جدول )3( که پتانسیل نقطه تخلیه جريان را در 

چند نقطه از مسیرنشان می دهد. 
پتانسیل نقطه تخلیه جریان در چند نقطه از مسیر

با توجه به نتايج جدول )3( احتمال قطع کابل منفی تزريق 
جريان مستقیم )کابل منفی ترانسفورمر رکتیفاير به لوله ( از روی 
لوله ويا نقطه ای از مسیر داده شد که اين مورد بررسی و مشخص 
شد که کابل مذکور وصل می باشد همچنین با خاکبرداری از 
به  رکتیفاير  ترانسفورمر  از  مثبت  کابل  بررسی  و  آنودی  بستر 
بستر آنودی مشخص گرديد که بستر آنودی سالم بوده و مشکلی 
به همین  ندارد.  کاتودی وجود  و  آنودی  کابل های  نظر قطع  از 
منظور اقدام به تست مجدد پتانسیل از محل نقطه تست شماره 
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)1( گرديد که با توجه به مقدار آن )28 /0 -( ولتاژ ترانسفورمر 
رکتیفاير را افزايش و به )24( ولت رسانديم که متعاقب آن جريان 
نیز افزايش و به )22( آمپر رسید در اين مرحله نیز ولتاژ نقطه )1( 
افزايش و به مقدار )81 /0 -( ولت رسید. بنابر اين احتمال داده 
شد که مورد باال بودن پتانسیل ها در نقاط مختلف به علت نشتی 
جريان از فالنج عايق باشد چرا که در صورت عدم اتصال صحیح 
فالنج عايق و يا هر گونه نقصی در آن جريان نشت کرده و در واقع 
تاسیسات مجاور خط لوله را تحت حفاظت قرار می دهد شکل )7( 

يک نمونه از فالنج عايق را نمايش می دهد. 
همچنین بايد توجه داشت که افزايش بیش از حد ولتاژ اعمالی 
روی خط لوله در طی مدت زمان طوالنی می تواند خساراتی را 
به پوشش روی لوله وارد سازد. به همین دلیل از نقاط )1( و )2( 
پتانسیل گیری شد در اين موقع ولتاژ نقطه )1( برابر با )91 /0 -( 
ولت و ولتاژ نقطه )2( برابر با )19 /1 -( ولت اندازه گیری شد. که 
به خاطر جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به لوله و پوشش 
لوله می بايستی ولتاژ ترانسفورمررکتیفاير طوری تنظیم شود که 
پتانسیل نقطه )1( برابر با )85/ 0 -( ولت اندازه گیری شود که 
برای اين منظور ولتاژ ترانسفورمر رکتیفاير به مقدار )22( ولت 
کاهش داده شد. پس از تنظیم ترانسفورمر رکتیفايرفالنج عايق 
مورد بررسی قرار گرفت که برای اين منظور اقدام به تست ولتاژ از 
روی لوله در حالت قبل از اتصال به فالنج ودر حالت بعد از اتصال 
به فالنج گرديد که نتايج آن در جدول )4( تست ولتاژ قبل وبعد 

از اتصال به فالنج نشان داده شده است. 
تست ولتاژ قبل و بعد از اتصال به فالنج

حفاظت  سیستم  کامل  يکپارچگی  حفظ  برای  الزم  شرط 
کاتدی در خطوط لوله، اين است که خط لوله از نظر الکتريکی 
ترين علل  اصلی  از  باشد. يکی  عايق  از ديگر سازه های مجاور 

 )Current Drainage( جريان  تخلیه  از  جلوگیری  موضوع  اين 
است. در مورد خطوط لوله، ديواره چاه ها )Casing( و سازه های 
مشابه، عايقکاری می تواند از طريق نصب کیت عايقی فلنج و يا 
استفاده  از موادی  بسیار مهم است  انجام شود.  عايقی  اتصاالت 
شود که عالوه بر مقاومت الکتريکی باال و استحکام مطلوب، به 
طور همزمان قابلیت فشرده شدن در اثر محکم کردن پیچ ها نیز 
در آن وجود داشته باشد تا بتواند در مقابل بروز نشتی در سیستم 
مقاومت نمايد. در عمل الزم است که به منظور جلوگیری از ورود 
آلودگی و يا رطوبت به ناحیه میان فلنج و صفحه ها و يا زير گل 
پیچ و مهره ها، بالفاصله پس از اعمال، بر روی سوراخ های موجود 
در محل اتصال پوشش مناسبی ايجاد گردد. در برخی موارد و در 
صورت امکان در مورد چنین اتصاالتی، مرحله پیش مونتاژ بايد 
در کارگاه انجام شده و از عملکرد عايق پیش از ورود به سايت 
اتصال  يک  اجزای  از  شمايی   )8( نمود. شکل  حاصل  اطمینان 

عايقی را نمايش می دهد. 
عايق  فالنج  که  می دهد  نشان   )4( جدول  از  حاصل  نتايج 
از سالم  اطمینان  از  ندارد و سالم است. پس  اشکالی  هیچگونه 
بودن فالنج عايق احتمال داده شد که جريان اعمال شده روی 
لوله به طريقی به تاسیسات مجاور نشت می کند. لذا به همین 
منظور از خط لوله )24( اينچ که به موازات خط لوله )56( اينچ 
در محل مجتمع می باشد. ولتاژگیری کرده که نتايج آن در جدول 
)5( که پتانسیل نقطه تخلیه جريان در )10( نقطه از مسیر خط 

لوله اندازه گیری شده می باشد. نمايش می دهد.

نقطه اندازه گیری      1       2      3        4      5        6        7        8        9      10       11     12     13      14      15
پتانسیل حفاظتی   0/73-  0/95-  0/9-  0/88  0/89-  0/91-  0/81-  0/76-  0/78- 0/82- 1/04- 1/12- 1/11- 1/11-  1/09-

نقطه اندازه گیری      1           2           3          4
پتانسیل حفاظتی    0/26-     0/38-     0/4-     0/44-

جدول )2 ( پتانسیل نقطه تخلیه جريان در ) 15 ( نقطه از مسیر خط لوله ) 56 ( اينچ

جدول ) 3 ( پتانسیل نقطه تخلیه جريان در چند نقطه از مسیر

شکل ) 7 ( نمونه ای از فالنج عايق
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پتانسیل نقطه تخلیه جریان در )10( نقطه از مسیر خط 
لوله اندازه گیری شده

همانطوری که در جدول )5( مشاهده می شود در نقاطی که دو 
خط لوله به موازات يکديگر ادامه دارند )نقاط 1 الی 8( پتانسیل 
خط لوله 0 )56( اينچ در محدوده اعداد )77 /0 - تا 001 /1 -( 
ولت قرار دارد اما در نقاطی که دو خط لوله از يکديگر دور شده اند 
پتانسیل خط لوله )56( اينچ کاهش يافته و به مقادير )1/004- 
تا 953 /0 -( ولت رسیده است. مضافا به اينکه پتانسیل خط لوله 
)24( اينچ در جهت منفی افزايش می يابد )66 /0 - تا 0/724-( 
با توجه به اينکه پديده تداخل جريان هنگامی اتفاق می افتد که 
خط لوله بیگانه از میدان نفوذ جريان يک خط لوله تحت حفاظت 
کاتوديک يا به موازات آن عبور کند و اين دو خط لوله عمال در 
هیچ نقطه با يکديگر تالقی نداشته باشند بنابر اين می توان علت 
پايین بودن پتانسیل خط لوله در بعضی از نقاط را نشت جريان از 
خط لوله )56( اينچ به خط لوله )24( اينچ دانست در اين حالت 
بر روی خط لوله )24( اينج در حوالی بستر آنودی اندازه گیری 
پتانسیل انجام می دهیم نقاطی که در مقابل بستر آنودی قرار 
دارند دارای تغییر پتانسیل در جهت منفی می باشند و بخشی از 
شدت جريان را جذب می کنند ونقاطی که دور از بستر آنودی 
و  باشند  می  مثبت  در جهت  پتانسیل  تغییر  دارای  باشند  می 
ايجاد  نقاط  اين  نقاط تخلیه شده و خوردگی در  اين  از  جريان 
می شود شکل )9( دياگرام ايجاد خوردگی در اثر جريان سرگردان 

را بطور شماتیک نشان می دهد. 

 )current pick up area( جریان  شدت  جذب  نقاط 
ونقاط تخلیه جریان 

)current discharge area( و ايجاد خوردگی در روی خط لوله 
در دياگرام شماتیک شکل )9( کامال مشخص شده است. 

با توجه به اينکه خط لوله )24( اينچ فاقد حفاظت کاتوديک 
حفاظت  دارای  که  اينچ   )56( لوله  امتداد خط  در  و  باشد  می 
رکتیفاير  ترانسفورمر  بودن  روشن  هنگام  در  و  است  کاتوديک 
از شدت  بخشی  يابد  می  افزايش  منفی  در جهت  آن  پتانسیل 
جريان توسط اين خط لوله جذب می شود اين نتیجه با توجه به 
اينکه خط لوله )4( اينچ به طور صحیح تحت حفاظت کاتوديک 
قرار ندارد نیز تقويت می شود. پس از پی بردن به وجود پديده 
تداخل جريان نقطه ای از خط لوله )24( اينچ که از آن بیشترين 
تخلیه الکتريکی انجام می شود تعیین می گردد اين نقطه بطور 
حتم نقطه تقاطع دو خط لوله )56( اينچ و )24( اينچ است. بدين 
منظور پتانسیل نقاط تقاطع لوله ها نسبت به زمین در هنگام 
روشن بودن و يا خاموش بودن ترانسفورمر رکتیفاير نسبت به نیم 
پیل )مس - سولفات مس ( اندازه گیری می شود اطالعات بدست 
آمده در جدول )6( که اطالعات بدست آمده از نقطه تقاطع دو 

خط لوله می باشد. ثبت شده است. 

اطالعات بدست آمده از نقطه تقاطع دو خط لوله 
طور  به  اينچ   )56( لوله  خط   )6( جدول  اطالعات  مطابق 
کامل حفاظت می شود ولی خط لوله )24( اينچ دارای حفاظت 

تست ولتاژ لوله    قبل از اتصال به فالنج    بعد از اتصال به فالنج
پتانسیل ) ولت (         ) 31 /0 - (              ) 61 /0 - (

جدول ) 4 ( تست ولتاژ قبل و بعد از اتصال به فالنج

شکل ) 8 ( شمايی از اجزای يک اتصال عايقی

نقاط اندازه گیری پتانسیل       1         2           3           4           5           6          7          8             9             10
خط لوله ) 56 ( اینچ           0/77-  1/02-     0/94-    0/98-     0/96-    0/98-     0/98-    1/001-    1/004-    0/953-
خط لوله ) 24 ( اینچ            0/4-   0/66-     0/62-    0/66-     0/65-     0/67-     0/66-     0/66-       0/7-      0/724-

جدول ) 5 ( پتانسیل نقطه تخلیه جريان در ) 10 ( نقطه از مسیر خط لوله اندازه گیری شده
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کاتوديک نمی باشد در هنگام روشن بودن ترانسفورمر رکتیفاير 
)مبدل يکسو کننده( پتانسیل خط لوله )24( اينچ در نقطه تقاطع 
درجهت منفی به شدت کاهش می يابد که منجر به خوردگی 
خط لوله )24( اينچ در اين نقطه می شود که برای کاهش يا از 
بین بردن تداخل جريان می توان دو خط لوله را از طريق يک 
کابل مقاومت دار به يکديگر متصل نمود اندازه مقاومت طوری 
انتخاب می شود که امکان آسیب پذيری خط لوله )24( اينچ از 
بین برود. در اين حالت پس از اتصال لوله ها يه يکديگر پتانسیل 
خط لوله  )24( اينچ در نقطه تقاطع در حالت های خاموش و 
روشن بودن ترانسفورمر رکتیفاير اندازه گیری می شود و میزان 
مقاومت طوری تنظیم و انتخاب می شود که پتانسیل خط لوله 
در هر دو حالت يکسان باشد. در اين روش خط لوله )24( اينچ 
از آسیب پذيری مصون خواهد ماند. شکل )10( شمايی از روش 

ياازبین  کاهش  يکديگرجهت  به  را  مجتمع  لوله  خطوط  اتصال 
بردن جريان های تداخلی نمايش می دهد. 

پیشنهادات 
فوالدی  های  لوله  خطوط  متقاطع  قسمت های  در  خوردگی 
يکی از مشکالت اساسی در طراحی سیستم حفاظت کاتوديک 

          پتانسیل نسبت به الکترود مرجع مس / سولفات مس 
خطوط لوله      ترانسفورمررکتیفایرروشن     ترانسفورمررکتیفایرخاموش

خط لوله )24( اینچ      32/ 0 -                     68 /0 -
خط لوله )56( اینچ      98/ 1 -                     02 /1 -

جدول ) 6 ( اطالعات بدست آمده از نقطه تقاطع دو خط لوله 

شکل )9( دياگرام شماتیک ايجاد خوردگی در اثر جريان سرگردان
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می باشد که بر اساس نوع جريان الکتريکی با عث تولید تداخل 
روی  شده  ايجاد  الکتريکی  اثر  جريان  تداخل  می شود  جريان 
مضر  يا  اثر  بی  اثرات  اين  است  ديگر  سازه های  توسط  ساختار 
از سازه است که  باشند جريان های تداخلی در مکان هايی  می 
جريان از خط لوله فوالدی به الکترولیت تخلیه می شود و در اين 
مکان ها خوردگی روی سازه ايجاد می شود در اين حالت يک 
لوله فوالدی خارجی در نزديکی آنودها جريان را جمع کرده ودر 
نزديکی کاتود لوله فوالدی تحت حفاظت جريان را به الکترولیت 
خوردگی  ايجاد  ها  لوله  تقاطع  محل  در  و  نمايد  می  تخلیه 
جريان های  حذف  يا  جلوگیری  برای  که  می نمايد  موضعی 
تداخلی شناسايی نوع تداخل ايجاد شده در نقطه تقاطع بسیار 
مهم است با اندازه گیری پتانسیل و شدت جريان بويژه در محل 
 )test point( تقاطع لوله های فوالدی توسط ايستگاه های تست
می توان جريان های تداخلی را شناسايی و با روش های مختلف 

حذف نمود. برای کاهش يا حذف جريان های تداخلی می توان 
از روش های مختلف استفاده نمود. از ديگر روش های مقابله با 
باشد  آنودهای فدا شونده می  از  استفاده  پديده تداخل جريان 
اين آنودها با بوجود آوردن يک میدان آنودی در اطراف خط لوله 
بیگانه اثرات تداخل جريان را خنثی می سازد در اين حالت انتشار 
جريان وجود خواهد داشت و اثرات مضر تداخل جريان را از بین 
می برد در اين ناحیه از نقطه تقاطع لوله ها از يک نقطه آزمايش 
از  خروجی  جريان  شدت  گیری  اندازه  برای  نیز   )test point(
بستر آنودی و نیز اندازه گیری پتانسیل لوله ها استفاده می شود. 
) شکل 11( شمايی از استفاده از آنودهای فداشونده جهت مقابله 

با پديده تداخل جريان را نمايش می دهد. 
لوله ها  تقاطع  محل  در  مناسب  پوشش  از  می توان  همچنین 
با يک پوشش بسیار خوب استفاده کرد بدين گونه که در نقطه 
تقاطع خطوط لوله های فوالدی با لوله بیگانه با يک پوشش بسیار 

شکل )10( اتصال خطوط لوله به يکديگرجهت کاهش جريان های تداخلی
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خوب استفاده کرد به طوری که طول پوشش شده برابر طولی از 
لوله بیگانه است که در اثر پديده تداخل جريان سطح حفاظتی 
از  استفاده  از  شمايی   )12 )شکل  است.  داده  دست  از  را  خود 
پوشش مناسب جهت جبران تاثیر مخرب جريان های سرگردان 

را نمايش می دهد. 

نتیجه گیری 
با اندازه گیری پتانسیل و شدت جريان بويژه در محل تقاطع 
لوله های فوالدی توسط ايستگاه های اندازه گیری شدت جريان 
 test( تست  يا  زمین  به  نسبت  لوله  پتانسیل  گیری  اندازه  و 
points( می توان برای کاهش يا حذف جريان های سرگردان 
يا  کاهش  مختلف  روشهای  نمود.  استفاده  مختلف  ازروش های 

حذف جريان های تداخلی عبارتند از 
1- اتصال خطوط لوله های متقاطع به يکديگر 

2- استفاده از آنودهای فداشونده در نقاط تقاطع لوله ها
3- تقويت پوشش لوله های فوالدی در نقاط تقاطع 

از بهترين روش ها برای حذف تداخل جريان رعايت حداقل 
سیستم های  برای  که  است  آنودی  بستر  و  سازه  بین  فاصله 
توجه  با   )impress current( جريان  اعمال  کاتوديک  حفاظت 
باشد. شکل )13(  متر می  تا )500(  از )20(  مقدار جريان  به 
مدلی از سیستم حفاظت کاتوديک به روش اعمال جريان خط 
لوله مدفون در خاک را در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان نمايش 

می دهد. 

تشکر و قدر دانی 
در رابطه با تهیه اين مقاله از جناب آقای دکتر محسن صارمی 
و  مواد  مهندسی  گروه  فنی  دانشکده  ممتاز  پژوهشگر  و  استاد 

متالورژی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی می نمايم.

شکل )11( استفاده از آنودهای فداشونده جهت مقابله با پديده تداخل جريان
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شکل ) 12 ( استفاده از پوشش مناسب جهت جبران تاثیر مخرب جريان های سرگردان 

شکل ) 13 ( مدل شماتیک سیستم حفاظت کاتوديک به روش اعمال جريان خط لوله فوالدی مدفون در خاک مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
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بررسی افزودنی های روانکارهای 
مايع کاهش دهنده اصطکاک

علی کریمی 
کارشناسی مهندسی شیمی
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1. مقدمه
1. 1. اهمیت روانکارها

اثر حرکت دو سطح روی يکديگر، به دلیل وجود نیروی  در 
استفاده  اصلی  هدف  افتد.  می  اتفاق  سايش  و  گرما  اصطکاک، 
از روانکار ها، کاهش ضريب اصطکاک میان سطوح تماسی و در 
 Nehal S. Ahmed,( نتیجه کاهش تولید گرما و سايش است
توان گفت که  روانکار ها می  اهمیت  بهتر  برای درک   .)2013
از جنس فوالد 52100، در صورت عدم  برای دو سطح تماس 
استفاده از هیچ نوع روانکاری، ضريب اصطکاکی برابر 3- 10×1.0 
خواهد داشت، در صورتی که اگر از روغن موتور برای روانکاری 
بین آنها استفاده شود، اين ضريب دارای مقدار 10- 10×2.0، يعنی 
داشت  خواهد  قبل،  حالت  به  نسبت  کاهش  برابر   5000000
)Hirani, (. بعالوه، روانکار ها می توانند موجب حذف آلودگی ها، 
مکانیکی شوند.  افزايش طول عمر سیستم های  و  بازده  بهبود 
بیش از 10،000 نوع روانکار مختلف در بازار وجود دارد که بیش 
از 90 درصد از کاربرد های جهانی روانکاری را تأمین می کنند 
)Pradeep L. Menezes, 2013(. مصرف جهانی روانکار ها در 
دهه اخیر از مقدار36 میلیون تن در سال 2008 به 36.4 میلیون 

 .)Garside, 2019( تن در سال 2018 رسیده است
1 .2 . ضرورت وجود افزودنی ها

باشند،  دارا  را  مطلوب  خواص  همه  روغن ها  اينکه  برای 
افزودنی هايی به آنها افزوده می شود. وظايف عمده افزودنی های 

چکیده
روانکارها، بعد از آب، مهمترين و پر کاربردترين سیاالت در صنايع هستند. افزودنی ها، کاربردهای گسترده ای در روانکاری صنعتی 
دارند. حتی بهترين روغن های پايه بدون افزودنی ها، در برخی خصوصیات، غیر بهینه هستند. وظیفه اولیه روانکارها، که از ديرباز 
مورد نظر بوده است، کاهش اصطکاک میان دو سطح است. هرچند روغن پايه روانکار به خودی خود نوعی کاهش دهنده اصطکاک 
است، ولی به دلیل نیاز به اقتصادی تر کردن روانکاری و کاهش هر چه بیشتر آسیب های ناشی از اصطکاک، به افزودنی های اضافی

Friction Modifier نیاز است. منشأ خواص ضد اصطکاکی افزودنی های Friction Modifier، شیمی مولکولی اين ترکیبات است که 

با مکانیسم های مختلفی با سطح تماسی واکنش می دهند. يکی از بهترين انواع از افزودنی های Friction Modifier ارگانیک برای 
محیط های صنعتی به دلیل مقاومت بیشتر نسبت به تنش و حرارت آن هايی هستند که تحت جذب و واکنش سايشی-شیمیايی عمل 
می کنند؛ چرا که نسبت به حرارت و تنش مقاوم تر هستند. نانوتکنولوژی اين توانايی را به محققان داده است که افزودنی هايی برای 
بهبود هر چه بیشتر خواص روانکار ها، مانند خواص اصطکاکی و سايشی، بیابند. به منظور کنترل اصطکاک و سايش در سیستم ها، 
از نانو ذرات آلی و معدنی به عنوان افزودنی های ضد اصطکاک استفاده می شود. انواع نانو افزودنی ها عبارتند از: فلزی، اکسید فلزی، 

نانوذرات کربنی، نانو ذرات پايه بور. 
كلمات كلیدی: افزودنی، روغن، روانکار، 1FM ، نانو افزودنی.

روانکار ها شامل موارد ذيل می گردد: الف- بهبود خواص حال 
پايه، ج-  نامطلوب روغن  پايه، ب- کاهش خواص  حاضر روغن 
افزودن خواص جديد به روغن پايه )NoriaCorporation, بدون 
تاريخ(. روانکار ها معموال از 90 درصد روغن پايه و 10 درصد 
افزودنی ها تشکیل می شوند. انواع عمده ی افزودنی ها شامل ضد 
اکسیداسیون ها، ضد سايش ها، ضد کف ها، بازدارنده های خوردکی، 
فعال  غیر   ،)FM(اصطکاک 2EPها، کاهش دهنده های  شوينده، 
کننده های فلزی، و افزايش دهنده های شاخص ويسکوزيته می 

.)Pradeep L. Menezes, 2013( شوند
 

)FM(2. افزودنی های كاهش دهنده اصطکاک
2. 1. افزودنی های FM و تأثیر بر اصطکاک

کاهش دهنده های سايش و اصطکاک مهمترين افزودنی ها در 
روانکار ها هستند. سیستم های مکانیکی که تحت تنش شديد قرار 
دارند، در رژيم روانکاری مرزی يا تلفیقی قرار دارند. وقتی روغن 
خاصیت روانکاری خود را از دست می دهد، سبب بروز سايش 
و اصطکاک اضافی و در نتیجه آسیب به قسمت های متحرک و 
 .)Pradeep L. Menezes, 2013( افزايش مصرف انرژی می گردد
در حقیقت اين افزودنی ها موجب کاهش اصطکاک داخلی روغن 
می گردند )Nehal S. Ahmed, 2013(. ضريب اصطکاک يک 
سیستم روانکاری با تغییر در عدد ِهرسی3 )که با ويسکوزيته، بار و 

سرعت محاسبه می شود( تغییر می کند.
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1. افزودنی های متضاد: ديگر افزودنی های قطبی نظیر ضد 
سايش/ فشار شديد و ضد زنگ ها و همچنین شوينده ها و پخش 

کننده ها ممکن است عملکرد FM ها را مختل کنند.
2. آلودگی ها: اسید های بلند زنجیر، که از استهاله اکسیداسیونی 
روانکار ها ايجاد شده است، می تواند با سطح فلزی واکنش داده و 

خواص بهبود دهندگی اصطکاک را کاهش دهند.
3. متالورژی: آلیاژی از فوالد يا فلزی که مورد استفاده است در 

.)Rudnick, 2009( ها تأثیر می گذارد FM جذب
FM 2. 2. شیمی افزودنی های

اصوال اين نوع افزونی ها شامل يک زنجیر بلند هیدروکربنی 
و يک قسمت قطبی است؛ معمول ترين اين قسمت های قطبی 
عبارتند از: آمین ها، آمید ها و مشتقات آنها؛ کربکسیلیک اسیدها 
يا مشتقات آنها؛ فسفوريک اسید يا فسفونیک اسید و مشتقات 
آنها )Rudnick, 2009(. از نظر شیمیايی، چهار نوع افزودنی برای 

روانکاری  الف-  دارد:  وجود  روانکاری  رژيم  نوع  سه  کل،  در 
ج-   ،)BL(مرزی روانکاری  ب-   ،)EHL(االستو-هیدرودينامیکی
وسیکوزيته  با  موتور  های  روغن  برای   .)ML(تلفیقی روانکاری 
پايین)SAE 0W/5W-20/30( و در رژيم روانکاری EHL، روغن 
پايه بايد دارای مشخصه های کاهش دهنده اصطکاکی باشد. در 
مقابل، اگر رژيم های BL و ML برقرار بود، برای کاهش اصطکاک 
بايد از عامل های افزودنی کاهش دهنده اصطکاک استفاده کرد 
اين  به  پی   Stribeck منحنی  به  توجه  با   .)Rudnick, 2009(
موضوع می بريم که با افزايش عدد ِهرسی در يک رژيم روانکاری 
هیدرودينامیکی، اصطکاک افزايش می يابد و در نتیجه، در شرايط 
يابد )نمودار 1 را  افزايش می  عملیاتی ثابت، ويسکوزيته سیال 

 .)Minami, 2017( )مشاهده کنید
نهايتا، فاکتورهای اصلی که خواص کاهندگی اصطکاک را تحت 

تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

)2017 ,Minami( و رژيم روانکاری Stribeck نمودار 1. منحنی

GFM شکل1. دو نوع متداول از افزودنی های
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کاهش اصطکاک روانکار های مايع تحقیق و توسعه يافته است: 
الف- کاهش دهنده های اصطکاک ارگانیکی)4OFM(، که عمده 
گیاهی  های  روغن  از  شده  استخراج  آزاد  چرب  اسیدهای  آنها 
ترکیبات  ب-  بودند؛   FM افزودنی های  از  نوع  اولین  و  هستند 
محلول در روغن و ارگانو مولیبدينم، ابتدا به عنوان آنتی سايش 
قرار  استفاده  مورد  مرزی  اصطکاک  کاهنده  عنوان  به  سپس  و 
به صورت خاصی  پلیمری، که  افزودنی های خاص  گرفتند؛ ج- 
د-  می دهند؛  کاهش  را  اصطکاک  و  تماسی چسبیده  به سطح 
 FM نانوذرات؛ )در بخش آخر در مورد اين نوع از افزودنی های
بحث خواهد شد( )Spikes, 2015(. دوز افزودن اين افزودنی ها 
به روغن پايه حدود %1.5-0.1 است )Rudnick, 2009( يا غلظت 

.)Minami, 2017( 10 استmmol/kg آن چیزی در حدود
افزودنی های جامد معموال در ترکیبات ضد-گريپاژ به منظور 
آب بندی و کاهش اصطکاک در لوله های رزوه دار به کار می روند. 
ساختار  سبب  به  که  است  مشهوری  جامد  افزودنی  گرافیت 
صفحه ای و قدرت باالی تحمل فشار و دما، برای محیط هايی 
با فشارها و دماهای شديد مناسب می باشد. از ديگر افزودنی ها 
 ،)PTFE(از اين نوع می توان به بور نیتريد، پلی تترا فلوئورو اتیلن
پودر طلق، کلسیم فلوئوريد و تنگستن دی سولفید اشاره کرد. 

نمودار 3. مکانیسم مولکولی افزودنی های FM تحت جذب سطحی؛

نمودار 4. مکانیسم مولکولی افزودنی های FM تحت جذب و واکنش 
سايشی-شیمیايی

ويژگی بخصوص گرافیت، چسبیدن راحت به سطح فلزی است 
 .)Rudnick, 2009(

اوکتانوئیک اسید )n-C17H35COOH( معمول ترين افزودنی 
کاهش دهنده اصطکاک ارگانیکی)OFM( است. اين افزودنی ها 
در اثر واکنش و جذب شیمیايی5، نمک های آلی تولید می کنند. 
بیشتر   )-CH-4( متیلنی  واحد  تعداد  با  آلکیلی، مخصوصا  گروه 
می کند  ايفا  روانکاری  در  را  مهمی  نقش  مولکول  در   ،12 از 
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آلی مولیبدينیم را نشان می دهد. در ابتدا، مانند مکانیسم جذب 
برهمکنش  تماسی  سطح  با  مولکول ها  فیزيکی،  شبه  سطحی 
دارند، سپس وقتی فرايند سايش انرژی کافی )به دلیل شکستن 
انرژی ای بیشتر از فرايند جذب شیمیايی  پیوندهای شیمیايی 
نیاز است( را تأمین می کند، مولکول به نمک های معدنی تجزيه 
در  سولفید  مولیبديم  مثال  )برای  معدنی  نمک های  می شود. 
اينجا( نسبت به نمک های معدنی در برابر حرارت و تنش مقاوم 
تر هستند. قسمت ارگانیک مولکولی های افزودنی FM در حین 
تشکیل فیلم سايشی تجزيه می شود. وظیفه اصلی اين قسمت، 
 Minami,( انحالل نمک معدنی ايجاد شده در روغن پايه است

.)2017
FM 2. 3. نانو افزودنی های

در سال های اخیر، تحقیقات بسیاری برای يافتن ذرات جامد 
کلوئیدی در سايز 1 تا 500 نانومتر به منظور استفاده به عنوان 
افزودنی های FM و همچنین افزودنی های ضد سايش در روانکار ها 
ضريب  آزمايش ها،  طبق   .)Spikes, 2015( است  شده  انجام 
اصطکاک برای سطوحی آغشته به نانو افزودنی های روانکار، 30 
درصد از ضريب برای سطوح آغشته به روانکار روغن معدنی بدون 
نانو افزودنی کمتر بوده است )Lee K. , et al., 2008(. سطوح 
فلزی هر چه قدر هم صاف به نظر برسند دارای دندانه ها و پستی 
بلندی هايی هستند که به هنگام حرکت روی هم موجب سايش 
و اصطکاک شديد می شوند. روانکار معمولی به دلیل بزرگ بودن 
پر کند. در صورتی که  را  ريز  اين حفرات  تواند  نمی  ذرات آن 
نانو افزودنی ها به دلیل ذرات نانويی موجود در آنها می توانند به 
درون ريز حفره ها نفوذ کنند و اثر سايش و اصطکاک را تا حد 
 Mortazavi, Baskabaadi, & Taalebian,( خوبی پايین آورند
2018(. مهمترين ويژگی های مثبت استفاده از نانو افزودنی های 

نوع  اين  از  متداول  نوع  دو   ،1 شکل  در   .)Minami, 2017(
افزودنی ها آورده شده است؛ GMO در گستره گسترده ای فعال 
است در حالی که مولیبديم دی تیو کاربامات در دمای 120 درجه 
 .)Rudnick, 2009( و باال تر شروع به کاهش اصطکاک می کند
در کاربردهای گسترده تر از افزودنی هايی با تعداد فراوانی استر 
استفاده می شود. افزودنی های تجاری از اين نوع را عماًل از چربی و 
روغن های طبیعی استخراج می کنند. همچنین شايان ذکر است 
که افزودنی های OFM دارای خواص ضد زنگی می باشند. اولین 
 OFM افزودنی های  روانکاری  فیلم  تشکیل  توصیف  برای  مدل 
توسط Bowden و Tabor ارائه شد که در حقیقت برای پاسخ 
به دو مشکل مربوط به تشکیل فیلم روانکاری برای افزودنی های 
FM بود: 1( بسیار نازک بودن اليه فیلمی، 2( اتصال شکننده 

 .)Spikes, 2015( فیلم به سطح
مکانیسم مولکولی عملکرد OFM ها: دو نوع مکانیسم برهم 
کنشی برای مولکول های افزودنی FM وجود دارد: جذب سطحی 

و واکنش شیمیايی- سايشی. 
تماس  سطح  و  مولکول  اسیدی  قسمت  بین  همکنش  بر 
فرايندی شیمیايی است، در حالی که قسمت هیدروکربنی آن در 
واکنش شرکت نمی کند. شايان ذکر است که با اسپکتروسکوپی 
معمول نمی توان افزودنی هايی را که عمدتا از هیدروکربن تشکیل 
شده اند را در پايه ای از هیدروکربن به وضوح تشخیص داد؛ بلکه با 
طیف سنجی جرمی به وسیله مولکول های نشان گذاری شده با 
دوتريوم قابل تشخیص هستند. نام "جذب سطحی شبه فیزيکی" 
برای مکانیسم واکنشی اين نوع از افزودنی های FM برای تمايز 

)Minami, 2017( .اين افزودنی ها انتخاب شده است
نوع واکنش های  از  بر هم کنشی  افزودنی ها،  از  برخی ديگر 
سايشی- شیمیايی دارند. شکل 4، مکانیسم تشکیل نمک های 

بهمن و اسفند 441398



FM عبارتند از: )1( قابلیت استقاده از مواد غیر قابل انحالل در 

روغن های پايه ی غیر قطبی، )2( به دلیل کم بودن برهمکنش 
آنها با سطوح، احتمال ايجاد اختالل با ديگر افزودنی های موجود 
در روانکار بسیار کم است، )3( چون تشکیل فیلم آنها به طور 
عمده مکانیکی است، می توانند روی گستره ی بزرگی از سطوح 
فیلم روانکاری تشکیل دهد، )4( چون تشکیل فیلم آنها به طور 
پذيری  واکنش  افزودنی ها  ديگر  برابر  در  است،  مکانیکی  عمده 
کمتری دارند و بنابر اين نسبت به ديگر افزودنی ها پايدار تر بوده و 
احتمال ايجاد اختالل توسط اين افزودنی برای ساير افزودنی های 
فرار  نظر می رسند غیر  به  پايین است، )5(  روانکار  موجود در 
باشند و بنابراين در دما های باال از دست نخواهند رفت. تأثیر 
در  فعال  عامل  نوع  وسیله  به  مرزی  اصطکاک  روی  ذرات  اين 
سطح مورد استفاده کنترل می گردد؛ زنجیر بلند و صاف آلکیلی 

 .)Spikes, 2015(
انواع نانو افزودنی ها عبارتند از: فلزی، اکسید فلزی، نانوذرات 
 Shahnazar, Bagheri, & Bee Abd( .کربنی، نانو ذرات پايه بور
Hamid, 2015(. نانو افزودنی های فلزی: نانو ذرات مس، طبق 

تحقیقات انجام شده، در کاهش ضريب اصطکاک عملکرد خوبی 
از خود نشان داده اند )Xiao-li, et al., 2005(. با افزودن 7.5% 
جرمی از نانوذرات مس به روغن ديزل بیشترين میزان کاهش 
اصطکاک مشاهده شده است. همچنین کاربرد نانو ذرات قلع و 
روی به روغن پايه 7MAC در صنايع هوا و فضا موجب کاهش 
اصطکاک گرديد. اين نوع نانو افزودنی در کاهش اصطکاک نسبت 
 Shahnazar, Bagheri,( بهتر عمل کرده است TiO2 به نانو ذره
Bee Abd Hamid, 2015 &(. نانو افزودنی های اکسید فلزی: 

کاهش  سبب  آب  پايه  روانکار  به   TiO2 ذرات  نانو  افزودن 
چشمگیر در ضريب اصطکاک و بهبود مقاومت سايشی گرديد؛ 
را داشت  اصکاک کمترين مقدار خود  در %0.8 جرمی، ضريب 
 API-SF اين نانو افزونی برای روغن های .)Wu, et al., 2017(
و روغن های معدنی به عنوان افزودنی FM بسیار مناسب هستند. 
کامپوزيت های ذرات اکسید روی و ZnAl2O4 برای سطوح صاف 
 Shahnazar, Bagheri, &( است.  مناسب  بسیار   FM افزودنی 
نانو  از:  عبارتند  کربنی:  نانو  مواد   .)Bee Abd Hamid, 2015
مواد صفر-بعدی، يک-بعدی، دو-بعدی، سه-بعدی. با استفاده از 
نانو ذرات کربنی گرافیتی تحت نیرويی معادل 3000N، 24% از 
نانوافزودنی کاسته می  بدون  به سطح  نسبت  اصطکاک  ضريب 
اثر سايش،  از اين افزودنی، در  شود. بعالوه، در صورت استفاده 
درجه   60 به  سلسیوس  درجه   110 جای  به  سطوح  دمای 
سلسیوس می رسد )Lee c.-G. , et al., 2009(. نانو الماس نیز 
ديگر افزودنی از اين نوع است که افزودن آن موجب کاهش قابل 
نیروی کششی میان فصل  لذا  و  تماس شده  توجهی در سطح 
مشترک دو سطح نیز کم می شود. بنابراين با افزودن نانوالماس ها 
افزايش  و  بنزين  مصرف  کاهش  شاهد  موتور،  روغن  روانکار  به 
 Mortazavi, Baskabaadi, &( بود  خواهیم  موتور  عمر 
Taalebian, 2018(. نانوذرات بر پايه بور: استفاده از روانکاری 
حاوی %0.92 جرمی از نانوذرات روی بورات و %1 جرمی ماده 
پخش کننده موجب کاهش ضريب اصطکاک در بازه زمانی تست 

 .)Dong & Hu, 1998( گرديد Block-on-Ring

FM 3. كاربرد صنعتی افزودنی های
از  استفاده  بیشتر  هرچه  گسترش  سبب  صنعتی  انقالب 
افزودنی های  زمینه  در  تحقیقات  گرديد.  صنعتی  روانکارهای 
روانکار های صنعتی توسط مهندسان شاغل در شرکت های نفتی 
افزودنی های روانکارها در صنعت بسیار  آغاز شد. امروزه کاربرد 
گسترده شده است و نوع افزودنی به شدت تابع شرايطی است 
که افزودنی روانکار در آن کار می کند. بیشترين میزان مصرف 
افزودنی ها در روغن های موتور است که درصدی برابر 10 - %30 
برای واحد حجم دارد. مشخص شده است که 20 - 25% انرژی 
تولیدی توسط موتور درون سوز از طريق اصطکاک هدر می رود. 
 tests(ماشینی تست های  از  افزودنی ها  عملکرد  بررسی  برای 
انجام تست های ماشینی  استفاده می گردد؛ چرا که   )Bench

در مقیاس کوچک در مقايسه با تست روی ماشین های اصلی 

انقـالب صنعتی سـبب گسـترش 
هرچه بیشتر اسـتفاده از روانکارهای 
در  تحقیقـات  گردیـد.  صنعتـی 
روانکارهـای  افزودنی هـای  زمینـه 
صنعتی توسـط مهندسـان شاغل در 
شـركت های نفتی آغاز شـد. امروزه 
كاربـرد افزودنی هـای روانکارهـا در 
صنعت بسـیار گسترده شـده است.
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6. نتیجه گیری
احتیاج روز افزون صنايع مختلف به روانکار ها،دانشمندان را بر 
آن داشت تا نسلی جديد از روانکارها با خواص کاهندگی اصطکاک 
تولید و عرضه کنند. با وجود پايین بودن درصد اين افزودنی ها 
اصطکاک  کاهندگی  خواص  در  تأثیر چشمگیری  روانکارها،  در 
 FM مربوط به روانکارهای مايع مشاهده می شود. افزودنی های
موارد  برخی  در  اند،  بوده  استفاده  مورد  باز  دير  از  که  متداول، 
حساس تر نیازهای صنايع جديد را پوشش نمی دهند. افزودنی های 
که  هستند  درشت  ملکول های  دارای  معمولی  ماکرومولکولی 
سايش  حال  در  صفحات  روی  در  موجود  تخلخل  و  ها  شکاف 
را پر نمی کنند و در نتیجه خواص کاهش دهنده ی اصطکاک 
معرفی  افزودنی ها  نانو  مشکل،  اين  رفع  برای  ندارند.  ای  بهینه 
شدند که با توجه به ريز بودن مولکول های اين افزودنی ها، نقص 
افزودنی های معمول را ندارند. نانو ذره مس، به دلیل ايجاد کاهش 
چشمگیر در اصطکاک بین سطوح، از بهترين نانو افزودنی های 

کاهش دهنده ی اصطکاک است.

و مقیاس بزرگ کم هزينه تر است و همچنین از روانکار کمتری 
 .)Rudnick, 2009( استفاده می گردد

استفاده از روانکارهای شامل افزودنی، به سبب کاهش اصطکاک 
و درگیری فلز با فلز در جعبه دنده ها و چرخ دنده ها، سبب صرفه 
جويی قابل توجهی در مصرف انرژی و همچنین کاهش استهالک 
تولید  در  که  آمريکايی  مثال، شرکتی  برای  گردد.  می   دستگاه 
سیمان فعالیت می کند، اخیراً با جايگزين کردن روانکارهای بدون 
افزودنی با روانکار های شامل افزودنی به کاهش 21 درصدی در 
 Hayes, energy reduction( مصرف انرژی خود دست پیدا کرد
 of 21% at Miller concrete Products, Pennsylvania

USA(, 2015((. افزودنی های FM اکثر اوقات زمانی استفاده 
می شوند که تماس لغزشی وجود داشته باشد. مهمترين کاربرد 
روانکارهای FM در چرخ دنده ها به ويژه چرخ دنده های چرخشی 
است. در موقع استفاده از چرخ دنده های چرخشی، که عمل عمده 
انجام شده لغزش است، دندانه ها تحت بار بااليی نیستند. برای 
مانند   ،FM افزودنی  روانکاری شامل  ها،  دنده   از چرخ  نوع  اين 
چربی غیر اسیدی، بهینه سازی را باال می برد. برای تست ضريب 
اصطکاک مربوط به روانکارهای چرخ دنده ها از روش استاندارد 

 .)Rudnick, 2009( استفاده می گردد ASTM D 5183
6. زیرنویس

1- Friction Modifier

2- Extreme Pressure

3-  Hersey number

4-  Organic Friction Modifier
5-  عمل جذب به وسیله ی پیوند شیمیايی بین جاذب و جذب شونده

6-  Multialkylated Cyclopentane
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چکیده:
ويژگي هاي شیمیايي و فیزيکي فعلي پودرهاي ريخته گري شمش )اينگات( و ريخته گري پیوسته را مي توان به صورت قاطعي با 
بیان تاريخچه ابداع اين مواد ارزيابي کرد. در اصل موضوع، ماهیت پیشتاز اولین توسعه هاي پودر ريخته گري، با نشان دادن دانش فني 
تجربي تکنولوژي پودرهاي ريخته گري، براساس روش آزمون و خطا توصیف خواهد شد. در ابتدا تاکید خواهد شد که تکنولوژي پودرهاي 
ريخته گري پیوسته مستقیما از تحقیقات و توسعه هاي انجام شده براي بکارگیري آنها در ريخته گري شمش مشتق شده اند. آخرين 

توسعه ها از نظر مدل کسب و کار نوآوري ارزش2 مورد تجزيه و تحلیل خواهند گرفت.
كلمات كلیدي: پودرهاي ريخته گري، ابداع جهشي، ريخته گري شمش، ريخته گري پیوسته، نوآوري ارزش

خواص وکنترل مواد

روانساز براي ريخته گري

شمش و ريخته گري پيوسته

ترجمه:
محمدحسين نشاطی
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1- مقدمه: چشم انداز تاریخي
در طول قرن بیستم رويدادهاي تاريخي و اقتصادي مهمي در 
روند تولید فوالد در سراسر جهان اتفاق افتاده است، شکل1 را 
ببینید ]1[. اوايل پس از دوران جنگ جهاني دوم، اولین چالش 
مهم حاضر در حیطه در حال رشد فوالدسازي تولید انبوه بود.

تولید فوالدافزايش 7 برابري را از سال 1940در طي مدتي که 
عموما "30 سال با شکوه" نامیده مي شود ثبت کرد. البته، اين 
دستاورد عمدتا ريشه در پیشرفت تکنولوژي هاي فوالدسازي و 
ريخته گري، از قبیل متالورژي ثانويه و ريخته گري پیوسته دارد.

بازار بیشتر و  اما، رسیدن به کیفیت بهتر، که مشخصه حیاتي 
بیشتر خواهان آن بود، به واسطه آنچه که به راحتي مي توان آن  
را به عنوان يک ابداع جهشي واقعي لحاظ کرد امکان پذير شده 
است. از سال 1910فوالد به شکل شمش )اينگات( با مقداري پیچ 
و خم ها از لحاظ عملیات و کیفیت نهايي محصوالت نیمه تمام 

ريخته گري مي شد، شکل2 را ببینید. 
بهبودهاي قابل توجهي، تنها در دهه 1960 انجام شد با شروع 
استفاده از نوع جديدي از محصوالت به نام پودرهاي ريخته گري، 
يعني پودرهائي که در ريخته گري فوالد مي توانند براي انجام 
برخي از وظايف جديد همچون محافظت فوالد از اکسید شدن، 
تامین عايق حرارتي براي سطح فوالد مذاب، جذب آخال هاي 

غیرفلزي،برقراري نوعي از روانکاري مصرف شوند.
2- خوش اقبالي

هر چند مشکل است گفته شود که ابداع پودرهاي ريخته گري 
اصول  و  براساسدرک عملیات  يا همدلي  اقبالي  از خوش  ناشي 
ريخته گري شمش فوالد بود، مطمئنا اين کار در سال 1957با 
 Cockerill فوالد شرکت  EdgarBolens، مدير کارخانه  تماس 
Seraing Steelworks، که به زمان بازنشستگي خود نزديک مي 

شد، و يک مهندس جوان آلماني به نام Hans J. Eitel، که براي 
شرکت Carl Spaeter Duisburg نماينده شرکت معروف سازنده 

مواد نسوزVeitscherMagnesit،کار مي کرد شروع شد.
از  ازبرخي  حاصل  نتايج  مورد  در  خود  اطالعات   Bolens

آزمايشهائي را که در ريخته گري شمش فوالد با پودرهاي ساخته 
 Eitel شده ازترکیبات بسیار نامرغوب انجام شده بودند به اطالع
رساند.اين متالورژيست جوان با ذهن بسیار باز، با شور و شوق از 
اين ايده جديد استقبال مي کند، در طي 40 سال تعداد بسیار 
زيادي از محصوالت جديد را براي پودرهاي مدرن تجاري ريخته 

گري توسعه مي دهد]2-3[.

Eitel با حمايت شرکت Oerlichs، که کسب و کار آن تولید 

مواد مصرفي براي فوالدسازي بود، و شبکه هاي تجاري شرکت 
جديد  محصول  اين  مصرف  اشاعه  به  شروع   ،Carl Spaeter

مي کند، با مقاومت معمول در مقابل همه ايده هاي جديد از جمله 
مقاومت فني زيست محیطي پويا اما مغرضانه مواجهه مي شود]2[.

باالخره او شرکت خود به نام Metallurgica را در سال 1965 
 Heinz ،يک شیمیدان جوان Eitel ،تاسیس کرد. سه سال بعد
W. Schmidt، از کارخانه فوالد BochumerVerein را استخدام 

کرد که يکي از ارزشمندترين همکارانش شد.

شکل1- تولید جهاني فوالد در سراسر قرن 20 از مرجع ]1[.

شکل2-"قالب هاي شمش"،حدود سال1910 
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Eitel در اواخر دهه 70 سالگي اش دکتراي خود از دانشگاه 

پودر  و ساخت  توسعه  درباره  اي  نامه  پايان  با موضوع  را،  آخن 
ريخته گري کسب کرد. اين پايان نامه که هنوز هم سند مهمي 
نشده، گزارش دستاوردهاي درخشان  ترجمه  آلماني  از  و  است 
کل زندگي صرف شده براي ديدگاه نوآورانه تکنولوژي پودرهاي 

ريخته گري فوالد مي باشد]2[.
3- پودر ریخته گري شمش

محصوالت اولیه فقط مخلوط مکانیکي از چند جزء، بر اساس 
از قبیل خاکسترهاي آتشفشاني3، خاکستر  نامرغوب  اولیه  مواد 
سودا و کک آسیاب شده بودند. با وجود ترکیبات ساده خود اين 
مواد مجموعه کاملي از ويژگي هاي مهم، که کنترل آنها از طريق 
موازنه مناسب هر جزء انجام مي شد را ارائه مي دادند. در حالي 
که پخش شدن آنها در سطح فوالد مذاب توسط ويژگي ذاتي 
خاکستر آتشفشاني تامین مي شود، افزودن مقدار مشخصي از 
خاکستر سود ا امکان تنظیم دماي ذوب را فراهم مي کند، شکل3 
را ببینید. عالوه بر اين افزودن کک متالورژيکي آسیاب شده مانع 
از مصرف بیش از حد پودر در طي ريخته گري شده، سرعت ذوب 

شدن آن را کنترل مي کند.
ظهور تکنولوژي پودر ريخته گري عمدتا بر اساس روش آزمون 
پودر  تکنولوژي  فني  دانش  پايه  هم  است.هنوز  بوده  خطا  و 

ريخته گري تجربي است.
شکوفايي قابل توجه دانش علمي در اين زمینه اخیرا، به صورت 
با حوزه علمي فرموالسیون شیمیائي محقق  مقايسه اي همراه 

شده است]4[.

4- بررسي خواص تکنولوژیکي پودر ریخته گري شمش
در پاراگراف قبلي، ماهیت پیشتاز توسعه پودر ريخته گري در 
فازي  فضاي  در يک  اولیه  تصادفي  رفتن  راه  بیان شد.  گذشته 
شبه دو بعدي - محتواي خاکستر آتشفشاني و محتواي خاکستر 
سودا دو پارامتري بودند که همان طورکه در شکل3 نشان داده 
شده مي بايستي تغییر کنند- امکان کاوش خواص تکنولوژيکي 
محصوالت جديد در ارتباط با ويژگي هاي فیزيکي و شیمیايي آنها 
را فراهم کرد. سپس اين امکان مشاهده ايجاد شد که ترکیبات 
متفاوت مینرالوژيکي و شیمیايي به صورت گسترده اي بر پخش 
شدن، قابلیت عايق کنندگي اليه پودر، خواص ذوب شدن همچون 
به  باالخره  گذارند،  مي  تاثیر  ذوب شدن  و سرعت  ذوب  دماي 
کیفیت بهتر شمش ريخته گري منتج مي شوند، شکل4 را ببینید.

پیشرفت هاي مربوط به کیفیت نهايي شمش فوالد، از جمله 
بهره دهي  افزايش سودآور  و  بهتر شمش  داخلي، سطح  تمیزي 
فرآيند با کاهش حفره انقباضي مرکزي )پايپ(، عوامل اقتصادي 

استفاده گسترده از پودرهاي ريخته گري شمش بوده اند.
اندازه  که  رد  کک  در  که  دارد  وجود  امکان  اين  همچنین 
شگفت  طور  فوالدبه  مختلف  گريدهاي  و  مختلف  شمش هاي 
انگیزي ممکن است به محصوالت مختلفي، يعني، پودرهائي با 
ويژگي هاي فیزيکي و شیمیايي متفاوت نیاز داشته باشند. اگرچه 
علت اصلي در ارتباط با غیريکنواختي مواد اولیه اصلي از لحاظ 
بود که  واضح  ابتدا  از  باشد،  يا کربن محتوي مي  سرعت ذوب 
تنظیم برخي از محصوالت به دلیل ويژگي هاي فرآيند ضرورت 

دارد.

شکل3- فضاي فازي شبه دو بعدي. خاکستر آتشفشاني و خاکستر 
سوداي دو پارامتري هستندکه براي تغییر ويژگي هاي پودر 

شکل4- طرح شماتیک از مراحل عملکرد پودر قالب، اقتباس از مي بايستي تغییر داده شوند.
مرجع ]5[.
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پخش شدن و عایق كنندگي 
در ارتباط با پخش شدن، قبال بیان شد که اين خاصیت پودر 
ريخته گري شمش ناشي از مشخصه ذاتي خاکستر آتشفشاني 
اين  تولید پودرهاي ريخته گري،  مي باشد. در تکنولوژي مدرن 
ويژگي توسط آزمايش پخش شدن که به صورت سفارشي طراحي 
شده کنترل مي شود و در نهايت با مواد افزودني خاص اصالح 
موثر  پوشش  به  گري  ريخته  پودر  پخش شدن خوب  مي شود. 
اکسید شدن مجدد  از  منتج مي شود،  مذاب  فوالد  آزاد  سطح 
آن به علت تماس فوالد با هوا جلوگیري مي کند. عالوه بر اين، 
با  توام  مذاب  فوالد  آزاد  سطح  سراسر  در  پودر  همگن  توزيع 
خواص حرارتي مناسب عايق کنندگي موثري را براي فوالد در 
سر شمش حتي در پايان ريخته گري فراهم مي کند، به کاهش 
حفره انقباضي مرکزي )پايپ( کمک مي کند.خواص حرارتي به 
طور کلي در ارتباط با چگالي حجمي ظاهري4 محصوالت، در اين 
مورد مجددا در ارتباط با ويژگي هاي ذاتي خاکستر آتشفشاني 
مي باشند. به طور مشابه با پخش کردن چگالي حجمي ظاهري، 
يعني، خواص عايق کنندگي آزمايش مي شود و در نهايت با مواد 
افزودني ويژه اي در تکنولوژي مدرن ساخت پودر ريخته گري 

اصالح مي شود.
ذوب شدن

کنترل خواص ذوب شدن اولین کار واقعي در اين زمینه بوده 
است. در واقع، تغییر نسبت بین اجزاء، و در نهايت افزودن مقداري 
کک آسیاب شده بدون دانش دقیق در ارتباط با ترکیب شیمیائي 

نیاز به انجام آزمايش هاي شديدا زمان بر، توفان مغزي و مقداري 
خوش اقبالي دارد.

ويژگي ها  اين  کنترل  براي  آزمايشگاهي  ساده  آزمايش هاي 
با توجه به ترکیبات شیمیائي مختلف  و براي بررسي انحرافات 
طراحي شدند. در واقع، اين کار همانند اقدام به اعمال تغییرات 
حول يکي از مهمترين عوامل موثر بر ذوب شدن روانساز5 بود 
که کمترين دماي يوتکتیکي مي باشد که سیستم مي تواند ارائه 

دهد]6[، شکل 5 را ببینید.
فرآيند ذوب شدن  مکانیزم  توضیح  که  واقعیت  اين  وجود  با 
ريخته گري پودر براي برخي از جنبه ها هنوز هم يک موضوع 
رويکرد  يک  سودا  خاکستر  محتواي  تغییر  است،  تحقیقاتي 

ترمودينامیکي دشوار باقي مي ماند.
احتماال برخي از تجزيه و تحلیل هاي شکست مي بايستي به 
اولین بینش در موردسرعت ذوب شدن پودر ريخته گري منتج 
محتواي  با  آتشفشاني  اينکه خاکسترهاي  از  باشد، حاکي  شده 
کربن کمتر تمايل به ذوب شدن سريعتر دارند. در تالش براي 
به  شده  آسیاب  کک  از  مختلفي  مقادير  موضوع  اين  بر  تسلط 
منظور دستیابي به نحوه کنترل اين ويژگي ها افزوده شد. دانش 
فعلي در مورد آنچه که اثر پوشش دادن ذرات کربن آزاد نامیده 
مي شود بر اساس يک رويکرد تجربي مشابه با کمک مقداري 

درک مکانیزمي است]7[.
5- ریخته گري پیوسته: كاربرد جدید

کاربردي  زمینه  پیوسته  ريخته گري  تکنولوژي جديد  ظهور 
گسترش  واقع،  در  گشود.  جديد  محصوالت  اين  براي  جديدي 
استفاده از اين پودرهاي ريخته گري آسان و فوري نبود؛ موفقیت 

تنها به دلیل ترکیب تعدادي از عوامل کلیدي بدست آمد.
ريخته گري  ماشین هاي  براي  شده  ثبت  اختراعات  زمان  از 
اين  پیشروي  در  اصلي  قدم  آنها]8[،  کاربردهاي  و  پیوسته 
تکنولوژي راه اندازي اولین کارخانه ريخته گري پیوسته تختال 
 ،Dillinger Hutte GTS توسط شرکت  جهان در سال 1961 
در Dillingen آلمان بود. مهم است توجه شود که اين رويداد 
همزمان باگسترش اولیه استفاده از پودر ريخته گري شمش بود، 

پاراگراف 2 را ببینید.
انجماد فوالد به  براي جلوگیري از چسبیدن پوسته در حال 
قالب، مي بايستي از کشیده شدن روان کننده به فاصله بین قالب/

شاخه توسط نوسان قالب استفاده شود. به طور سنتي روغن هاي 
اولئیک  اسید  يا  لینولئیک  اسید  از  گیاهي عمدتا تشکیل شده 

شکل5- نمودار فازي تعادلي سیستم دوتائيNa2O-SiO2. فلش 
ترکیب کمترين دماي يوتکتیک را نشان مي دهد، از مرجع]6[.
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مورد استفاده قرار مي گرفتند. بعدا روغن هاي معدني و مصنوعي 
بکار گرفته شدند. 

با وجود برخي از اشکاالت مانند توزيع ناپايدارو همچنین عیوب 
از  جذب هیدروژن و کربن در فوالد، فراواني بیرون زدن مذاب 
شاخه به تعداد زياد و فرورفتگي، استفاده از روغن به عنوان عامل 
روانکار تنها گزينه بود]9[. در واقع،روغن براي سال هاي سال در 
از پیدايش پودر  اتحاد جماهیر شوروي سابق حتي پس  کشور 

مدرن ريخته گري پیوسته مورد استفاده قرار مي گرفت.
در  آزمايش  اولین  بهتر،  روانکار  عامل  کردن  پیدا  هدف  با 
Dillingen با نمونه اي از پودر معمول ريخته گري شمش توسط 

متخصصین کارخانه فوالد انجام شد. به زودي متوجه شدند که 
رويکرد سیستماتیک تر و فني تري به دلیل پیچیدگي اين مشکل 
مورد نیاز است. بنابراين، عرضه کننده اين محصول مستقیما در 
اين توسعه چالشي دخیل شد.از طرفي، جالب است تاکید شود 
که تماس میان آن مهندسین و کارکنان Eitel تحقیقات در اين 

اقیانوس ناشناخته را برانگیخت. 
از اولین آزمايش ها روشن بود که تراوش6 سرباره مايع ناشي 
از ذوب شدن پودرکامال ناهموار بودو براي اطمینان از روانکاري 

خوب حداقل در مقايسه باروغن رونکار متداول ناکافي بود.
     با شروع ازمعلومات زمینه در مورد ترکیب شیمیائي سرباره 
متالورژيکي، به ويژه در ارتباط با سیالیت سرباره، آنها براي تغییر 
سیالیت مخلوط سرباره پودر ريخته گري نمونه اولیه با مقادير 
مختلف سرباره متالورژيکي حاوي CaO و CaF2 تالش کردند. 
بنابراين، بهبود قابل توجه در ارتباط با تراوش سرباره، مشاهده 

شد، شکل6 را ببینید.
حیطه  کشف  براي  تجربي  رويکرد  ماهیت  ديگر،  بار  يک 

گري  ريخته  ماشین هاي  براي  گري  ريخته  پودرهاي  ناشناخته 
پیوسته يادآوري مي شود.

بر  موثر  مکانیزم  از  دقیق  آگاهي  بدون  اينکه،  توجه  قابل 
پديده هاي مشاهده شده، اين پیشتازان اقدامات پیشتاز انه قابل 
توجهي را براي تکنولوژي مدرن پودر ريخته گري پیوسته انجام 
دادند سپس اين مواد را به درستي روانساز قالب7 نامیدند. از نظر 
شیمیايي مخلوط کردن پودر اصلي ريخته گري شمش با سرباره 
متالورژيکي بر پايه CaO-CaF2 منتج به انتقال از فاز مواليت به 
SiO2- يک منطقه شبه و والستونیت در نمودار فازي سه تايي

CaO-Al2O3 شد. سیستم بیشتر و بیشتر پیچیده مي شد زيرا 

عناصر شیمیايي نقشي را ايفا مي کردند، که در تعیین خواص 
فیزيکي و شیمیايي سرباره مذاب هنوز هم کامال شناخته شده 
نبود. به طور خاص،حضور سديم،کلسیم و به ويژه فلور، بر تعدادي 
از کاتیون هاي با مختصات چهار وجهي، T، موثر بودندو اکسیژن 
 Q0 تغییردهنده فراواني واحد ساختاري مذاب از ،NBO ،8پلنزن
تا Q3، به کاهش نسبتا قابل توجه ويسکوزيته سرباره منتج مي 

شود، شکل7 را ببینید]10[.
6- از شمش تاماشین هاي ریخته گري پیوسته

در شکل8 طرح مشابه ارائه شده در پاراگراف 4 نشان داده شده 
است. همان طور که مي توان استنباط کرد، گام "تراوش سرباره به 
فاصله بین قالب /شاخه" نشان دهنده خواص تکنولوژيکي کاوش 
شده در طي چالش جايگزيني روغن با پودر ريخته گري، يعني 
تراوش سرباره، مي باشد، در حالي که گام هاي ديگر ويژگي هائي 
گري  ريخته  پودر  توسعه  هنگام  قبالدر  که  دهند  مي  نشان  را 
براي شمش ها بررسي شده اند. اين موارد نشان مي دهند که 
تکنولوژي پودرهاي ريخته گري پیوسته مستقیما ازتوسعه اولیه 

شکل6- فضاي فازي شبه دو بعدي. پودر ريخته گري شمش و  
سرباره متالورژيکي بر اساس CaO-CaF2 دو پارامتري بودند که 

براي اصالح ويژگي هاي پودر مي بايستي تغییر کنند.
شکل7- واحد ساختاري نمونه وار شیشه سیلیکاتي و مذاب.
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پودرهاي ريخته گري شمش نشات مي گیرد.
گري  ريخته  پودرهاي  براي  بحث  مورد  ويژگي هاي  تمام 
شمش واقعا در محصوالت جديد مورد استفاده در ماشین آالت 
براي  فني  دانش  تمام  از  و  شدند  اقتباس  پیوسته  ريخته گري 
شد.  استفاده  جديد  محصوالت  اين  نوآورانه  ويژگي هاي  توسعه 
البته از جانبداري از يک طرف نمي توان صرفنظر کرد: پودرهاي 
مدرن ريخته گري در واقع ويژگیهاي بسیار منحصر به فرد عمدتا 

بنا به دلیل برخي داليل تاريخي دارند.
تمام تالش هاي رسیدن به کیفیت خوب براي پودر ريخته گري 
شمش تقريبا به همان صورت براي پودر ريخته گري پیوسته نیز 
انجام شد. اما، ذوب شدن پودر و تشکیل حوضچه مذاب حاصله 
پیوسته  گري  ريخته  تجهیزات  در  را  مهمتري  مراتب  به  نقش 
بازي مي کند، چون اين فرآيندها به شدت با قابلیت دسترسي به 

سرباره مذاب براي تراوش-روانکاري ارتباط دارند.
مقداري تنظیم براي بهبود بیشتر مورد نیاز بود. پس از آن، 
ادامه کار به روش تصادفي در فضاي فازي شبه دوتائي مشابه مورد 
بحث در پاراگراف 4 انجام شد -محتواي پودر ريخته گري شمش 
پارامتري  دو   CaO-CaF2پايه بر  و محتواي سرباره متالورژيکي 
بودند که به صورت نشان داده شده در شکل6 مي بايستي تغییر 

کنندو خواص تکنولوژيکي محصوالت جديد را تعیین نمايند.
تراوش سرباره

ذوب شده  گري  ريخته  پودر  از  تشکیل شده  سرباره  تراوش 
مهمترين ويژگي تکنولوژيکي اين محصوالت و مهمترين عامل 
کنترل کننده روانکاري رشته شکل گرفته در يک قالب ريخته گري 
پیوسته است. همان طورکه در باال گفته شد، تراوش توسط حرکت 

نسبي قالب و رشته تقويت مي شود، به خصوص هنگامي که قالب 
سريعتر از رشته به سمت پائین حرکت مي کند.

تا آنجا که به ويژگي هاي شیمیايي پودر ريخته گري مربوط 
مي شود، بر اساس دانش فعلي واضح است که ويسکوزيته سرباره 
مذاب و دماي انجماد عوامل عمده موثر بر پديده هاي تراوش-

روانکاري مي باشند.
اين عوامل در حال حاضر با استفاده از ويسکومتري چرخشي 
باال، 9DSC )گرماسنجي تفرقي روبشي( پايش مي شوند:  دما 
منابع مهم به طور پیوسته به منظوربهبود اثر بخشي اين روش هاي 

آنالیتیکي مورد بررسي قرار مي گیرند]7[.
سایر خواص 

از بین گام هاي نشان داده شده در شکل 8، تشکیل اليه جامد 
- مايع و کنترل انتقال حرارت موضوعات بسیار جديد تخصصي 
پودرهاي ريخته گري پیشرفته مي باشند. از اين رو، به روانکاري 
پودرهاي  از مصرف  پیشرفت شناخته شده  به عنوان مهمترين 

جديد ريخته گري پیوسته نگريسته مي شود.   
از آنجا که مباني روانسازهاي قالب وظايف براي تامین روانکاري 
حال  در  شاخه  پوسته  تريبولوژيکي  سیستم  توسط  نیاز  مورد 
فاز جامد سهیم در کنترل  تامین اليه  براي  و  قالب  انجماد در 
اند،  کرده  مشخص  را  قالب  ديواره  و  شاخه  بین  حرارت  خروج 
محققان تالش هاي بسیار زيادي را براي تحقیقات در اين زمینه 

انجام داده و هنوز هم در حال انجام آن هستند.
7- نوآوري ارزش

سال  دهه،از  دو  در طول  فوالد  بازار  عمودي  رشد  واسطه  به 
از  گري  ريخته  پودر  بازار  بزرگ،  انرژي  بحران  اولین  تا   1960
روند صعودي يکساني تبعیت کرد، گسترش قابل مالحظه اي را 

نشان داد.
با يادآوري تصوير ارائه شده در پاراگراف 5 که گسترش استفاده 
از اين محصوالت جديد را به عنوان يک نوع اقیانوس که بايستي 
پودرهاي  بازار  اينکه  اثبات  امکان  کرد،  توصیف  شود  کاوش 
"اقیانوس  يک  زيادي  سال هاي  براي  وضوح  به  ريخته گري 
آبي" بوده است، با اشاره به مدل کسب و کار مورد بحث توسط 
بیان  اين  دارد.  وجود   R.Mauborgne [11[و  W.Chan Kim

عمدتا به موجب واقعیت ماهیت کاوشگرانه اين نوآوري و رشد 
سريع بازار درست است.

اما، محصوالت با توجه به مهندسي معکوس و دشواري ثبت 
براي  استراتژيک  تمرکز  بنابراين،  بودند.  ضعیف  نسبتا  اختراع 

 شکل8- ارائه شماتیک مراحل عملکرد پودر قالب، شکل4 را ببینید.
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"اقیانوس  به وضعیت  انتقال  براي  نامحتمل  بازار  اين  رقابت در 
قرمز" دنبال کردن جهش کوانتومي در ارزش، يعني، به اصطالح 
و  محصول  ارائه  لحاظ  از  بود.  ارزش  نوآوري  منطق  از  پیروي 
خدمات، نوآوري ارزش عبارت است از جستجوي کل راه حل ها 

براي مشتريان فراتر از پاسخ متداول بازار]11[.
دستاوردهاي عمده زير از تکنولوژي پودر ريخته گري را مي 

توان به عنوان مراحل فرآيند نوآوري ارزش خاص توضیح داد.
پودر مصنوعي

پودرهاي ريخته گري اولیه بر پايه خاکستر آتشفشاني گرفتار 
برخي از ناپايداري هاي کیفیت ناشي از تغییرات آنالیز شیمیايي 
يک دسته تولیدي تا دسته تولیدي ديگر خاکستر آتشفشاني بودند.
کنترل آنها به دلیل تجهیزات آنالیز شیمیايي ابتدائي مشکل بود.

راه حل با استفاده از مواد اولیه مختلف با ترکیب شیمیائي منطق 
اثابت از قبیل ماسه کوارتزي آسیاب شده، سیمان پرتلند، اکسید 
... و غیره، که خواص شناخته شده محصول  کلسیم، بوکسیت 
اصلي را تکثیر مي کردند پیدا شد. سپس، يک خانواده محصول 
جديد، بنام پودرهاي ريخته گري مصنوعي، به صورت تجاري در 

آمد که مزيت کیفیت و عملکرد بسیار پايدارتري را ارائه کرد.
حال، به طرح منطق نوآوري ارزش در پشت راه اندازي پودر 

ريخته گري مصنوعي مي پردازيم.
يک منحني ارزش بردار عملکرد مولفه هاي محصول در مقیاس 
را  جايگزين  محصوالت  با  فوري  مقايسه  امکان  که  باال-پايین 
مي دهد ترسیم مي شود.اين مولفه ها بايد جنبه هاي عملکردي 
محصول که چرخه تجربه خريدار را در بر مي گیرند]12[، که 
احتماالدر موردکاالهاي B2B بايستي بسیار ضروري مي باشند را 

توصیف کنند. در کار حاضر، برخي از مولفه هاي مربوط به پودر 
ريخته گري بسیار مهم در نظر گرفته شده اند. نتايج در شکل9 

نشان داده شده است.
از منحني ارزش پیشنهاد شده باال واضح است که پودرهاي 
ريخته گري مصنوعي محصوالت ارزش نوآوري قابل توجهي پیدا 
کرده اند بخاطر دو مولفه که توجه مصرف کننده نهايي بر آنها 
متمرکز بوده است: پايداري بهتر و بهبود کیفیت محصول نیمه 

تمام ريخته گري شده.
پودر گرانول

بهبود ديگري در  امکان تجزيه و تحلیل گام  به طور مشابه، 
مورفولوژيکي  خواص  کنترل  که  گري  ريخته  پودر  تکنولوژي 

محصوالت است وجود دارد.
اين موفقیت نسبتا جديد ناشي از کاربرد فرآيند شناخته شده 
خشک کردن سريع10 که خشک کردن پاششي11 نامیده مي شود 
شامل خشک کردن قطراتي از دوغاب بر پايه آب اسپري شده 
توسط جريان مخالف هواي گرم دري ک برج خشک کن طراحي 
شده خاص مي باشد. مواد کروي نمونه وار به دست آمده از طريق 

اين فرآيند در شکل10 نشان داده شده است.
آنها  کننده  عرضه  حسب  جديدبر  محصول  خانواده  اين 
نام گذاري هاي متفاوتي دارند از قبیل پودر ريخته گري گرانول 
شده، کروي، اتمیزه. منحني ارزش پودرهاي ريخته گري گرانول 

شده براي مقايسه در شکل11نشان داده شده است.
بديهي است که در اين مورد پودرهاي ريخته گري گرانولشده 
موادي هستندکه به نوآوري ارزش قابل توجهي از تمام مولفه هاي 
محصول دست يافته اند، از مدت نگهداري در انبار12 محصوالت 

شکل10- تصاوير SEM از پودر ريخته گري گرانول.شکل9 - منحني ارزش پودرهاي ريخته گري.
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گرفته تا کیفیت نهايي محصوالت نیمه تمام ريخته گري شده. 
به طور خاص،کنترل آلودگي محیط کار به دلیل کاهش شديد 
پسماندهاي ريز و امکان تغذيه پودر به صورت خودکار به قالب 
ريخته گري پیوسته با ماشین آالتويژه اختصاص داده شده بهترين 

ويژگي ها  براي ايجاد يک "اقیانوس آبي" جديد را ارائه داد.
8- نتیجه گیري

تاريخچه اختراع پودرهاي ريخته گري براي شمش و ماشین هاي 
ريخته گري پیوسته به منظور ارائه برخي از مولفه ها براي درک 
ويژگي فعلي اين مواد مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت پیشتاز 

گذشته توسعه پودرهاي ريخته گري که مستند شده است، نشان 
مي دهد که پايه دانش فني تکنولوژي پودر ريخته گري تجربي، 
يعني، بر اساس روش آزمون و خطا مي باشد. نشان داده شده 
اولیه تکنولوژي پودرهاي ريخته گري در  است که دستاوردهاي 
ارتباط با جنبه هاي مباني شیمي و فیزيک اين مواد مي باشد.

آنگاه روشن شده است که تکنولوژي پودر ريخته گري پیوسته 
براي ريخته گري شمش مشتق شده  پودر  توسعه  از  مستقیما 
است. توسعه هاي اخیر از لحاظ مدل کسب و کار نوآوري ارزش 

تجزيه و تحلیل شده اند.
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شکل11- منحني ارزش پودرهاي ريخته گري.
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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 عزيزان را 
به صورت مقاله های علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نمايد 
اين ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در راستای شکوفايی 

صنعت پذيراست.
مقاله ها می توانند در برگیرنده موضوع های زير باشند:

در بخش علمی، فنی موضوع های زير مثال زدنی است: 
شکل  دادن فلزات، ريخته 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 پايدار و محیط زيست، بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوع های زير راهنمای مناسبی در 

تألیف مقاالت است:
فوالد،  اقتصاد  استاندارد،  صنعتی،  مديريت  ويژه  به  مديريت 
جامعه شناسی صنعتی، استرسهای شغلی، جامعه شناسی کار و 
الکترونیک  شغل، سازمان تجارت  جهانی، جهانی  سازی، تجارت 

و ...
از  ارسالی  های  مقاله  ارزيابی  و  داوری  در  تسريع  منظور  به 
همکاران، مهندسین و اساتید محترم تقاضا می نمايد با توجه به 
راهنمای تهیه مقاله، ما را در گسترش کمی و کیفی ماهنامه فوالد 

ياری رسانند.
ويژگی های مقاله های مورد پذيرش به ترتیب اولويت:

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

2- تدوينی و مروری: به مفهوم جمع بندی نظريه های گوناگون 
در مورد يک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.

3- ترجمه مقاله های ارزشمند نشريات و کتب خارجی.

توجه: مقاله های ارسالی نبايد قبال در نشريات داخلی و خارجی 
چاپ شده باشد.

اجزای ضروری مقاله 
1- چکیده 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 بايد به زبان فارسی و شماره و شرح نمودار زير آن 
نوشته شده باشد؛

6- تمام معادله ها با حروف و عاليم 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  نويسندگان  الفبايی 
مولفان، عنوان مقاله، نام نشريه، جلد، سال انتشار و صفحه شروع 
و پايان ضروری است. در مورد مقاله های کوتاه ذکر منابع اصلی 

تهیه مقاله و نويسنده کافی است؛
8- تصاوير و عکس ها: اصل تصاوير و عکس ها با کیفیت مطلوب 

بايد ضمیمه مقاله باشد؛
9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل مقاله يا کپی مقاله ضروری 

است؛
10- مقاالت تايپ شده در برنامه word 2007-2003 باشد.

سایر نکات ضروری 
مقاالت خود را می توانید از راه های زير ارسال نمايید:

1- از طريق ايمیل:
 folad@esfahansteel.ir  

2- از طريق ارسال پستی به نشانی روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان دفتر ماهنامه فوالد 

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

* همراه با مقاله خود يک قطعه عکس، تصوير کارت ملی و 
تصوير مدرک تحصیلی را از طريق ايمیل ارسال فرمايید.

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

* شماره حساب بانکی خود را جهت دريافت حق مقاالت پس 
از چاپ قید نمايید؛

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

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