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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
ماهنامه فوالد برای گسترش دانش
متالورژی با هدف انتشار پژوهشهای اساتید،
محققان و مهندسان کشور ،گسترش و
ارتقای پژوهش صنعتی و کاربردی نمودن
دستاوردهای علم و صنعت آماده است تا
حاصل تحقیقات و بررسیهای عزیزان را به
صورت مقالههای علمی و فنی در زمینه فوالد
منتشر نماید این ماهنامه مقاالت اجتماعی
و فرهنگی را در راستای شکوفایی صنعت
پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگیرنده موضوعهای
زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای زیر مثال
زدنی است:
ل دادن فلزات ،ریختهگری ،اتصال
شک 
فلزات ،متالورژی پودر ،عملیات حرارتی،
مهندسی سطح و مواد فلزات و آلیاژها و
استخراج و تهیه آهن پژوهش ،توسعه و
نوآوری در علم و صنعت متالورژی تولید
پایدار و محیط زیست ،بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوعهای زیر
راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی،
استاندارد ،اقتصاد فوالد ،جامعهشناسی
صنعتی ،استرسهای شغلی ،جامعه شناسی
ت جهانی،
کار و شغل ،سازمان تجار 
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جهانیسازی ،تجارت الکترونیک و ...
به منظور تسریع در داوری و ارزیابی مقاله
های ارسالی از همکاران ،مهندسین و اساتید
محترم تقاضا مینماید با توجه به راهنمای
تهیه مقاله ،ما را در گسترش کمی و کیفی
ماهنامه فوالد یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای موردپذیرش به
ترتیب اولویت
 -1مقاالت کاربردی و تحقیقی و
پژوهشی :در کلیه گرایشهای مهندسی مواد
و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم جمع
بندی نظریه های گوناگون در مورد یک
موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع
مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و
کتب خارجی.
توجه :مقاله های ارسالی نباید قبال در
نشریات داخلی و خارجی چاپ شده باشد.
اجزای ضروری مقاله
 -1چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و
حتی المقدور به زبان التین نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
-3نتیجهگیری؛
 -4واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و

شرح نمودار زیر آن نوشته شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عالیم مناسب
باشد .شماره هر معادله در سمت راست آن
داخل پرانتز نوشته شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و انگلیسی
به ترتیب حروف الفبایی نویسندگان نوشته
شوند .در فهرست مراجع ذکر نام مولفان،
عنوان مقاله ،نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و
صفحه شروع و پایان ضروری است .در مورد
مقالههای کوتاه ذکر منابع اصلی تهیه مقاله و
نویسنده کافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر و
عکسها با کیفیت مطلوب باید ضمیمه مقاله
باشد؛
 -9در مورد ترجمه ها ،ارسال اصل مقاله یا
کپی مقاله ضروری است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه 2007-
 word 2003باشد.
سایر نکات ضروری
مقاالت خود را میتوانید از راههای زیر
ارسال نمایید:
 -1از طریق ایمیل:
folad@esfahansteel.com
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی روابط
عمومی ذوبآهن اصفهان دفتر ماهنامه فوالد
* نشانی کامل پستی ،شماره تلفن تماس
نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی ضروری
است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه عکس،
تصویر کارت ملی و تصویر مدرک تحصیلی را
از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی
المقدور به زبان التین ارسال شود .
* شماره حساب بانکی خود را جهت
دریافت حق مقاالت پس از چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت مطالب ،ارقام
و نمودارها بر عهده نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطالعات بیشتر میتوانید با
شماره تلفن  0315257-4936تماس
حاصل فرمایید .
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یادداشت مدیر مسئول

همگان را به ضیافت علم و خرد در بستر
ماهنامه فوالد دعوت میکنیم
امروزه مديران سازمان و كارخانههاي
مختلف با مسایل عديده و پيچيدهاي
روبرو هستند كه راه حلهاي موفق
گذشته گاه كارايي چنداني از خود
نشان نميدهد .از سويي ديگر صنعت
دستخوش چنان تغيیرات سريعي
است كه تجربه هاي فني نيز بعضا به
یافتههای علمي جديد محتاج است.
تنگناي رقابت در عرصه بازار جهاني
بر اشاعه اطالعات و مهمتر از آن بر
به روز بودن آن انگشت مينهد .تحول
همه جانبه چه در فن آوري و چه در
شيوه هاي مديريت پيوسته مديريت و
كاركنان را با چالشهاي مهم و مفاهيم
تازهاي مواجه ساخته است كه تحقيق،
ترجمه نشر و اشاعه دانش روز را امري
ناگزير كرده است.
از اين جهت تمام رسانههاي
اطالعاتي و ارتباطي در قرني كه پيش
رو داريم از جايگاه وااليي برخوردار
ميگردد راديو ،تلویزيون و سينما،
اينترنت و مطبوعات و شبکه مجازی
اكنون پايههاي جهاني را بنيان
مينهند و دانشي را اشاعه ميدهند که
به مرور بر يكايك از درجات زندگي ما
اثر مينهد .خواسته يا ناخواسته عصر ما
عصراطالعات و ارتباطات است و قرن
معاصر سرشار از امواج است و امواج
حامل چيزي جز اطالعات نيست.

نگرش دوربين و آينده نگر در
باره مسايل و مشكالت سازمان هاي
صنعتي را بر آن ميدارد كه به طور
مستمر كانون ترجمه ،تحقيق و بررسي
علمی را گرم نگه داشته راه را براي
كساني كه حرفي براي گفتن دارند
باز نگه دارند .اگر قرار است بمانيم و
در عرصه جهان معاصر حرفي براي
گفتن داشته باشيم چارهاي نداريم از
هرچه ميآموزد و پردههاي دانش را
ميگستراند استقبال كنيم.
ماهنامه فوالد در راستاي گسترش
دانش متالورژي و به منظور انتشار
پژوهشهاي اساتيد ،محققان و
متخصصين صنعت فوالد كشور و
كاربردي نمودن دستاوردهاي علم در
صنعت به عنوان بنگاه نشر دهنده آثار
و افکار ایجاد شده و آرزومند است اين
مجله مركزيتي باشد كه نگارشگران
صنعت فوالد را گرد هم آورد و بتدریج
به یک مرجع و یک ماخذ برای
محققین صنعتی تبدیل گردد.
ماهنامه فوالد در اين راستا و با
هدف ارتقاي دانش نظري و علمي،
معرفي فن آوري نوين و شيوههاي
جديد ايجاد شده و در طول  45سال
به حيات مستمر خود ادامه داده است.
آفرينش فضایی براي انديشمندان و
جايي كه محل تضارب انديشه و افكار

باشد همواره از خواستههاي دست
اندركاران نشريه بوده و هست.
بر آنیم تا ضمن استمرار انتشار
ماهنامه فوالد با بازنگری در سیاستها
هماهنگ با تپش زمانه پاسخگوی
سالیق سختگیر و در عین حال محق
دلسوزان صنعت فوالد باشیم و با ارتقاء
کیفی مقاالت منتشره گامی هر چند
کوچک در توسعه علمی و اقتصادی
صنعت فوالد کشور برداریم .از سوی
دیگر به خوبی واقفیم که تحول و
دگرگونی بدون همیاری بدنه اصلی
کارکنان شرکت و نویسندگان حوزه
صنعت امکان پذیر نیست.
رشد و تغییر و تعالی در گرو قلم
و قدم عزیزانی است که حرفی برای
گفتن دارند و از طریق مطبوعات به
نشر دانش میپردازند .از این روست
که همگان را به ضیافت علم و خرد در
بستر ماهنامه فوالد دعوت میکنیم.
پنجرههای ارتباطی گشوده است .اینجا
چراغی روشن است که با حضور شما
افزون و فروزان تر است.
علیرضا امیری
مرداد  -شهریور 1397
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گزارش توصیفی ،تحلیلی
چشم انداز جهانـی
صنعت فـوالد
به نقل از گزارش فصل سوم  2018موسسه BMI
مجتبی موالئی معین
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گزارش توصیفی -تحلیلی «چشم
انداز جهانی صنعت فوالد» برمبنای
گزارش فصل سوم موسسه BMI
تهیه شده است،
در این گزارش ضمن اشاره به
شرایط کشورهای عمده فعال در
صنعت فوالد (هند ،چین ،ایاالت
متحده ،اتحادیه اروپا) ،پیش بینی
شده است که قیمت فوالد در سال
 2018به  650دالر به ازاء هر تن
افزایش یابد .همچنین به عقیده
موسسه مذکور قیمت فوالد پس از
فروکش نمودن تنشهای تجاری
شروع به کاهش نموده و در خالل
سالهای  2018-2022به طور
میانگین  586دالر و تا سال ،2022
حدود 550دالر به ازای هر تن
خواهد بود .شایان ذکر آنکه رشد
تولید و مصرف جهانی فوالد ،2016
طی سالهای  2018-19روند
آهستهتری خواهد داشت.
چشمانداز قیمت فوالد
با افزایش قیمت فوالد ،به دلیل
افزایش تعرفههای وارداتی توسط
ایاالت متحده ،که موجب فشار
بر قیمت جهانی به سطوح باالتر
میشود ،انتظار میرود قیمت فوالد
در سال  2018افزایش یابد و به 650
دالر به ازاء هر تن برسد .در حالی
که این نوسان قیمت به دلیل عدم
اطمینان از سیاستهای تجاری
ایاالت متحده استمرار خواهد داشت،

به عقیده موسسه  ،BMIدر بلند مدت
و پس از خاتمه تنشهای تجاری ،از
شدت نوسانات مذکور کاسته خواهد
شد.
تحوالت اخیر
در  31می ،دولت ایاالت متحده
اعالم نمود که این کشور بر واردات
فوالد از اتحادیه اروپا ،مکزیک و کانادا
تعرفه  25درصدی اعمال مینماید.
با این که حمایت ایاالت متحده از
سازندگان فوالد ،تاثیر منفی بر قیمت
جهانی فوالد دارد و موجب میشود
تا کارخانهجات فوالد سومین تولید
کننده بزرگ جهان به تولید این فلز
تشویق شوند ،اما قیمتهای داخلی
به دلیل انتظار شوک عرضه ،افزایش
خواهند یافت و این افزایش قیمت
تاکنون بیش از  30درصد بوده است.
این در حالی است که فوالد ایاالت
متحده نسبت به فوالد سایر نقاط
جهان ،به دلیل هزینههای باالی

این صنعت ،قیمت بیشتری دارد و
تولیدکنندگان ثانویه قبل از اعمال
تعرفهها ،اقدام به ذخیره نمودن
فوالد جهانی کرده-اند .انتظار میرود
نوسان بازار تا چند ماه آینده به دلیل
عدم اطمینان نسبت به سیاستهای
تجاری ایاالت متحده ادامه یافته و
این امر سبب افزایش قیمت فوالد
ایاالت متحده و قیمت جهانی این
فلز گردد.
پیش بینی میشود قیمت فوالد
پس از فروکش نمودن تنشهای
تجاری شروع به کاهش نموده و در
خالل سالهای  2022-2018به طور
میانگین به  586دالر به ازای هر تن
برسد و تا سال  2022به  550دالر
به ازای هر تن کاهش یابد .سرانجام
اینکه انتظار میرود ترکیبی از روند
کند رشد مصرف فوالد چین و
افزایش اقدامات حمایتی بازار فوالد
جهانی ،موجب تولید بیشتر در
کشورهای آسیب پذیر گردد و افت
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پیش بینی قیمت فوالد

 ،17-2013به متوسط مازاد 1/4
میلیون تن طی سالهای -2022
 2018برسد .این بهبود در عرضه،
موجب محدود شدن دامنه افزایش
قیمت طی سال های آتی خواهد شد.

قیمتها را در  18ماه آینده و پس از
آن ،به دنبال داشته باشد.
روند جهانی عرضه ،تقاضا و
تجارت
بعد از رشد قابل مالحظه تولید
و مصرف جهانی فوالد در اوايل
سال  ،2016طی سالهای -2018
19روند مذکور آهستهتر خواهد
شد .این در حالی است که کاهش
تقاضای ساخت و ساز در چین ،تاثیر
شتاب متوسط در تقاضای کشورهای
توسعه یافته را خنثی نموده و فشاری
را که در بازار جهانی ایجاد شده،
کاهش خواهد داد .این شرایط با
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سیاستهای حمایتگرانه بخش فوالد
بویژه از جانب ایاالت متحده ،تشدید
میشود .به طور کلی این امر موجب
کاهش قیمت طی دو سال آتی
خواهد شد.
موازنه جهانی :روند رو به
کاهش تنگنای بازار در سالهای
2018-2019
بازار جهانی فوالد پس از کسری
دو سال گذشته ،طی سال 2018
از مازاد اندک  0/9میلیون تنی
برخوردار خواهد شد .پیشبینی
میشود عرضه جهانی از متوسط
کسری  0/3میلیون تن در سال های

عرضه:حمایتازتولیدکنندگان
خارج از چین
در سطح جهان
با وجود رشد قابل مالحظه تولید
جهانی فوالد ،طی سال های 2016
و  ،2017رشد مذکور در سال های
بعدی کاهش یافته است .برآورد
میشود پس از کاهش  2/9درصدی
کف قیمت فلزات در سال ،2015
تولید جهانی فوالد در سال های
 2016و  2017به ترتیب  0/5و 3/7
درصد رشد کرده باشد .پیشبینی
میشود رشد تولید در سال ،2018
 1/9درصد باشد و این میزان افزایش
بتدریج در میان مدت کاهش یابد.
چین
■ پیش بینی میشود چین
کماکان نقش مهمی در تولید جهانی
فوالد داشته باشد .برآوردها حاکی
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از آن است که این کشور در سال
 49/7 ،2017درصد تولید فوالد
جهان را به خود اختصاص داده است،
این در حالی است که در پایان دوره
پیش بینی سال  ،2027این سهم
به  45/3درصد کاهش خواهد یافت.
مناطق شرقی و ساحلی از اقدامات
دولت برای حذف ظرفیت قدیمی
بخش فوالد که به منظور کاهش
آلودگی هوا در مناطق شهری انجام
میشود ،آسیب بیشتری خواهند
دید.
■ سودآوری صنعت فوالد چین
به طور چشمگیری طی سال های
 2016و  2017افزایش یافت ،که
این امر ناشی از ترکیبی از عوامل
مختلف مانند تقاضای باالی استفاده
کنندگان فوالد برای جایگزینی
موجودی انبار ،مشوق های دولت
در بازار مسکن و تمایالت مثبت
سرمایهگذاران بوده است .به عقیده
 BMIکاهش هزینههای مالی چین،
اجرای طرح های زیربنایی و ساخت
و ساز را در سال 2018کاهش خواهد
داد ،اما پروژههای بلند مدت آغاز شده
در  2016و سه ماهه اول ،2017
طی ماههای آتی ازقیمتفوالدحمایت
مستمر به عمل خواهد آورد.
■ انتظار میرود سیاست های
تثبیتی دولت در سال 2018-2019
ادامه یافته و این امر به طور فزایندهای
بر ارقام تولید رسمی تاثیر بگذارد .در
مقابل ،پیشرفت اقدامات تثبیتی طی

دو سال گذشته با افزایش تولید
رسمی فوالد در این کشور همزمان
شده است .این در حالی است که به
دلیل استمرار فزاینده سیاستهای
حمایتی علیه واردات فوالد در
بازارهای توسعه یافته مانند اروپا و
ایاالت متحده ،اقدامات تثبیتی در
کشور چین تشویق خواهد شد.
هند
■ با توجه به تداوم افزایش تقاضا
برای ساخت و ساز ،اتومبیل و صنایع
زیرساخت در هند ،این کشور نقش
مهمی در تولید جهانی فوالد دارد.
دولت هند با ارتقاء کارخانههای
موجود تولید فوالد و ورود شرکتهای
دولتی به ساخت کارخانهجات جدید
فوالد ،به دنبال تقویت ظرفیت تولید
فوالد بوده است .شرکتهای اصلی
که عامل رشد خواهند بود عبارتند

از Steel Authority of India

 Limitedو  Tata Steel.هدف شرکت
 Tata Steelافزایش فروش اتومبیل
با هدایت تولید به سمت محصوالت
فوالدی درجه یک میباشد .شایان
ذکر آنکه تولید فوالد هند از 97/9
میلیون تن در سال  2018به 173/3
میلیون تن در سال  2027افزایش
خواهد یافت .همچنین سهم تولید
جهانی فوالد این کشور از  6/2درصد
در سال  2018به  9/2درصد در سال
 2027افزایش خواهد یافت.
سایر نقاط جهان
■ تولید ایاالت متحده و اروپا
که در سال  2016بهبود یافته بود،
کماکان بهتر میشود .بخشی از این
بهبود مربوط به افزایش سیاستهای
حمایتی است (خصوصاً در ایاالت
متحده که در آن شفاف-ترین
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رفتن تقاضا کمک میکنند.
■ رشد تقاضای فوالد در سال
 2018همزمان با کاهش بودجه
چین،افت خواهد نمود و این امر
به رکود بخش ساخت و ساز منجر
شده و تقاضا برای فوالد کمتر خواهد
گردید .بعد از رشد  6/1درصدی
فوالد در سال  2017پیش بینی
میشود مصرف در سال  2018تا
 1/7درصد رشد نموده و تقاضای
خالص در بلندمدت با رکود گسترده
مواجه شود.
تعرفهها در خصوص واردات فوالد
اعمال شده است).
اروپا
■ قیمتهای باالتر فوالد همراه
با بازگشت اقتصادی منطقه یورو
موجب تداوم حمایت از بهبود تولید
فوالد در اروپا میشود .پیشبینی
میشود که آلمان ،بزرگترین کشور
تولید کننده فوالد ،پس از رشد 2/9
درصدی درسال  2017شاهد رشد
 1/6درصدی تولید در سال 2018
باشد.
تقاضا :رشد ضعیف همراه با
برخی نقاط روشن
در سطح جهان
■ مصرف جهانی فوالد که در سال
 2017رشد  3/8درصدی را تجربه
کرد ،در سال  2018تا  1/7درصد
و در سال  2019تا  1درصد رشد
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خواهد نمود .افت مصرف فوالد در
چین میتواند تاثیر زیادی در مصرف
جهانی داشته باشد ،زیرا این کشور
 44/6درصد از مصرف جهانی را در
سال  2018در اختیار دارد .انتظار
میرود مصرف جهانی از 1.721
متریک تن در سال  2018افزایش
یافته و تا سال  2027به 1.883
متریک تن برسد.
چین
■ چین ،به عنوان مصرف کننده
مهم فوالد در سطح بینالمللی به
شمار میرود .در سال  2016رشد
بخش ساخت و ساز چین افزایش
یافت و این روند در سال  2017به
پشتوانه طرح های زیربنایی ادامه
یافت .طرحهای زیربنایی از جمله
فرودگاه ها ،بخش آب ،راه آهن،
انرژی ،راهسازی و پل سازی  ،به باال

هند
■ انتظار میرود مصرف فوالد طی
سال های آتی در کشور هند افزایش
چشمگیری داشته باشد .مصرف
فوالد در هند طی سال های -2027
 2018ساالنه به طور متوسط 5/4
درصد رشد داشته و به  173میلیون
تن خواهد رسید .پیش بینی می شود
سهم هند در مصرف جهانی فوالد در
دوره زمانی مذکور از  6/3درصد به
 9/2درصد برسد.
■ مصرف فوالد تحت تاثیر دو
عامل افزایش خواهد یافت که شامل
افزایش سریع تولید و طرح های
ساختمانی بزرگ میشود.
■ پیش بینی میشود تولید
وسایل نقلیه در هند در ابتدای
سال مالی  2017-2018به دلیل
افزایش تقاضای داخلی تا  8/6درصد
و مجموعاً  4/9میلیون واحد رشد
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جدول پیش بینی فوالد جهانی

نماید .همچنین انتظار میرود بعد
از دوره زمانی  2017-2018تولید
وسایل نقلیه در هند در دوره زمانی
 2018-2019تا  2021-2022به
طور متوسط ساالنه  8/5درصد رشد
نماید .علت اصلی این میزان رشد،
انجام سرمایهگذاری توسط سوزوکی
موتورز ،کیاموتورز و PSA GROUP
در تولید وسایل نقلیه مسافری
میباشد .پیش بینی میشود تولید
وسایل نقلیه مسافری تا پایان دوره
زمانی پیش بینی شده به  6/8میلیون
واحد برسد.
■ انتظار میرود صنعت ساخت

و ساز هند در سال  ،2018تا اندازه
زیادی احیا شده و رشد واقعی این
بخش به  6/1درصد برسد .رشد
چشمگیر بدین معناست که صنعت
فوالد هند با همین روند صعودی به
مسیر خود ادامه خواهد داد و تا سال
 ،2023ژاپن را که بزرگترین صنعت
ساخت و ساز آسیا را در اختیار دارد،
پشت سر خواهد گذشت.
ایاالت متحده
■ مصرف فوالد در ایاالت متحده
طی سالهای آتی و همزمان با رشد
هزینهها در بخش زیربنایی ،افزایش

خواهد یافت .انتظار نمیرود بسته
پیشنهادی  1/5هزار میلیارد دالری
در مورد زیرساخت ها که توسط کاخ
سفید اعالم شده است ،در فعالیت
ساخت و ساز تغییر چشمگیری ایجاد
نماید .معهذا ،پیش بینی میشود
مصرف فوالد در بخش های زیربنایی
بعد از یک دهه رکود ،تسریع شود.
سایر نقاط جهان
■ مصرف فوالد در سایر اقتصادهای
بزرگ از جمله ژاپن و کره جنوبی
نسبتاً کاهش خواهد داشت.
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بررسي رفتار خوردگي پوشش نانو

هيدروكسي آپاتيت بر روي آلياژ تيتانيم

تجاری با تکنیک امپدانس الکتروشیمیایی
غالمرضا نويد
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چكيده
در اين پژوهش پوشش هيدروكسي آپاتيت بر روي آلياژ تيتانيم با  6در صد آلومينيم و  4درصد واناديم به روش رسوب دهي
الكتروشيميايي ايجاد و پارامترهاي رسوب دهي در راستاي دستيابي به يك پوشش نانو تغيير داده شدند .پس از دستيابي

به پوشش نانو با استفاده از دستگاه ( )Eg&gمدل ( )A 273آزمايشهاي خوردگي شامل پوالريزاسيون تافل و امپدانس
الكتروشيميايي براي بررسي مقاومت به خوردگي نمونههاي شامل تيتانيم بدون پوشش و تيتانيم همراه با پوشش ميكرو و
تيتانيم همراه با پوشش نانو از هيدروكسي آپاتايت انجام گرفت .منحنيهاي پوالريزاسيون تافل نايكوييست بود نمونه هاي
فوق با هم مقايسه گرديدند .نتايج بررسي آزمايشات خوردگي نشان دادند كه استفاده از پوشش هيدروكسي آپاتيت و به ويژه
پوشش نانو هيدروكسي آپاتيت تاثير مثبتي در حساسيت به خوردگي در محلول مشابه بدن (رينگر) خواهد داشت.
كلمات كليدي :هيدروكسي آپاتايت -خوردگي -پوالريزاسيون تافل -امپدانس الكتروشيميايي -نايكوييست -بود

Abstract
Hydroxy apatite coating that is the most important mineral part of human bone was
applied on TI 6AL 4V Using electrochemical process in an electrolyte consisting of ca
(NO3) 2 and NH4H2 PO4 . Corrosion resistance of the deposite was checked using
polarization and Electrochemical Impedance Spectroscopy (E.I.S) technique.in which
both methods confirmed better of the nano (H.A) coating.
Key words: corrosion .(EIS) technique.coating.

مقدمه
استفاده از تیتانیم به دلیل خواص
فوقالعاده مانند واکنش ناپذیری،
مقاومت مکانیکی ،چگالی کم ،عدم
مسموم کنندگی ،مقاومت در برابر
خوردگی و سازگاری با بدن به طور
گسترده استفاده می شود خوردگی،
از بین رفتن تدریجی مواد كه به
وسیله حمالت الکتروشیمیایی ایجاد
میشود مثال اغلب ایمپلنتهای
مصارف پزشکی از تیتانیوم خالص
تجاری ساخته شده اند .همان طور
که میدانیم میزان خوردگی به
جنس و طرح ایمپلنت بستگی دارد.
پس باید نوع موادی که انتخاب
میشوند طوری باشند که کمتر
خوردگی رخ دهد .عالوه بر آن

فلزاتی باید برای ایمپلنت به کارروند
که میزان حساسیت کمتری نسبت
به بقیه ایجاد کنند .مواد كلسيم
فسفاتيد و هيدروكسيد آپاتيت به
خاطر تشابه از نظر تركيب شيميايي
با بافت استخواني و سازگاري آنها
و ايجاد نكردن تورم و واكنش
التهاب زا و داشتن استعداد در
توليد سلولهاي استخواني به طور
ويژه اي براي قرار گرفتن به صورت
كاشتني در استخوان ايده آل به
نظر میرسند .هيدروكسي آپاتايت
اجازه ايجاد يك واكنش بيولوژيك
ويژه را در فصل مشترك بافت
وكاشتني مي دهد كه باعث تغيير و
دگرگوني پيوند بين استخوان و مواد
زيستي ميشود در این پژوهش با

روش رسوبدهي الكتريكي پوشش
هيدروكسي آپاتايت با اندازه دانه
نانو متري بر روي آلياژ تيتانيم
ايجاد و پس از دستيابي به پوشش
مطلوب خواص خوردگي پوشش
نانو در محلول مشابه بدن (رينگر)
بررسي شد .سپس حساسيت به
خوردگي آن با پوشش ميكرو و
آلياژ تيتانيم بدون پوشش مقايسه
گرديد.
روش آزمایش
ورقهاي تجاري آلياژ تيتانيم با
ترکیب شیمیایی ( )TI6AL4Vبا
ضخامت  3ميليمتر به نمونههايي
به ابعاد  30 × 20ميليمتر بريده
شده و عمليات آمادهسازي آنها
انجا م شد .الكتروليت مورد استفاده
مرداد  -شهریور 1397
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جدول  - 1ترکیب شیمیایی محلول رینگر

براي فرآيند رسوبدهي الكتروليتي
شامل محلول ( )0/042موالر نيترات
كلسیم و ( )0/025موالر فسفات دي
هيدروژن آمونيم با ( )PHمعادل
( )4/1ميباشد .مورد استفاده قطعه
پوشش داده شده در داخل بدن
است بنابراين مقاومت به خوردگي
در معرض نمك هاي موجود در بدن
اهميت دارد.
استفاده از تیتانیم به
دلیل خواص فوقالعاده
مانند واکنش ناپذیری،
مقاومت مکانیکی ،چگالی
کم ،عدم مسموم کنندگی،
مقاومت در برابر خوردگی
و سازگاری با بدن به طور
گسترده استفاده می شود
محلول رينگر شامل مهمترين
نمكهاي معدني موجود در بدن
است كه تركيب آن در جدول ذیل
آورده شده است ( .جدول )1
منحنيهاي پوالريزاسيون نمونهها
شامل نمونه تيتانيومي بدون پوشش
و نمونه همراه با پوشش ميكرو و

12

مرداد  -شهریور 1397

نمونه همراه با پوشش نانو در محلول
رينگر به دست آمد تا مقاومت به
خوردگي آنها با هم مقايسه گردد .به
اين منظور پوالريزاسيون بين ()600
تا ( )1200ميلي ولت در پتانسيل
مدار باز نمونه ها با استفاده
ازدستگاه (( )) Eg& gمدل ()A273
با سرعت رويش ( )1ميلي ولت
بر ثانيه انجام گرفت .طبق نتايج
حاصل دانسيته جريان خوردگي
نمونه بدون پوشش ( )2/05ميكرو
آمپر بر سا نتيمتر مربع است .در
مقابل نمونه پوشش داده شده
دانسيته جرياني معادل()0/42
ميكرو آمپر بر سانتيمتر مربع را
از خود نشان مي دهد.
بنابراين ميشود نتيجه گرفت
كه پوشش دهي باعث تاثير
مثبت در جريان خوردگي در
محلول مورد نظر می شود( .شکل )1
آزمايش امپدانس الكتروشيميايي
نيز براي بررسي مقاومت به
خوردگي نمونه ها با استفاده
از دستگاه ( )Eg& gمدل (A
 )273انجام گرفت و منحنيهاي
نايكوييست و بود نمونهها شامل

شکل  -1منحنی پالریزاسیون نمونههای
تیتانیوم ،همراه با پوشش میکرو و همراه با
پوشش نانو در محلول (( رینگر ))

نمونه تيتانيم بدون پوشش و نمونه
همراه با پوشش ميكرو و نمونه
همراه با پوشش نانو از هيدروكسي
اپاتايت با هم مقايسه شدند.
در مورد نمونه هاي مورد نظر
تست امپدانس الكتروشيميايي
در پتانسيل مدار باز نمونهها در
فركانس بين ( )0/00 4هرتز تا
( )100كيلو هرتز انجام گرفت.
و امپدانس نمونه ها شامل نمونه
تيتانيم بدون پوشش و نمونه همراه
باپوشش ميكرو و نمونه همراه با
پوشش نانو از هيدروكسي اپاتايت
با هم مقايسه شدند.
امپدانس الكتروشيميايي يكي
از روشهاي پيشرفته مطالعه
خوردگي محسوب مي شود يكي از
راههاي بررسي از طريق امپدانس
مقايسه نمودارهاي به دست آمده
تحت شرايط مختلف است.
بر طبق نمودارهاي منحني هاي
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امپدانس را مي توان به دو ناحيه
مجزا تفكيك نمود .منطقه اول
مربوط به نتايج به دست آمده
در فركانس باالست كه بر طبق
نتايج حاصل شده مقاومت اهمي كه
ناشي از الكتروليت است به علت
استفاده از الكتروليت يكسان در هر
سه نمونه يكسان است .اما مقاومت
ايجاد شده در مقابل انتقال بار در
نمونههاي پوشش داده شده بيشتر
است .كه اين مسئله با گسترده
شدن منحني در محور افقي نما يان
است .اين حالت نشان ميدهد كه
پوشش ايجاد شده باعث افزايش
مقاومت در برابر خوردگي در
محلول رينگر گرديده است.
در فركانسهاي پايين كه مربوط
به واكنش هاي فاراده ايك در
سطح الكترود مي باشد نتيجه
كاهش حساسيت به خوردگي
در مورد پوشش نانو به دست آمده
است حضور پوشش با اندازه نانو
موجب شده است تا واكنشهاي
الكتروشيميايي كمتري در سطح
الكترود رخ دهد .افزايش مقدار
( )// Zكه معادل با عكس ظرفيت
خازن يا همان ظرفيت اليه دي
الكتريك ايجاد شده در سطح
الكترود است .هر چه اين مقدار
بيشتر باشد (ظرفيت خازن كمتر
باشد)
ضريب دي الكتريك در سطح
الكترود كاهش مي يابد كه اين

منحنی های نایکوییست حاصل شده از نتایج (( امپدانس الکتروشیمیایی ))

منحنی های بود حاصل شده از نتایج امپدانس الکتروشیمیایی

امپدانــس الكتروشــيميايي يكــي از روشهــاي پيشــرفته

مطالعــه خوردگــي محســوب ميشــود يكــي از راههــاي
بررســي از طريــق امپدانــس مقايســه نمودارهــاي بــه دســت

آمــده تحــت شــرايط مختلــف اســت.
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نتايج
نتايج مطالعات خوردگي نشان از
بهبود مقاومت به خوردگي پوشش
نانو دارد بر طبق نتايج پوالريزاسيون
خوردگي در پوشش نانو يكنواختر
رخ ميدهد كه اين امر از شكست
.ناگهاني قطعه جلوگيري ميكند
نتايج امپدانس نشان ميدهد
كه مقاومت به خوردگي در نتيجه
استفاده از پوشش نانو در مقايسه با
پوشش ميكرو و نمونه بدون پوشش
.افزايش قابل مالحظه اي دارد

به منزله كاهش انتقال الكترون در
سطح و در نتيجه كاهش خوردگي
است اين مقدار در مورد پوشش
نانو در مقايسه با سايرين كاهش
بيشتري از خود نشان مي دهد
بنابراين پوشش نانو هم به
علت كاهش تخلخل و هم به
علت تاثير آن بر روي ظرفيت
خازن پوشش موثري براي كاهش
خوردگي در محلول مشابه بدن
 (شکل.(رينگر) محسوب مي شود
)3  و شکل2
: منابع
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3479_3485.
[2]- A. Brown, J. E. Lemons,» Medical applications of titanium and its alloys: The material and
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میزان مصرف آب به ازای تولید هر
تن فوالد خام بهشدت به عواملی چون
نوع فرآیندهای تولید ،نرخ محصوالت
تولیدی و سطح فناوریهای مورد
استفاده در هر واحد صنعتی بستگی
دارد.
در سال ۲۰۱۱میالدی یک ابرپروژه
بینالمللی در زمینه مدیریت مصرف
آب در صنعت فوالد با محوریت
انستیتوی بینالمللی آهن و فوالد و
با مشارکت ۲۹مجتمع بزرگ تولید
آهن و فوالد از  ۵قاره جهان با سطوح
فناوری و نیز اقلیم آب و هوایی متنوع
در طول دو سال اجرا شد.
حاصل این پروژه آمار و ارقام و
اطالعات طبقهبندی شده و متنوعی
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است که بهعنوان ورودی برای
استفاده و ارائه راهکارهای موثر و
فراگیر در مدیریت بهینه مصرف آب
در صنعت فوالد بهکار رفته است.
بهطور متوسط میزان مصرف سرانه
آب به ازای تولید هر تن فوالد در
میان تمام این شرکتها چیزی
حدود  ۲۸مترمعکب بر تن بوده که از
این میزان متوسط حدود ۵/۱درصد
بازیافت شده و به خطوط تولید
بازمیگردد و ۳درصد به طور معمول
بهصورت بخار و ضایعات دیگر هدر
میرود و بقیه دورریز میشود.
بهطور کلی مهمترین موارد
مصرف آب در صنعت فوالد
عبارتند از:

● خنککاری( ،تجهیزات ،کورهها،
محصوالت میانی تولیدشده آهنی و
فوالدی ،کک فرآوریشده و ) ...منبع
بخار مورد استفاده در فرآیند تولید یا
نیروگاههای برق
● کنترل ،فرو نشاندن و پاکسازی
غبارها و گازهای آلودهکننده
● تمیزکاری سطوح و زدودن
پوستههای اکسیدی
● محلولهای خطوط اسیدشویی
● حالل محیط آبی به منظور
روانکاریهای روغنی یا پایه آب
● غبارزدایی مواد اولیه
● مصارف شستوشو و. ...
مهمترین پارامترهای موثر بر
میزان مصرف آب برای تولید هر
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تن فوالد عبارتند از:
● نوع محصوالت
● فرآیندهای تولید مورد استفاده
در کارخانه برای تولید آهن و فوالد
● سطح فناوری و نوع طراحی
دستگاهها و ماشینآالت در
زمینههای مصرف آب
● میزان بازیابی و تصفیه آب در
سیستم تولید
البته نکته بسیار مهم میزان آبی
است که به ازای تولید هر تن فوالد با
استفاده از سیستمهای تصفیه پساب

به سیستم برگردانده میشود.
بهطور کلی امروه در تمامی
کشورهای پیشرفته سعی بر آن است
که میزان آب تلفشده در صنعت
تولید فوالد (بهصورت بخار دورریز
یا پساب غیرقابل بازیافت) به حداقل
میزان و درنهایت نزدیک به صفر
برسد.
واحدهای
بزرگترین
مصرفکننده آب در صنعت
فوالد به ترتیب عبارتند از:
● واحد آهنسازی (کوره بلند)

● واحد نورد گرم
● واحد نورد سرد
● واحد ککسازی
● واحد کوره قوس الکتریکی
● واحد ریختهگری پیوسته
● بقیه واحدها
اين شماره از ماهنامه فوالد را به
موضوع نقش آب در صنعت فوالد
اختصاص دادهايم و پروندهاي ويژه
اين موضوع گرد آوردهايم.
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میزان مصرف آب

شـاخص پايـداري صنعـت فـوالد
تهيه و تنظيم  :مهندس محمد حسن جوالزاده
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مقدمه
طبق اظهارات کارشناسات سازمان
ملل ،جهت توسعه پایدار در هر کشور
ساالنه  2500متر مکعب آب به ازای
هر یک نفر نیاز می باشد .در صنعت
برای تولید هرتن محصول به مقداری
آب مورد نیاز است که موسوم به
مصرف ویژه آب است .آب به دلیل
داشتن مشخصات فزیکی و شیمیایی
نظیر حاللیت ،جذب ،انتقال حرارت،
وزن مخصوص کم ،سیالبیت ،شناور
سازی ،سایندگی و دیاگرام تعادل
خاص در صنایع کاربرد زیادی دارد
و چرخه صنعت بدون آب قابل تصور
نیست .برای صنایع فوالد  21شاخص
پایداری نظیر میزان مصرف انرژی
ویژه ،میزان انتشار گاز  ،CO2سهم
توسعه محصوالت و فرایند در قیمت

فروش ،میزان مصرف نسوز ،میزان
مصرف آب ،آموزش سرانه ،بهره وری
و غیره در نطر گرفته شده است.
بعبارت دیگر در نبود و کمبود این
شاخصها شرکت فوالد ثبات خود
را از دست داده و به سمت ناپایدای
کشانده می شود .در صنایع فوالد
جهان به طور متوسط به ازای هر
تن فوالد  7متر مکعب آب جبرانی
مصرف می شود .گرمای ویژه ،گرمای
نهان تبخیر باال آن را به انتفال موثر
انرژی حرارتی می سازد.
مصرف آب در صنعت فوالد و
روشهاي كاهش مصرف آن
در صنعت فوالد برای تولید یک
تن فوالد  100الی  150مترمکعب
آب (بدون باریافت) مصرف می شود.
با استفاده از سیستم های گردشی و

بازیافت ،میزان مصرف آب تا زیر 3
متر مکعب به ازای هر تن فوالد قابل
کاهش است .بیش از  70سال پیش
میزان مصرف آب صنعت فوالد جهان
بیش از  30متر مکعب بازای هرتن
فوالد بوده است .آب در صنعت فوالد
جهت:
 -1خنك كردن تجهيزات،
غلطكها ،بدنه كوره و حفاظت نسوز
چيني كورهها
 -2خنك كردن غيرمستقيم و
مستقيم فوالد توليدي جهت تسريع
انجماد و خنك شدن فوالد
 -3گرمايش و توليد بخار
 -4آماده سازي مواد خام جهت
توليد كك ،زينتر سازي
 -5فرآيندهاي خاموش كردن
كك ،گرانوله كردن سرباره كوره بلند
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جدول  : ١ -مشخصات آب صنعتي ذوب آهن اصفهان

 -6جذب گرد و غبار در
سيستمهاي تصفيه گاز
 -7خنك كردن گاز فرايندها و
جذب تركيبات مفيد يا مضر آن ها
 -8تميز كاري و پوسته زدائي
سطوح محصوالت فوالدي
 -9باال بردن مشخصات مكانيكي
محصوالت فوالدي (ترمكس)
 -10شستشو و تميز كاري قليایي
و اسيدها بكار برده مي شود.
مشخصات آب صنعتی (ذوب
آهن اصفهان) در جدول 1-از نظر
میگذرد .در شکل 1-نیز مراحل
مراحل مختلف فرایندهای تولید
فوالد به روشهای کوره بلند -
کنورتور اکسیژنی و کوره قوس
الکتریکی به ترتیب جهت تولید
ورق و مقاطع میلگرد نشان داده
شده است .با توجه به اینکه مراحل
فرایند کوره بلند -کنورتور اکسیژنی
نسبت به فرایند کوره قوس الکتریکی
طوالنی و زیاد است ،ميزان مصرف
آب آن بيشتر مي باشد .
با توجه به اينكه در شرايط كنوني
 ١692ميليون تن فوالد خام و

20
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شكل  : ۱ -فرآيندهاي فوالد سازي كوره بلند  -كنورتور و كوره قوس الكتريكي

 ١630ميليون تن محصوالت نوردي
در جهان توليد مي شود و نسبت
محصوالت تخت به مقاطع  ٥٥بر ٤٥
درصد است ،برای این میزان تولید،
نزدیک به  11.83میلیارد تن آب
مصرف می شود .کشور چین بعنوان
بزرگ ترین تولید کننده فوالد جهان
( 832میلیون تن) ،بزرگ ترین
مصرف کننده آب در صنعت فوالد
نیز می باشد .در این کشور میزان
مصرف میانگین آب در سال ،2000
 24متر مکعب به ازای هر تن فوالد

بوده است .با به کارگیری روشهای
بهینه سازی و صرفه جویی در سال
 2004با  % 68کاهش به  8متر
مکعب به ازای هر تن فوالد رسیده
است .در حالیکه این نرخ امروز 6.5
متر مکعب به ازای هر تن فوالد است.
بعبارت دیگر امروزه در صنایع فوالد
چین بیش از  5.4میلیارد تن آب
مصرف می شود .نرخ گردش آب در
دوره یاد شده از  87به  96در صد
افزایش یافته است .نرخ گردش آب
( )%تفاوت کل مصرف و آب جبرانی
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جدول  : 2 -روند چرخه آب در شرکت فوالد گروه اردمیر ترکیه

شكل  : 2 -میزان چرخه آب در گروه شرکت فوالد  NLMKروسیه

تقسیم بر کل مصرف آب است .اين
نرخ در آلمان و ژاپن به ترتيب  97و
 98در صد است .درسال  2017نرخ
گردش آب در شرکت های اردمیر و
ایسدمیر ترکیه به ترتیب  92و % 95
بوده است .در جدول  2 -روند میزان
چرخه آب در شرکت های مذکور از
نظر میگذرد .در شرکت های اردمیر
و ایسدمیر ترکیه میزان مصرف ویژه
آب در سال گذشته به ترتیب 8.24
و  6.27متر مکعب بر تن فوالد بوده
است .در شکل 2-نیز نرخ گردش آب
زیرمجموعه شرکت  NLMKروسیه

شكل  : 3 -میزان چرخه آب در شرکت فوالد  JFEژاپن

برای سا ل  2017نشان داده شده
است .نرخ گردش آب شرکت JFE
ژاپن در سال  % 96.9 ،2017بوده
است .آنالیز نرخ گردش آب شرکت

یاد شده در شکل 3 -از نظر می گذرد.
در كشور ايران نيز با در نظر داشتن
 21.5میلیون تن تولید فوالد سالیانه
نزدیک به  150میلیون تن آب در
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صنايع فوالد به مصرف ميرسد .در
سال  96میزان مصرف ویژه آب در
شرکتهای فوالد مبارکه و ذوبآهن
اصفهان به تریب  3.8و  5.56متر
مکعب بر تن فوالد بوده است .قبل
سال  1380نیزان مصرف آب در
ذوب آهن اصفهان  10متر مکعب بر
تن بوده و با اقدمات انجام شده این
نرخ ابتدا به  7.5و سپس به 5.56
متر مکعب بر تن فوالد کاهش داده
شده است .در شکل 4 -روند کاهش
میزان مصرف ویژه آب در شرکت
 NLMKروسیه دیده میشود.
فرایند تولید فوالد این شرکت مشابه
ذوب آهن اصفهان است .شرکت تاتا
استل هند که فرایند تولید فوالد آن
مشابه شرکت ذوب آهن اصفهان
است ،میزان مصرف ویژه آب در سال
گذشته  3.68متر مکعب بر تن فوالد
گزارش شده است .در شکل 5-روند
کاهش میزان مصرف ویژه آب شرکت
تاتا استل هند به نمایش گذاشته
شده است .باز شرکت  SAILهند
در سال گذشته برای تولید هر تن
فوالد  3.75متر مکعب آب مصرف
کرده است .در این شرکت هم فرایند
تولید فوالد مشابه ذوب آهن اصفهان
است .در شکل 6-روند کاهش میزان
مصرف ویژه آب شرکت  SAILهند
به نمایش درآمده است .شرکت
 BSWآلمان که درکوره قوس
الکتریکی با شارژ  %100قراضه کار
می کند میزان مصرف ویژه آب 4.3
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شكل  : 4 -روند مصرف ویژه آب در شرکت فوالد  NLMKروسیه

شكل  : 5 -روند مصرف ویژه آب در شرکت فوالد تاتا استیل هند (مترمکعب بر تن فوالد)

شكل  : 6 -روند مصرف ویژه آب در شرکت سیل هند

متر مکعب بر تن محصوالت فوالدی
بوده است .در شکل 7-روند میزان
مصرف ویژه آب در شرکت BSW
آلمان نشان داده شده است .شرکت

 POSCOکرهجنوبی که در سال
 42.19 ،2017میلیمون تن فوالد
تولید کرده است ،میزان مصرف
ویژه آب آن  3.75متر مکعب بر
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جدول  : 3 -روند مصرف و برداشت آب
در شرکت فوالد آرسلور میتال
(متر مکعب بر تن)

شكل  : 7 -روند مصرف ویژه آب در شرکت فوالد  BSWآلمان(با شارژ %100قراضه)EAF

جدول  : 4 -روند مصرف آب در شرکت چاینا استیل تایوان

تن فوالد گزارش شده است .این
نرخ در شرکت  Hyundaiکرهجنوبی
 2.55متر مکعب بر تن فوالد به ثبت
رسیده است .در سال  1997در بائو
استیل چین میزان مصرف آب به
ازای هر تن فوالد ب 7.95متر مکعب
بوده است .در این شرکت با اقدامات
بهینهسازی ،در سال  2005میزان
مصرف آب به ازای هر تن فوالد به
 3.7متر مکعب کاهش یافته است.
در سال 2017در شرکت Angang
چین میزان مصرف ویژه آب و نرخ
چرخه آب به ترتیب  2.73متر

مكعب بر تن فوالد و  %98بوده است.
شايان ذكر است در فوالدسازي
 Gentبلژيك و بلواسكوپ استراليا
ميزان مصرف ويژه آب به ترتيب 4.8
و  3.7متر مكعب بر تن فوالد خام به
ثبت رسيده است .در سال  2017در
بزرگترین شرکت تولید کننده فوالد
جهان آرسلور میتال میزان مصرف و
برداشت آب به ترتیب  4.9و 23.7
متر مکعب بر تن فوالد بوده است.
در جدول 3-روند میزان مصرف و
برداشت آب شرکت آرسلور میتال
ارائه شده است .در شرکت CSC

تایوان میزان مصرف ویژه و چرخه
آب به ترتیب  4.91متر مکعب برتن و
 %98.3بوده است .در جدول 4-روند
میزان مصرف و چرخه آب شرکت
 CSCتایواننشان داده شده است .در
شرکت  JSWهند در سال گذشته
میزان مصرف ویژه آب  4.13متر
مکعب برتن به ثبت رسیده است .در
شکل 8-روند میزان مصرف شرکت
 JSWهند مشاهده میشود .است .با
توجه به کمبود آب و خشک سالی
های پیش آمده جهت تداوم تولید
و اقتصادی کردن آن کاهش میزان
ویژه نامه آب  /مرداد  -شهریور 1397
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شكل : 8-روند مصرف ویژه آب در شرکت  JSWهند

مصرف ویژه آب الزامی است.
روش هاي صرفه جويي آب در
صنعت فوالد
 -1استفاده از فرايند خاموش
كردن خشك كك ()CDQ؛
 -2استفاده از خنك كننده هاي
مسي در بدنه کوره بلند؛
 -3استفاده از گرانوله كردن سرباره
کوره بلند به روش اينبا در محوطه
ريخته گري؛
 -4استفاده از پساب هاي نورد در
گرانوله كردن سرباره کوره بلند؛
 -5استفاده از غبارگیرهای خشک؛
 -6استفاده از کک خاموش شده به
روش خشک ( )CDQدر کوره بلند؛
 -7گرانوله كردن سرباره کوره بلند
به روش خشک؛
 -8استفاده از زغال آنتراسیت به
جای کک در زینترسازی؛
 -9استفاده از سيستم هاي تصفيه
پساب؛
 -10استفاده از قراضه بيشتر در
كنورتور اکسیژنی؛
 -11استفاده از فرايند فوالد سازي
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كوره قوس الكتريكي؛
 -12استفاده از برج خنك كننده
خشک در نيروگاه؛
 -13تزريق گاز كوره بلند تصفيه
شده در حوضچههاي ته نشيني كوره
بلند؛
 -14استفاده از شارژ گرم در نورد؛
 -15پايش آب؛
 -16استفاده از فرايند تختال نازك
و ريختهگري شبيه به محصول نهايي؛
 -17استفاده از پسابها به جاي آب
صنعتي در امر فضاي سبز كارخانه؛
 -18استفاده از مواد خام با خلوص
باالتر (سنگ آهن ،كك ،زغال)؛
 -19استفاده از تله بخار و رطوبت
در دهانه برج هاي خاموش كن كك؛
 -20استفاده از فرايند كك سازي
بدون بازيافت؛
 -21استفاده از سيستم هاي جمع
آوري باران؛
 -22تزریق پودر زغال در کورهبلند؛
 -23استفاده از گاز هلدر
(ککسازی ،کوره بلند وکنورتور)؛
 -24استفاده از  TRTدر کوره بلند،

 -25پایین آوردن میزان مصرف
نسوز؛
 -26استفاده ار المپ های LED
به جای المپ های پر مصرف؛
 -27تنظیم رطوبت بلند زغال در
کک سازی؛
 -28کنترل درجه بازای سرباره
کنورتور؛
 -29تنطیم توزین آهک در
فوالدسازی؛
 -30باال بردن میزان چرخه آب به
باالی ( %98جلوگیری از نشتی ها)؛
 -31استفاده از انبارهای سر
پوشیده برای زغال و سنگ آهن؛
 -32باال بردن میزان تزریق گاز
طبیعی درکوره بلند؛
با توجه به اينكه فوالد مذاب در
دماي باال توليد مي شود ،بيشتر آب
صنعتي به عنوان خنك كننده مصرف
ميشود .به طور كلي در صنايع فوالد
 ١٢ %آب در آماده سازي مواداولیه
به مصرف مي رسد %١٣ .آب جهت
كنترل آلودگي هوا مورد استفاده قرار
ميگيرد %٧٥ .باقی مانده نيز براي
انتقال حرارت (خنك كردن) به كار
گرفته ميشود .در توليد فوالد با
استفاده از  ١٠٠%شارژ قراضه در
كورههاي قوس الكتريكي نسبت به
فرايند مرسوم كوره بلند -كنورتر
اكسيژني به ازاي هر تن فوالد
توليدي مزاياي ذيل حاصل ميگردد.
 1.5 -1تن سنگ آهن 0.5 ،تن
کک و  55کیلوگرم آهک صرفهجویی
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شكل  : 9 -سهم قسمت های مختلف در
مصرف آب کک ساری

می شود.
 -2آلودگي هوا به ميزان ٨٦ %
كاهش مي يابد.
 -3آلودگي آب به ميزان ٧٦ %
پايين مي آيد.
 -4ميزان مصرف آب بيش از ٤٠ %
كمتر مي شود.
 -5ميزان مصرف انرژی 75 %
كمتر مي شود.
 1.28 -6تن توليد مواد زايد
كاهش مي يابد.
با به کارگیری فرایند خاموش
کردن خشک کک ( )CDQمیتوان

جدول  : 5 -میزان مصرف آب بازای هرتن محصول (در قسمتهای مختلف ،آب گردشی)

بازای هر تن کک تولیدی به
طور میانگین  0.6متر مکعب آب
صرفهجویی کرد .شایان ذکر است
در واحد ککسازی سهم خاموش
کردن کک با آب  %35مصرف کل
آب را تشکیل میدهد (شکل.)9-
استفاده از خنک کنندههای مسی
در بدنه کوره بلند میزان مصرف آب
را  %20پائین میآورد .تزریق پودر
زغال در کوره بلند میزان مصرف
آب را به ازای هر کیلوگرم تزریق

پودر زغال  81لیتر کاهش میدهد.
ضمناً در گرانوله کردن سرباره کوره
بلند به ازای هر تن سرباره 1.3متر
مکعب آب مصرف میشود .با گرانوله
کردن سرباره به روش خشک
1.3متر مکعب آب به ازای هر تن
سرباره ،صرفهجویی میشود .در
جدول 5-ميزان مصرف آب به ازاي
ي مختلف
هر تن محصول در واحدها 
كارخانههاي فوالدسازي نشان داده
شده است( .آب گردشی)
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آب

در فرايند توليد فوالد
مجتبی کارگری
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در یک کارخانه تولید فوالد ،آب
برای مواردی همچون خنککاری
مستقیم و یا غیرمستقیم ،شستشوی
گازهاي فرايندي ،پوسته زدایی،
توليد انواع مواد نظير نسوز ها و
نيز فرايند هاي آماده سازي مواد
و ...مورداستفاده قرار میگیرد .این
امر میتواند در قالب سیستمهای
متنوعی همچون کام ً
ال بسته ،نیمه
بسته و یا باز استفاده میشود ..این
سیستم ها با توجه به نوع تکنولوژی

و آب مصرفی برای کاربردهایی
همچون قالبهای ریختهگری مداوم
و یا بویلرهای نیروگاهها که عموماً
بر اساس عبور آب از یک مبدل
حرارتی آبی خنک میشوند ،مورد
استفاده قرار میگیرند .همچنین
مصرف آب در حالت مدار آب نیمهباز
در بخشهایی همچون برجهای
خنککننده بهمنظور کاهش درجه
حرارت آب در گردش ،آب جبرانی
سیستمهای پسابها و برای آب

فرآیندها مورداستفاده قرار میگیرد.
مدیریت آب در یک کارخانه
تولید فوالد در ابتدای امر بستگی
به موقعيت محلی و باالتر از همه
کیفیت آب در دسترس و قوانین
محلی دارد .در این خصوص تأمین
کیفیت آب مورد مصرف در صنعت
با به کارگیری روشهای مختلف
تصفیه آب ورودی و همچنین تصفیه
پسابها و آب خروجی فرآیند حاصل
میگردد .از طرف دیگر هزینه ،یک
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فاکتور اساسی مربوط به تصفیه آب
ورودی و خروجی میباشد .هزینه
تصفیه پسابها و تخلیه آن بر پایه
الزامات قانونی به نحو چشمگیری
قابلمالحظه است.
به همین دلیل مصرف آب از سال
 ۱۹۸۰دائماً کاهشیافته است .بهطور
مشخص ،در مناطقی با دسترسی
محدود به منابع آبی ،جایی که آب
موردنیاز توسط آبهای زیرزمینی یا
چشمه تأمین میشود ،کاهش مصرف
آب قطعاً الزم میباشد .در چنین
شرایطی بر اساس اطالعات حاصله
برخی از تولیدکنندگان فوالد مصرف
آب خود را به حدود  ۳/۵مترمکعب
به تن فوالد رساندهاند .میزان کاهش
مصرف آب بر اساس نوع سیستمهای
مورداستفاده متغیر است.
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ذوبآهن اصفهان بهعنوان یکی
از کارخانجات توليد فوالد با داشتن
بخشهای تولیدی متعدد و متنوعی
همچون کک سازی ،آگلومراسیون،
کوره بلند ،فوالدسازی (کنورتر
 LDاکسیژنی) و واحدهای نورد
گرم مقاطع فوالدی و همچنین
بخشهای جانبي و پشتيباني
همچون نیروگاهها ،كارگاه اكسيژن،
كمپرسورخانه ،کارگاههای خدماتی
و ...دارای نیاز آبی باالیی میباشد.
(شمایی از چرخه تولید در ذوبآهن
اصفهان) بر این اساس اهمیت و
جایگاه آب در تضمین استمرار تولید
با توجه به وجود همزمان واحدهای
تولیدی وپشتيباني بهخوبی مشهود
میباشد.
ذوبآهن اصفهان بر اساس چرخه

تولید و وجود واحدهایی همچون
نیروگاه برق و كليه كارگاه هاي
تامين كننده نيازهاي خطوط توليد
و حتي نيازهاي پرسنلي در كنار
واحدهاي توليدي ،آب مصرفي به
مراتب باالتر از كارخانجات توليد
فوالد در جهان مي باشد و همچنين
به دليل توليد چدن به روش كوره
بلند وتفاوت در چرخه تولید در این
شرکت با شرکتهایی که فرآیند
تولید فوالد در آنها به روشهایی
همچون کوره قوس الکتریکی
میباشد ازلحاظ میزان مصرف
آب به ازای تن تولید متفاوت می
باشد .در واحدهای صنعتی مصرف
آب عموماً به دو صورت یکبار
گذر ( )Once-Throughو گردشی
( )Recirculationانجام میشود که
نحوه استفاده آب در ذوبآهن اصفهان
بهصورت گردشی است .مصارف آب
در ذوبآهن اصفهان عمدتاً شامل
مواردی همچون آب فرآیندی ،آب
خنککاری ،آبیاری فضای سبز،
آب آشامیدنی است .به دلیل بروز
خشکسالی و کمآبی شدید در طی
سالهای اخیر ،همچنین کاهش
منابع آبی در دسترس و اعمال
سیاستهای ریاضتی در خصوص
مصرف آب ،استفاده از منابع آبی به
نحو چشمگیری کاهشیافته است و
به همین دلیل اقدامات گستردهای
در خصوص مدیریت و کاهش
مصرف آب طی سالهای گذشته و
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سال جاری صورت گرفته است که
علی رغم صرفهجوییهای بسیار زیاد
بهعملآمده است.
آب در فرايند توليدات فوالد نقش
حياتي و مهمي را به عهده دارد ودر
يك واحد توليدي نظير كوره بلند آب
به منزله جريان خون در شريان هاي
بدن است و بدون آب فعاليت زنجيره
توليد دچار اشكال ميگردد .ازاين
رو در طراحي سيستمهاي آبرساني
براي مجتمعهاي صنعتي بخصوص
ذوب آهن و فوالد ،آب فراوان ،بدون
وقفه با مشخصات ثابت را منظور
ميدارند .به اين لحاظ محل تأسيس
اينگونه صنايع را مكاني انتخاب
ميكنند كه امكان دسترسي به آب
فراوان و مناسب به سهولت ممكن
باشد .كما اينكه در تأسيس ذوبآهن
اصفهان به اين مهم توجه داشته و
منطقه اي را انتخاب كرده اند كه به
رودخانه نزديك باشد ،عالوه بر آن
قبل از شروع به ساخت اين مجتمع،
سد زاينده رود را در  110كيلومتري

غرب اصفهان احداث نموده اند كه
با داشتن حجم مفيدي در حدود
 1200ميليون متر مكعب ،آب
رودخانه زاينده رود را درحد نياز براي
مصارف گوناگون تأمين مي كند.
در اين مقاله به طور خالصه
سيستم آبرساني ذوب آهن اصفهان
از بدو كار ساخت و ساز و محل
برداشت آب ،انتقال و تصفيه آن تا
مصرف واحدهاي مختلف صنعتي و
تا حدودي بازيابي و تثبيت خواص
فيزيكي و شيميايي آن بررسي شده.
همين طور نمونههايي از سيكلهاي
گردشي آب ياد آوري شده است.
وظيفه مهندسي آبرساني
مهندسي آبرساني وظيفه تامين و
توزيع مداوم آب صنعتي ،بهداشتي و
آشاميدني و جمع آوري فاضالبها و
انتقال به تصفيه خانه بيولوژيكي و
تصفيه پسابهاي كارخانه را در به
عهده داشته و شامل قسمت هاي
سدآبند ،تصفيه خانه فيزيكي و تصفيه

خانه بيولوژيكي فاضالبهاي صنعتي و
تصفيه خانه و پمپ خانههاي داخلي
كارخانه است .
 تشكيالت مهندسي آبرسانيشروع به كار اين مهندسي از بدو
كار ساخت وساز كارخانه با احداث
چهارحلقه چاه در حاشيه رودخانه
نزديك شهر چمگردان و انتقال آن به
پمپ خانه نهالستان و از آنجا به پمپ
خانه پايگاه صنعتي و احداث يك
شبكه لوله كشي اطراف كل كارخانه
به نام شبكه لوله كشي موقت  ،كار
ساخت و ساز را شروع و همزمان با
آن كار ساخت سد آببند روي رود
خانه زاينده رود در منطقه چمگردان
براي برداشت آب مورد نياز چرخه
توليد شروع شد .پس مي توان گفت
اولين قسمتي كه در كارخانه شروع
به كار نموده اين مهندسي مي باشد.
 چگونگي برداشت و انتقالآب از رودخانه
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به منظور برداشت آب به ميزان
 1500مترمكعب بر ساعت در
فصل زمستان و  18500مترمكعب
برساعت در فصل تابستان از رودخانه
زاينده رود در منطقه چمگردان يك
سد در عرض رودخانه به طول 43
متر ساخته شده وارتفاع آب پشت سد
بين  2/2تا  3متر مي باشد اين سد
داراي سه دهنه  10متري ودو دهنه
 2متري و به وسيله دريچههايي ،آب
پشت سد در حد الزم براي برداشت
آب تنظيم مي شود.
برداشت آب از رودخانه زاينده رود
توسط پمپ خانه ساحلي كه داراي
چهار عدد پمپ سانتريفوژ عمودي
پروانه ملخي با دبي  3300متر
مكعب بر ساعت و فشار  8مترستون
آب تأمين مي گردد .آب برداشتي به
چهار عدد تانك ته نشيني شعاعي
هدايت مي شود .كه قطر هر يك
از اين تانك ها  50متر و حجم هر
يك  5000متر مكعب است ،هدف
از اين كار كاهش سرعت آب و در
پي آن ته نشيني مواد جامد غير
محلول در آب در تانك هاي مذكور
است ،زمان ماند آب در حال حاضر
حدود  5ساعت است ،قابل توجه
كه همه ذرات جامد آب هر چند
كه زمان ماند آب زياد هم باشد در
تانك ته نشين نميشود ،اين ذرات
معموالً ريزند و ابعاد آن ها نسبت به
وزنشان بزرگ است كه به اين مواد،
مواد كلوئيدي ميگويند ،جنس اين
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مواد بيشتر از مواد آلي موجود در آب
است و به علت نيروهاي جانب كه
در اثر بارهاي مثبت و منفي آنها
به هم اعمال مي شود هميشه در
حال حركت هستند ولذا امكان ته
نشين شدن آن ها حتي در مدت
زمان طوالني تر نيز وجود ندارد  .كه
براي ته نشين شدن اين مواد از مواد
شيميايي منعقد كننده كه به كائو
گلنت موسوم است استفاده ميشود.
آب خروجي از اين تانك ها توسط
كانال هاي مربوط به منابع پمپ
خانه (موسوم به پمپ خانه مرحله
اول) وارد و سپس توسط پمپهاي
مربوطه و توسط دو خط لوله بتني
مسلح به قطر 900ميلي متر به
تصفيه خانه فيزيكي كه در فاصله 7
كيلومتري تأسيسات سد آببند كه در
ضلع جنوب غربي كارخانه واقع شده
است منتقل مي شود .پمپ خانه
مرحله اول داراي  5عدد پمپ با دبي
2200مترمكعب برساعت و فشار 70
متر ستون آب است مي باشد .ظرفيت

انتقال آب توسط دو خط  900ميلي
متر را مي توان در شرايط معمولي
 9000مترمكعب در ساعت در نظر
گرفت بنابراين ميتوان گفت كه به
طور كلي حداكثر ظرفيت برداشت
و انتقال آب از سد آببند به تصفيه
خانه فيزيكي برابر  9000مترمكعب
در ساعت خواهد بود كه تاكنون از
اين ظرفيت استفاده نشده است.
الزم به ذكر است ميزان مصرف آب
در كارخانه از 33ميليون متر مكعب
در سال هاي گذشته به  16مسليون
متر مكعب در سال  96رسيد كه
اين مقدار در سال جاري نيز كاهش
خواهد يافت.
قسمت هاي مختلف مهندسي
آبرساني
تصفيه خانه فيزيكي
همان گونه كه اشاره شد آب
ارسالي از سد آببند توسط دو خط
لوله به قطر 900ميلي متر به تصفيه
خانه فيزيكي وارد مي شود (در ضمن
یک خط لوله با قطر  900میلی متر
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از جنس  GRPجدیدا اجرا شده
است که هنوز وارد مدار قرار نگرفته
است) .ابتدا به دو خط ورودي گاز
كلر به عنوان يك ضد عفوني كننده
سپس با توجه به كيفيت آب ماده
منعقد كننده كه در اين كارخانه از
كلروفريك و یا  PACاستفاده ميشود،
تزريق ميگردد .آنگاه آب وارد چهار
عدد مخلوط كننده (میکسر) ميشود
تا مواد شيميايي تزريق شده كامال
در آب مخلوط گردد .حجم هر يك
از اين مخلوط كنندهها برابر 500
مترمكعب و به شكل منشور مربع
القاعده اي است كه قاعده منشور به
لوله ورودي ختم ميگردد آب پس
از عبور از مخلوط كنندهها وارد 21
عدد تانك ته نشيني افقي مستطيل
شكل ميگردد .مدت زمان ماند آب
در تانكهاي ته نشيني افقي تقريباً
 40دقيقه است .بنابراين فرصت كافي
فراهم مي گردد تا ذرات كلوئيدي با

توجه به كلرورفريك تزريق شده به
صورت فالك در تانك هاي افقي ته
نشين گردد .سپس آب تصفيه شده
وارد مخازن ذخيره آب صنعتي به
حجم  17000متر مکعب ميشود.
آب ذخيره شده در مخازن آب
صنعتي توسط پمپ هاي پمپ خانه
آب صنعتي كه دبي هر يك 1300
مترمكعب در ساعت است به شبكه
آب صنعتي كارخانه پمپاژ مي شود.
اصطالحاً اين آب را آب صنعتي
تازه يا ميكاپ ميگويند.
مقداري از آب صنعتي توليد شده
در تصفيه خانه فيزيكي كه معموالً
 400تا  850متر مكعب در ساعت
است وارد پمپخانه آب آشاميدني
ميشود .اين قسمت شامل  4عدد
فيلتر شني كه سطح مقطع هر
يك برابر  36متر مربع و ارتفاع شن
موجود در آن در طبقات مختلف از
لحاظ فراكسيون برابر 160سانتي

متر است .سرعت تصفيه آب در رژيم
عادي برابر  6متر مكعب در ساعت به
ازاء هر متر مربع سطح است .بنابراين
ظرفيت هر فيلتر برابر با  216متر
مكعب در ساعت است .و با احتساب
 3فيلتر در حال بهره برداري ويك
فيلتر در حال شستشو ،ظرفيت آب
آشاميدني تصفيه شده برابر با -648
 3*216متر مكعب در ساعت است
در اين قسمت كليه ذرات و مواد
جامد آب گرفته ميشود و پس از
تزريق مجدد گاز كلر ،وارد دو عدد
مخزن ذخيره آب آشاميدني به
ظرفيت جمعاً  3000مترمكعب شده
و توسط پمپ هاي آب آشاميدني
كه دبي هر كدام  300متر مكعب
برساعت و با فشار  60متر ستون
آب به شبكه آب آشاميدني كارخانه
پمپاژ مي گردد .الزم به ذكر است
شبكه آب آشاميدني كارخانه عالوه
بر مصارف آشاميدني و بهداشتي با
سيستم آتش نشاني و اطفاء حريق
كارخانه مرتبط است.
يادآوري مي گردد روي پمپ هاي
آب صنعتي و آشاميدني دستگاه
مولتي پمپ نصب شده است كه با
نصب اين دستگاه مصرف برق و آب
به طور محسوسي كاهش يافته است.
سيكل هاي گردشي آب
به منظور خنك كاري سيستمهاي
تكنولوژي از آب مدار گردشي
استفاده ميشود .آب توسط پمپ به

ویژه نامه آب  /مرداد  -شهریور 1397

31

علمـــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شماي كلي از سيكل گردشي و مواد شيميايي تزريقي در آب گردشي

منظور خنك كاري وارد يك سيستم
ميشود و پس از گرفتن مقداري
حرارت ،درجه حرارت آن باال رفته
سپس وارد برج خنك كننده ميشود
و در اثر تبخير ،دماي آب در برج
خنك كننده كاهش يافته و مجددا ً
جهت خنككاري وارد سيستم
تكنولوژي ميشود .در اين چرخه
مقداري آب به علت تبخير از دست
مي رود كه بايد جبران شود ،ضمن
اينكه به علت تبخير مداوم غلظت
نمكهاي محلول در آب گردشي
باال رفته و بنابراين جهت جلوگيري
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از افزايش بيش از حد آن و اثرات
نا مطلوبي كه برروي لولهها و
مبدلهاي حرارتي ميگذارد مقداري
آب از سيكل گردشي خارج ميشود
كه به آن  blow downو يا زير آب
ميگويند.
مجموع  blow downسيكل و
ميزان تبخير در برجهاي خنك
كننده برابر ميزان آب تغذيه يا
 mukoupاست ،توضيحات فوق و
شكل زير جهت آشنايي با يك مدار
گردشي آب است.
به طور كلي و در عمل مدارهاي

گردشي به صورت ذيل تقسيم
ميشود.
الف  :مدارآب مستقيم يا
( diroct coolingسيكل كثيف )
در اين مدارآب مستقيماً با
تجهيزات در تماس است و معموالً
عالوه برخنك كنندگي نقش تميز
كاري و انتقال مواد زائد را نيز
بر عهده دارد و به علت تماس با
تجهيزات جهت بازيابي مجدد آن نياز
به سيستمهاي تصفيه لجن و روغن و
مانند اين ها را دارد.
ب  :مدار آب غير مستقيم
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پمپخانه هاي شماره1و 10، 4، 3و8
و12و13و14و 15مي باشد.

( indiroct coolingسيكل تميز )
اين مدار گردشي خود به دو مدار
گردشي باز  open circuitو مدار
گردشي بسته  circuit closdتقسيم
ميشود .در مدار گردشي باز آب
پس از عبور از مبدل حرارتي و گرم
شدن وارد برج خنك كننده ميشود
و مجددا ً وارد چرخه سيكل گردشي
ميگردد.
در مدار گردشي بسته همان طور
كه از نام آن مشخص است آب در
يك مدار گردشي بسته قرار دارد و
هيچ ارتباطي با هواي آزاد نداشته
و در واقع در اين مدار آب ضمن
خنك كردن سيستمهاي تكنولوژي
و باال رفتن درجه حرارت آن ،در
يك مبدل حرارتي توسط يك
مدار آب گردشي باز و با سيستم
خنك كننده ديگر ،مث ً
ال هوا خنك
ميشود .در سيستمهاي آب گردشي
بسته معموالً تبخير بسيار ناچيز
و در صورتي كه سيستم اشكالي

نداشته باشد احتياج به آب جبراني
ندارد .در اين نوع مدارهاي گردشي
معموالً از آب نرم (بدون سختي)
و يا آب دمينرال (بدون نمك)
استفاده ميشود .سيكلهاي آب مدار
گردشي ريختهگري دانيلي از اين نوع
ميباشد.
در آبرساني گردشي ذوب آهن سه
مدار گردشي اصلي پيش بيني شده
است كه البته اين سه مدار اصلي،
مدارهاي گردشي ديگري را نيز در
بردارند.
سيكلهاي اصلي در مهندسي
آبرساني عبارتند از :
 -1سيكل گردشي مرحله چدن
 -2سيكل گردشي مرحله فوالد 1
 -3سيكل گردشي مرحله فوالد .2
سيكل گردشي مرحله چدن
اين سيكل شامل پمپ خانه هاي
شماره يك به عنوان مركزيت سيكل
و سيكل هاي زير مجموعه آن شامل

پمپ خانه شماره يك تأمين
كننده آب قسمت هاي زير مي
باشد:
الف  :آب گردشي نيروگاه مركزي
كمپرسور خانه ،كارگاه اكسيژن
ايستگاه برودت در يك سيكل
متمركز با دبي  18000متر مكعب
در ساعت و فشار .at3
ب  :آب گردشي كوره هاي بلند
شماره  1و  2و بخش آگلومراسيون
با دبي  6000متر مكعب در ساعت و
فشار  at 8كه در مواقع اضطراري
هنگام قطع آب از طرف پمپخانه ،
جهت تأمين آب بالوقفه كوره هاي
بلند عالوه بر در نظر گرفتن برج فشار
به حجم  3600متر مكعب در ارتفاع
 40متري يك ديزل پمپ با قدرت
 2000اسب بخار پيش بيني شده
است .
پمپ خانه شماره 3
آب مدار گردشي تصفيه گاز
كوره بلند شماره يك و دو را تأمين
ميكند .آب مورد نياز به ميزان
 3000متر مكعب در ساعت توسط
پمپهاي مربوطه به تصفيه گاز كوره
بلند ارسال ميگردد .كه اين اب در
تصفيه گاز به قسمتهاي اسكروپرو
لوله ونتوري و الكترو فيلترها هدايت
ميشود .عمدهترين نقش آب در
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تصفيه گاز كوره غبارگيري از گاز
كوره بلند است .آب برگشتي از
تصفيه گاز به علت تماس با گاز
كوره بلند حاوي لجن و مواد معلق و
درجه حرارت باال ميباشد كه بايستي
جهت استفاده مجدد ،عمليات تصفيه
و خنك كاري بر روي آن انجام شود.
اين كار توسط تانك هاي ته نشيني
و با تزريق مواد شيميايي و ارسال
آب به برج هاي خنك كننده صورت
ميپذيرد .و در نهايت بعد از تصفيه و
خنك شدن ،آب مجددا ً به تصفيه گاز
ارسال مي گردد.
لجن ته نشين شده در تانك هاي
ته نشيني به پمپ خانه شماره  4كه
تحت عنوان پمپ خانه لجن مركزي
است پمپاژ ميگردد و از آنجا به پمپ
خانه شماره  10كه نقش پمپ خانه
واسطه اي و هم در ارتباط با سيستم
تصفيه هواي كوره بلند شماره يك
ميباشد به بخش آگلو مراسيون
ارسال مي گردد .
پمپ خانه شماره 12
آب مدار گردشی کوره بلند شماره
 3و توسعه نیروگاه مرکزی و آب
خنک کننده مبدل های پمپ خانه
 13و آب تصفیه گاز کوره بلند  3را
تامین می کند.
پمپ خانه 13
آب نرم گردشی کوره بلند  3را
تامین می نماید.
پمپ خانه 14و15
مربوط به تصفیه گاز کوره بلند 3
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می باشد.
پمپ خانه شماره 8
پمپ خانه شماره  8به منظور دانه
بندي سرباره كوره بلند ايجاد شده
است .آب با فشار  80مترستون آب
به سرباره مذاب برخورد ميكند
و ضمن عمل خنك كاري سرباره
مذاب را دانه بندي مي كند .حجم
آب در گردش اين سيكل 1750
مترمكعب است.
سيكل گردشي آب مرحله
فوالد 1
اين سيكل شامل پمپ خانه شماره
دو به عنوان مركزيت و پمپخانه شماره
 5و پمپ خانه آبزدايي ميباشد.
پمپ خانه شماره 2
آب
تأميـنكننـده
الـف:
ريختهگريهاي به ميزان  600متر
مكعب در ساعت و فشار  10اتمسفر.

ب  :تأمين كننده آب كورههاي
پيش گرم نورد  350و 650و
سيستمهاي مبدل هاي حرارتي
نوردهاي  650و 350به ميزان 3250
مترمكعب در ساعت.
ج  :تأمين كننده آب ديگهاي
اتيليزاتوربه ميزان  1000متر مكعب
در ساعت و فشار  6اتمسفر.
د  :تأمين كننده آب توليدات نسوز
آذر به ميزان  500متر مكعب در
ساعت و فشار  6اتمسفر.
ه  :تأمين كننده آب غلتك هاي
نورد  350و 650به ميزان  2000متر
مكعب در ساعت و فشار  4اتمسفر.
آب گردشي غلتكهاي نورد
عالوه برخنك كاري غلتكها نقش
انتقال پوستههاي اكسيدي در زير
قفسههاي نور َد را به عهده دارد .آب
از طريق كانالهاي فرعي وارد كانال
اصلي شده و به حوضچه فلس پمپ
خانه شماره  5وارد مي شود.
در حوضچه فلس پوستههاي
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اكسيدي توسط جراثقال گريفر
پلي مستقربرروي حوضچه تخليه و
جهت استفاده به بخش آگلومراسيون
ارسال ميگردد .سپس آب جهت
تصفيه روغن و لجن وارد 10عدد
تانك افقي شده و پس ازعمليات
تصفيه به برجهاي خنك كننده پمپ
خانه شماره  2ارسال مي گردد.
پمپ خانه آبزدايي
اين پمپ خانه آب گردشي تصفيه
گاز كنورتور شماره  1و  2و 3را
تأمين ميكند .آب ضمن تماس با
گاز موجب شستشو گاز و تصفيه و
كاهش درجه حرارت آن ميگردد .آب
برگشتي از تصفيه گاز وارد تانكهاي
ته نشيني شعاعي شده و پس از
ته نشين شدن مواد جامد و معلق
در آب ،آن را به برج خنك كننده
ارسال و پس از عمليا ت خنك كاري
مجددا ً به سيستم هاي تصفيه گاز
كنورتور پمپاژ مي گردد .حجم آب
گردشي اين سيكل  600متر مكعب
در ساعت و فشار آن  at7است .لجن
ته نشين شده در تانكهاي شعاعي
توسط تانكرهاي مخصوص به خارج
از كارخانه حمل ميگردد .با توجه
به اينكه لجن مذكور داراي بيش از
 50%اكسيد آهن پيش بيني شده
كه در طرحهاي توسعه اين لجن
به صورت دانه بندي جهت بازيابي
مواد آهني آن به بخش آگلومراسيون
ارسال و يا جهت استفاده از آهن آن

در بيرون از كارخانه به فروش برسد.
سيكل گردشي مرحله فوالد 2
اين سيكل شامل پمپ خانه شماره
 9به عنوان پمپ خانه مركزيت
و پمپ خانه شماره  11و قسمت
فيلتراسيون مي باشد .
پمپ خانه شماره 9
اين پمپ خانه تأمين كننده
الف  :آب مدار گردشي كوره هاي
نورد  300و  500و دستگاههاي
مبدل حرارتي و خنك كننده هواي
كارگاه نورد  300و  500مي باشد،
دبي اين سيكل برابر با  5000متر
مكعب در ساعت و فشار آن  6اتمسفر
است .
ب  :آب مدار گردشي غلتك هاي
نورد  300و500
اين سيكل همانند سيكل
غلتكهاي نورد  350و  650است.
آب ضمن خنك كاري غلتكها
پوستههاي اكسيد شده را با خود

به حوضچه فلس پمپ خانه شماره
 11برده و پس از پوسته گيري آب
توسط پمپ هاي پمپ خانه شماره
 11به استخرهاي ته نشيني هدايت
و پس از روغنگيري و تهنشين شدن
لجن آن به برج خنك كننده هدايت
و آب سرد برگشتي از برجهاي خنك
كننده مجددا ً به نورد ارسال ميگردد.
حجم آب در گردش اين سيكل
 3000متر مكعب در ساعت و فشار
آن  6اتمسفر است .
ج :آب مدار گردشي مربوط به
ماشينهاي برش ايستگاههاي قديم
ريختهگري .اين سيكل پس از
عمليات خنك كاري دستگاههاي
ماشينهاي برش وارد پمپ خانه
لجن مستقر در بخش فوالد سازي
شده و سپس از آنجا به استخرهاي
ته نشيني مربوطه هدايت و پس از
عمليات لجن گيري و روغن گيري
به برج هاي خنك كننده هدايت
مي گردد .مجددا ً آب خنك شده به
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ماشين هاي برش ارسال مي گردد.
دبي اين سيكل  1500مترمكعب و
فشار آن  at7اتمسفر مي باشد.
د  :آب گردشي مربوط به خنك
كننده ثانويه ،اين سيكل با توجه
به اينكه بايستي از افشانكهاي
ايستگاههاي قديم گذر كند ابتدا
وارد قسمت فيلتراسيون شده و پس
از كاهش مواد معلق و روغن آن در
فيلتر هاي پلي استري به خنك كننده
ثانويه ايستگاههاي قديم ريخته گري
بخش فوالد سازي ارسال ميگردد.
دبي اين سيكل  320متر مكعب و
فشار آن  13اتمسفر است.
آب
گردشـي
سيكـل
ايستگاههاي ريخته گري جديد
و كوره LF
اين سيكل شامل تصفيه خانه هاي
كوثر ودانيلي و پمپخانه  17مي باشد.
آب گردشي اين سيكل به سه
قسمت تقسيم مي شود :
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 -1آب مداربسته
 -2آب مدار باز غير مستقيم
 -3آب مدار باز مستقيم.
كيفيت شيميايي آب گردشي در
اين سيكل به طور كلي با سيكلهاي
ديگر كارخانه متفاوت است .در اين
سيكلها آب جبران كننده پس از
عبور از فيلترهاي كاتيوني سختي
خود را از دست داده و سپس وارد
مدار مي شود .آب مدار بسته همان
گونه كه از نام آن مشخص است در
يك مدار كام ً
ال بسته سيكل ميشود
و هيچ ارتباطي با هواي آزاد ندارد.
كيفيت شيميايي اين آب از لحاظ
سختي بسيار كم است و براي
خنك كاري قالبهاي ريخته گري
و قسمتي از تجهيزات ماشينهاي
برش در نظر گرفته شده است.
آب مدار باز غير مستقيم به منظور
خنك كردن آب مدار بسته توسط
 heat exchengarدر نظر گرفته
شده است .آب مدار باز مستقيم كه

مستقيماً در ارتباط با محلول است
و طبيعتاً در پرو سس گردش آب
داراي آلودگي هايي و همچون لجن
و روغن خواهد شد .در اين سيكل
سيستمهاي تصفيه لجن و روغن
پيش بيني شده است.
 دبي آب گردشي مدار بسته برابربا  2000متر مكعب در ساعت است.
 دبي آب گردشي مدار باز غيرمستقيم برابر با  2000متر مكعب در
ساعت است.
 دبي آب گردشي مدار بازمستقيم برابر با  500متر مكعب در
ساعت است.
به طور كلي مي توان گفت كه
حجم آب در گردش در كارخانه
ذوب آهن حدود بر  50متر مكعب
در ثانیه است.
شبكههاي آب و فاضالب
كارخانه
جهت رساندن آب مورد نياز
سيكلهاي گردشي مختلف كارخانه
و همچنين مصارف برخي از
كارگاهها و توزيع آب آشاميدني و
استفاده از شبكه آب آشاميدني به
منظور آب آتشنشاني و جمع آوري
فاضالبهاي مختلف صنعتي اعم از
فاضالبهاي سمي ،فاضالبهاي
نمكي ،فاضالبهاي لجن و
فاضالبهاي بهداشتي شبكه هاي
مختلفي پيش بيني شده است .طول
كليه اين شبكه ها به بيش از 500
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از نظر پارامترهاي محيطي كنترل
شده و در حد استاندارد مي باشد.

كيلومتر با قطرهاي مختلف مي رسد.
تصفيه خانه بيولوژيكي
كليه فاضالبهاي بهداشتي و
صنعتي (سمي و غيرسمي) از طريق
خطوط مختلف و جداگانهاي وارد
تصفيه خانه بيولوژيكي ميشود.
فاضالبهاي فنل دار و فاضالبهاي
سمي به استخرهاي ايزوله مخصوص
به خود هدايت ميگردد .و در نهايت
تبخير مي گردد .براي فاضالبهاي
نمكي و لجن نيز استخرهاي
جمعآوري مخصوص پيشبيني شده
است.
فاضالبهاي صنعتي غيرسمي
وارد استخرهاي غير ايزوله شده و از
آنجا توسط پمپ هاي پمپخانه قلعه
قاسم جهت مصرف در فضاي سبز
پمپاژ مي گردد.
حجم استخرهاي صنعتي بالغ بر
 300000متر مكعب است.

فاضالب بهداشتي كارخانه نيز
به سيستم تصفيه خانه بيولوژيكي
هدايت و پس از آشغالگيري و
شنگيري وارد تانكهاي هاضم
لجن مي شود در اين مرحله تصفيه
بي هوازي صورت ميپذيرد سپس
فاضالب وارد بيو فيلترهاي دوار
شده و عمل تصفيه هوازي بر روي
فاضالب صورت مي پذيرد .در مرحله
نهايي فاضالب وارد استخرهاي ته
نشيني شده و پس از عمل كلر زني
وارد استخرهاي جمعآوري فاضالب
بهداشتي مي شود .فاضالب تصفيه
شده بهداشتي توسط پمپ خانه
فضاي سبز به بخش كشاورزي ارسال
ميگردد .ميانگين دبي فاضالب
تصفيه شده برابر با  300متر مكعب
در ساعت است  .الزم به توضيح است
فاضالب صنعتي غير سمي و فاضالب
بهداشتي تصفيه شده كه جهت
مصارف فضاي سبز ارسال مي گردد.

آب شناسي
وظيفه اصلي بخش آب شناسي
مهندسي آبرساني عالوه بر كنترل
و تثبيت سطح آبهاي زيرزميني
تأمين آب هاي فضاي سبز كارخانه
ميباشد.
شروع بهرهبرداري از كارخانه و
نشت آب از تأسيسات آبرساني و
آبريزيهاي بي رويه موجب صعود
سطح آب زيرزميني گرديد كه تا
سال  1355اين صعود بالغ بر نيم متر
در سال ثبت گرديده است به دليل
سولفاته بودن و خاصيت خورندگي
آب نسبت به بتن و امكان تخريب
فونداسيونها و ايجاد خسارتهاي
جبران ناپذير ،اين امر با حساسيت
بيشتري دنبال و با حفر چاههاي
گمانه (به تعداد  72حلقه) و چاههاي
تحت پمپاژ (به تعداد  31حلقه)
تقريباً از سال  74سطح آبهاي
زيرزميني تثبيت گرديده است.
در حال حاضر سطح آب در كليه
چاه هاي گمانه حداقل يك بار در
ماه اندازه گيري و محاسبات مربوطه
انجام ميگردد .عالوه بر آن در هر
فصل از  16حلقه از چاه ها ،نمونه
برداري و آب جهت آناليز شيميايي
و مواد سمي جهت بررسي كيفي
در رابطه با كنترل آاليندهها به
آزمايشگاه ارسال ميگردد.
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اهمیت مدیریت بحـران آب

در تولید فوالد و راهکارهای

مقابله با شوک ناشی از

کمبود آب در صنعت
اسماعیل کریمیان
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چکیده
بحران آب ،صنايع آب بر مانند فوالد را با چالش جدي مواجه ميکند اما توجه به اين نکته ضروري است که
صنعت ،کمتر از پنج درصد آب کشور را استفاده ميکند و بخش عمده آب در حوزه کشاورزي هدر ميرود
حال آنکه در توليد ناخالص ملي نيز سهم زيادي ندارد .در کنار اينها ٣٠ ،درصد از آب مصرف خانگي نيز در
شبکه تلف مي شود که ربطي به نوع و ميزان مصرف ندارد ،بلکه به نقص زيرساختها مربوط ميشود .با اين
تفاسير ،اگر به رابطه بحران آب و صنعت و رشد اقتصادي بپردازيم ،به نظر مي رسد ميتوان با راهکارهايي
که به اصالح موارد مذکور منجر شود ،مشکالت را حل کرد يا تقليل داد .بسياري از صنايع به آب وابسته اند
و صنايع مادر مانند فوالد ،بدون آب معنايي ندارند.
همه کشورها صنايع فوالد خود را کنار اقيانوس و دريا مستقر ميکنند ،ايران بنا بر مسائل امنيتي ،با
دلخوشي به آب رودخانه ها و سفره هاي آب زيرزميني ،صنايع فوالد خود را براي دور از دسترس بودن ،در
مرکز کشور و در دل کوير تاسيس کرده است .اين صنايع از يک سو با معضل کم آبي و از ديگر سو با چالش
جدي در حمل ونقل محصوالت مواجه هستند ،چراکه محصوالت فوالدي عمدتا از راه دريا جابه جا ميشوند
اما اين دسترسي براي اکثر صنايع فوالدي کشور امکان پذير نيست.
در شرايط فعلي مقدمات دستيابي به رشد اقتصادي مهياست اما در اين ميان ،بحران آب و ساير کاستيهاي
سيستمي ،معضالتي است که اگر رفع نشوند رشد اقتصادي مثبت ،در صورت محقق شدن نيز ،نميتواند
پايدار باشد .این مقاله درنظر دارد ضمن بررسی اهمیت مدیریت بحران آب در صنایع ،راهکارهای مقابله و
مدیریت بهینه آب را در صنایع فوالدی بیان نماید.
واژه های کلیدی :بحران آب ،صنایع فوالدی ،مصرف بهینه آب
مقدمه:
فوالدسازی ایران در شرایطی
باید فعالیت خود را ادامه دهد که با
رقیب قدرتمندی به نام کشور چین
و فوالدسازان آن مواجه است .چین
قسمت اعظم فوالد جهان را تولید
میکند ،بهطوریکه فوالدسازان
کشور امریکا را که بهطور سنتی در
این بازار دست باال را داشتند ،به زانو
درآورده است.
فوالد یکی از استراتژیکترین
صنایع در جهان محسوب میشود
که با گردش چرخهای آن بسیاری

از صنایع دیگر همچون خودروسازی،
صنایع فلزی ،مسکن ،پروژههای
عمرانی و غیره نیز به حرکت
درخواهند آمد .ایران در سالهای
گذشته گرچه در این صنعت رشد
بسیاری را تجربه کرده است ولی
بحران آب و خشکسالی ،جانمایی
نادرست بسیاری از واحدهای
فوالدسازی ،نامتوازنبودن چرخه
کامل این صنعت در کشور ،عدم
جذب سرمایه مناسب خارجی برای
کاملکردن چرخه و مشکالت ریز و
درشت دیگر ،توسعه و رشد صنعت

فوالد در کشور را با مشکالت زیادی
مواجه کرده است.
امروزه یکی از اساسیترین
پایههای اقتصادی کشورهای جهان
را صنایع آهن و فوالد تشکیل
میدهند ،بهطوری که تولید و
مصرف فوالد یکی از شاخصهای
اصلی توسعهیافتگی کشورها به
شمار میآید .افزایش مصرف فوالد،
افزایش تولید و رقابتیشدن بازار را
به همراه داشته و تولیدکنندگان را
بر آن داشت تا با افزایش بهرهوری
و بهکارگیری امکانات موجود ،سهم
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بیشتری از بازار جهانی را به خود
اختصاص دهند .فوالدسازی در ایران
یکی از صنایع استراتژیک کشور
به شمار میرود که سرمایهگذاری
بسیاری زیادی را میطلبد .
ایران در سال  ،1395با تولید 18.5
و  17.3میلیون تن فوالد خام و آهن
اسفنجی بهترتیب در رتبه چهاردهم
و دوم تولیدکنندگان جهانی این
دو محصول قرار گرفت .درحالیکه
ظرفیت واحدهای فوالدسازی و
آهنسازی کشور در سال گذشته
به ترتیب  29.8و  24.5میلیون تن
گزارش شده است .بر اساس طرح
جامع فوالد کشور ایران باید در سال
 1404که سال چشمانداز بیستساله
است ،به ظرفیت تولید  55میلیون
تن فوالد دست یابد.
ایران با داشتن بیش از  3.1میلیارد
تن ذخایر قطعی و بیش از 4.6
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میلیارد تن ذخایر زمینشناسی سنگ
آهن ،با  2.1و  11میلیارد تن ذخایر
قطعی و زمینشناسی زغالسنگ و
همچنین بهعنوان رتبه دوم جهان
در ذخایر گاز طبیعی ،مزایای نسبی
چشمگیری در صنعت آهن و فوالد
دارد .از طرف دیگر ،سابقه پنجاهساله
این صنعت در کشور ،وجود نیروهای
متخصص بومی در صنعت تولید
فوالد ،مصرف روزافزون این محصول
در کشور و همچنین وجود بازار
داخلی و منطقهای مناسب ،فرصت
خوبی را برای پیشرفت در این عرصه
فراهم کرده است.
با این حال ،براساس آمار سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) ،ظرفیت تولید
فوالد خام ایران در سالهای گذشته
بالغ بر  29میلیون تن بوده است که
نشاندهنده ضریب بهرهوری 62

درصدی واحدهای فوالدسازی کشور
است .سهم تولیدکنندههای دولتی
و خصوصی در تملک واحدهای
فوالدسازی به ترتیب  78و  22درصد
است .فوالدسازی ایران در شرایطی
باید فعالیت خود را ادامه دهد که با
رقیب قدرتمندی به نام کشور چین
و فوالدسازان آن مواجه است .چین
قسمت اعظم فوالد جهان را تولید
میکند ،بهطوریکه فوالدسازان
کشور امریکا را که بهطور سنتی در
این بازار دست باال را داشتند ،به زانو
درآورده است .کارشناسان پیشبینی
میکنند که تولید فوالد جهان در
آینده در دستان اهالی این صنعت در
دو کشور چین و هند باشد .در این
وضعیت ،تولیدکنندگان ایرانی فوالد
با افزایش هزینههای انرژی ،دستمزد
و مواد روبهرو هستند ،مالیات بر
ارزش افزوده بهطور غیرمستقیم
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هزینههای تولید را افزایش میدهد
و امکان تعدیل نیروی کار برای اغلب
واحدهای ایرانی وجود ندارد.
با این حال ،به گفته مسئوالن
شرکت ملی فوالد ایران ،تراز تجاری
فوالد خام ایران طی دو سال اخیر
مثبت بوده است که حکایت از رشد
صادرات در این بخش دارد .رقابت
در صادرات فوالد بسیار باال است
و صادرات منطقه مزیت نسبی
نزدیکبودن به بازارهای هدف را
دارد .در حال حاضر ،فوالد ایران
به اروپا و کشورهای منطقه صادر
میشود و شرکت ملی فوالد میگوید
که کیفیت فوالد ایران مطابق با
استانداردهای اروپا و امریکا است .در
میان کشورهای تولیدکننده ،ایران
با  18.5میلیون تن تولید در مقام
چهاردهم جهان قرار دارد ،اما ایران
تنها دو میلیون تن صادرات فوالد

دارد که نیمی از آن به اتحادیه اروپا
صورت گرفته است .صادرات فوالد
ایران طی سالهای  2013تا 2016
حدود هشت برابر افزایش یافته است
و به همین دلیل ،واردات فوالد از
ایران به تهدیدی برای شرکتهای
فوالدسازی اروپایی تبدیل شده است.
در سال  95صادرات فوالد ایران به
اروپا به بیش از یک میلیون تن در
سال رسید و ایران با  1.9میلیون
تن پس از چین و هند به سومین
تأمینکننده بزرگ فوالد اروپا تبدیل
شد.
با اینکه رسیدن به افق چشمانداز
برای تولید  55میلیون تن فوالد
تقریبا غیرممکن است اما برای
نزدیکترشدن به این هدف نیز
باید سالی  10میلیون تن به تولید
فوالد کشور اضافه شود .بنابراین
در سناریوهای ممکن برای توسعه

صنعت فوالد ،نیاز به صادرات این
محصوالت کامال احساس میشود.
محاسبات نشان میدهد که صادرات
کشور در سال  1404در حاالت
مختلف باید بین  10تا  15میلیون
تن باشد .در چنین شرایطی ،رعایت
اصول رقابت حکم میکند که
شرکتهای فوالدساز ایرانی برای
حضور در بازارهای جهانی ،افزایش
قدرت رقابتی خود را در دو بخش
کنترل بهای تمامشده و کاهش
قیمت فروش در پیش گیرند و
پرواضح است که برای نیل به این
هدف و افزایش سهم از بازارهای
جهانی ،مجبور به ارائه تخفیفاتی
نیز خواهند شد .مضاف بر این،
شرایط رقابت برای فوالدسازان
ایرانی در قیاس با صادرکنندگان
چینی چندان عادالنه نیست و دولت
چین ساالنه  15درصد بهای فروش
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را به صادرکنندگان خود یارانه اعطا
میکند و همین امر باعث فشار به
صادرکنندگان ایرانی شده است .از
دیگر سو ،کسب سهم بازار زمانبر
است و نمیتوان در دورهای کوتاه
به آن رسید .به همین دلیل ،برخی
تولیدکنندگان حتی در شرایط رکود
فعلی نیز مجبور هستند با کاهش
قیمت فروش محصوالت ،سهم
بازار را برای خود حفظ کنند تا در
سالهای رونق ،در فروش محصوالت
خود ناکام نباشند.
موارد و روش ها
حال با توجه به لزوم تولید
اقتصادی و با درنظر گرفتن اهمیت
نقش آب در صنایع فوالدی و لزوم
مدیریت مصرف آن و همچنین
ضرورت حفظ سهم بازار و کاهش
هزینه های تولیدمحصوالت فوالدی
سواالت زیر مطرح می گردد:
میزان مصرف آب و انرژی در
صنعت فوالد در ایران و جهان
چقدر است؟ آیا این میزان از
مصرف با استانداردهای جهانی
تطابق دارد؟
یکی از دالیل اصلی رشد اقتصاد
جهانی ،تولید محصوالت آهنی و
فوالدی بوده است .باید دانست امروز
با پیشرفتهای فراوان تکنولوژی هیچ
محصول جایگزینی برای فوالد در
کاربردهای ساختوساز ،معدنکاری،
حمل و نقل و سایر بخشهای
تولیدی وجود ندارد .به گفته آژانس
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بینالمللی انرژی ( ،)IAEAصنعت
فوالد  21درصد از مصرف انرژی و
نیز  30درصد از آالیندگی محیط
زیست را در جهان به خود اختصاص
میدهد .همچنین در ایران ،سهم
مصرف انرژی در صنعت فوالد را
میتوان در حدود  7/5درصد از کل
مصرف انرژی مورد استفاده در کشور
تخمین زد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی
کشور ،ایران در میان کشورهای
خشک و نیمه خشک جهان از نظر
دسترسی به منابع آب رتبهبندی
شده است .آمارها نشان میدهد که
در سالهای اخیر ،کمبود شدید
منابع آب و کاهش بارندگیها منجر
به بحرانی شدن شرایط آب در کشور
شده است .مصرف آب در صنعت
فوالد  89/5میلیون متر مکعب است
که معادل  7درصد کل آب صنعتی

مصرفی در ایران است .بنابراین،
برنامهریزی در توسعه صنعت فوالد
میتواند نقش مهمی در آینده انرژی،
منابع آب و اثرات زیست محیطی
جانبی داشته باشد .یکی از نکات
اصلی برای دستیابی به این اهداف،
بهینهسازی برای ارزیابی و تجزیه و
تحلیل توسعه صنعت فوالد با توجه
به محدودیتهای آب و انرژی در
کشور است .بنابراین ،بهینهسازی
ظرفیت تولید فوالد ،آهن اسفنجی،
گندله و کنسانتره در استانهای
مختلف و انتخاب روش تولید فوالد
باید بهصورت متوازن و با توجه به
شرایط اقلیمی هر منطقه در نظر
گرفته شود.
میزان مصرف آب در صنعت فوالد
با توجه به نوع محصول ،حجم کار،
فرآیندهای مورد استفاده ،تکنولوژی
بهکار رفته و مواردی نظیر اینها،
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متفاوت است .در نتیجه در این
مبحث باید از میانگین مصرف
صحبت به میان آورد .در صنعت
فوالد بسته به پارامترهای یاد شده،
چیزی بین چند متر مکعب تا چند
ص د متر مکعب آب برای تولید هر
تن فوالد نیاز است .گفته میشود که
میانگین مصرف آب در صنعت فوالد
در جهان  2/8متر مکعب برای هر تن
فوالد است .نکته قابل توجه آنکه با
بهروز شدن تکنولوژی صنعت فوالد
در جهان ،میزان مصرف آب کاهش
پیدا میکند .البته این موضوع فقط
به آب خالصه نمیشود ،کاهش در
میزان مصرف انرژی و برق نیز از
دیگر مزیتهای روزآمد شدن فناوری
در صنعت فوالد محسوب میشود.
چه روشهایی برای تولید
فوالد وجود دارد و کدام یک از
آب بیشتری استفاده میکنند؟
روشهای متنوعی برای تولید
فوالد وجود دارد ،اما به طور کلی از
چهار روش اصلی برای تولید فوالد
استفاده میشود .این چهار روش
عبارتند از :روش کوره بلند ،احیای
مستقیم ،احیای ذوبی ،و تولید فوالد
از قراضههای موجود .در دو روش اول
از کنورتور اکسیژنی و دو روش دوم
از کورههای قوس الکتریکی استفاده
ش استفاده از کنورتور
میشود که رو 
اکسیژنی بیشترین میزان تولیدات
فوالد را در دنیا دارد .میزان آب
مصرفی در هر کدام از این روشها

متفاوت است .بهطور مثال برای
محاسبه میزان آب مورد استفاده
در کورههای قوس باید به میزان آب
تبخیر شده در حین فرایندها نیز
توجه شود.
با توجه به محدودیت منابع
آبی ،چه منابع جایگزینی برای
کاهش بحران آب در صنعت
فوالد وجود دارد؟
ب و فاضالب نیز در دستور
تصفیه آ 
کار برخی از شرکتها قرار گرفته
است که استفاده از این آبها درکنار
آب دریا باعث کاهش در مصرف آب
و جلوگیری از هدررفت آن میشود.
در حال حاضرمی توان آب برخی از
چاهها را که بهدلیل نفوذ فاضالب به
داخل آنها قابلیت استفاده ندارندرا
برای مصارف صنعتی به داخل
کارخانهها انتقال داد.
چه مولفههایی بر میزان مصرف
آب در صنعت فوالد تاثیرگذار

هستند؟
نوع محصوالت تولید شده در
میزان مصرف آب در این صنعت
تاثیر گذار است ،تولید هر کدام از
محصوالت فوالدی پایین دستتر،
میزان متفاوتی از سهم آب مصرفی را
به خود اختصاص میدهند ،از جمله
موارد مهم تاثیر گذار بر میزان مصرف
آب در صنعت فوالد عبارتند از :روند
و فرآیندهای استفاده شده برای
تولید فوالد ،ابزارآالت و ماشینهای
صنعتی بهکار گرفته شده ،میزان
به روز بودن این تجهیزات و میزان
توانایی برای بازیافت آب مصرف
شده .شایان ذکر است که یکی از
موثرترین راهها برای کاهش مصرف
آب در فوالد ،بازیابی مجدد آن
است .امروزه تمام کشورها به دنبال
کاهش میزان هدررفت آب و بازیافت
آب مصرف شده در صنعت هستند،
بازگرداندن مجدد آب مصرف شده به
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سیستم باعث کاهش تلفات در این
زمینه میشود .واحدهای کوره بلند،
نوردهای گرم و سرد ،کورههای قوس
الکتریکی ،ککسازی و واحدهای
ریختهگری ،بیشترین میزان آب را در
صنعت تولید فوالد بهخود اختصاص
میدهند.
چه روشهایی برای استفاده
مجدد از آب در صنعت فوالد
وجود دارد؟
کاهش منابع آب شیرین و
مدیریت منابع آب از جمله نگرانیها
شهای عمده در جهت پایداری
و چال 
چرخه تولید است .آب استفاده
شده میتواند استفاده مجدد و
بازیافت شود .آب استفاده شده برای
کاربرد مجدد نیاز به خنک کردن و
نمکزدایی دارد ،زیرا افزایش غلظت
نمک در سیستمهای گردش آب (به
علت تبخیر) نه تنها میتواند یک
مسئله زیست محیطی مهم باشد،
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بلکه تأثیراتی منفی روی تجهیزات
و ماشینآالت (مثال در کارخانههای
نورد) دارد .به عنوان مثال ،فسفاتها
میتوانند باعث تخریب محیط آب
شوند ،کلریدها میتوانند به خوردگی
فلزات منجر شوند ،و کربناتها باعث
تشکیل رسوبات در لولهها و باعث
افزایش مصرف انرژی میشوند .با
بهکارگیری روشهای مناسب برای
حذف مواد با اثرات مخرب از آب
میتوان امکان استفاده مجدد از آن و
در نتیجه کاهش مصرف آب را بهوجود
آورد .استفاده از تکنولوژیها برای
تصفیه آب باعث کاهش مشکالت
در این زمینه میشود .هرگاه صحبت
از مدیریت مصرف آب در صنعت
میشود ،سه موضوع کاهش مصرف،
مصرف مجدد و بازیافت آب به ذهن
متبادر میشود ،توجه مناسب و
درخور به این سه موضوع از کاهش
بیشتر منابع آب کشور تا حد مطلوبی

جلوگیری میکند.
کشورهای همسایه برای تامین
آب مصرفی خود در صنعت فوالد
چه اقداماتی انجام میدهند؟
یکی از روشهای تهیه و تامین
آب صنایع فوالد در کشورهای حوزه
خلیج فارس ،استفاده از آب دریا
است .پژوهشها در سال 2012
در مورد کشورهای منطقه خلیج
فارس نشان میدهد که امارات،
کویت ،عربستان و حتی بحرین
با وجود استفاده از میلیونها لیتر
آب (چندین برابر ایران) توجه خود
را به استفاده از آب خلیج فارس
معطوف کردهاند .لذا امکان ساخت
کارخانههای فوالدی در کنار نوار آبی
جنوب کشور می تواند مد نظر قرار
گیرد تا عالوه بر استفاده از آب دریا
برای تولید فوالد ،از مزایای حمل و
نقل و زیرساختهای جانبی موجود
نیز حداکثر بهره الزم را برد.
میزان مصرف آب و انرژی در
صنعت فوالد در ایران و جهان
چقدر است؟ آیا این میزان از
مصرف با استانداردهای جهانی
تطابق دارد؟
یکی از دالیل اصلی رشد اقتصاد
جهانی ،تولید محصوالت آهنی و
فوالدی بوده است .باید دانست امروز
با پیشرفتهای فراوان تکنولوژی هیچ
محصول جایگزینی برای فوالد در
کاربردهای ساختوساز ،معدنکاری،
حمل و نقل و سایر بخشهای
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تولیدی وجود ندارد .به گفته آژانس
بینالمللی انرژی ( ،)IAEAصنعت
فوالد  21درصد از مصرف انرژی و
نیز  30درصد از آالیندگی محیط
زیست را در جهان به خود اختصاص
میدهد .همچنین در ایران ،سهم
مصرف انرژی در صنعت فوالد را
میتوان در حدود  7/5درصد از کل
مصرف انرژی مورد استفاده در کشور
تخمین زد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی
کشور ،ایران در میان کشورهای
خشک و نیمه خشک جهان از نظر
دسترسی به منابع آب رتبهبندی
شده است .آمارها نشان میدهد که
در سالهای اخیر ،کمبود شدید
منابع آب و کاهش بارندگیها منجر
به بحرانی شدن شرایط آب در کشور
شده است .مصرف آب در صنعت
فوالد  89/5میلیون متر مکعب است
که معادل  7درصد کل آب صنعتی

مصرفی در ایران است .بنابراین،
برنامهریزی در توسعه صنعت فوالد
میتواند نقش مهمی در آینده انرژی،
منابع آب و اثرات زیست محیطی
جانبی داشته باشد .یکی از نکات
اصلی برای دستیابی به این اهداف،
بهینهسازی برای ارزیابی و تجزیه و
تحلیل توسعه صنعت فوالد با توجه
به محدودیتهای آب و انرژی در
کشور است .بنابراین ،بهینهسازی
ظرفیت تولید فوالد ،آهن اسفنجی،
گندله و کنسانتره در استانهای
مختلف و انتخاب روش تولید فوالد
باید بهصورت متوازن و با توجه به
شرایط اقلیمی هر منطقه در نظر
گرفته شود.
میزان مصرف آب در صنعت فوالد
با توجه به نوع محصول ،حجم کار،
فرآیندهای مورد استفاده ،تکنولوژی
بهکار رفته و مواردی نظیر اینها،
متفاوت است .در نتیجه در این

مبحث باید از میانگین مصرف
صحبت به میان آورد .در صنعت
فوالد بسته به پارامترهای یاد شده،
چیزی بین چند متر مکعب تا چند
ص د متر مکعب آب برای تولید هر تن
فوالد نیاز است .بر اساس آمار جهانی
میانگین مصرف آب در صنعت فوالد
در جهان  2/8متر مکعب برای هر تن
فوالد است .نکته قابل توجه آنکه با
بهروز شدن تکنولوژی صنعت فوالد
در جهان ،میزان مصرف آب کاهش
پیدا میکند .البته این موضوع فقط
به آب خالصه نمیشود ،کاهش در
میزان مصرف انرژی و برق نیز از
دیگر مزیتهای روزآمد شدن فناوری
در صنعت فوالد محسوب میشود.
کشور ما با بحران آب روبهرو است
و از آنجا که بسیاری از شرکتهای
فوالدسازی کشور در مناطق فالت
مرکزی ایران واقع شدهاند ،ضرورت
یافتن راهکارهایی که بتوانند ما را
در جهت بهینهسازی مصرف آب در
این صنعت به پیش ببرد ،ضروری
بهنظر میرسد .براساس شاخص
جهانی فوالد برای تولید هر کیلوگرم
فوالد به  ۸لیتر آب نیاز است که این
شاخص در میان فوالدسازان ایرانی
بهخاطر استفاده از فناوریهای
گوناگونی متغیر است؛ چراکه هر
اندازه فناوریها بروز باشد ،به همان
اندازه نیز مصرف آب کاهش خواهد
یافت.
درباره میزان مصرف آب و
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مشکل کمآبی که در حال تبدیل
شدن به یک موضوع جهانی
است ،چه اقدامات عملی میتوان
انجام داد؟
بدون شک میزان مصرف آب در
دو دهه اخیر با رشد بیسابقهای
همراه بوده و پیشبینی میشود
این رشد در سالهای پیشرو نرخ
سریعتری به خود بگیرد که عامل
اصلی آن افزایش بیسابقه جمعیت
زمین و تغییر شیوه زندگی و در
نتیجه افزایش تقاضا در زمینههای
خانگی ،کشاورزی و صنعتی است.
پیشبینی میشود اگر با همین نرخ
افزایش مصرف آب در دنیا روبهرو
باشیم میزان مصرف در سال۲۰۳۰
حدود  ۵برابر میزان مصرف در سال
 ۲۰۰۰خواهد بود .تنش آب شاخصی
جهانی است که برمبنای میزان منابع
آب موجود در سال به ازای هر فرد در
کشور محاسبه میشود .در حقیقت
تنش آب در یک کشور یا منطقه
هنگامی رخ میدهد که میزان تقاضا
برای آب مصرفی بیش از میزان
منابع موجود و در دسترس در آن
کشور در یک بازه زمانی مشخص
باشد .چنانچه تنش آب در جهت
کاهش آن مدیریت نشود بهتدریج
باعث از بین رفتن منابع آبی ،چه از
نظر کمی و چه از نظر کیفی خواهد
شد .براساس آمارهای ارائهشده از
سوی سازمانهای جهانی ،کشور
ایران به همراه بسیاری از کشورهای

46

ویژه نامه آب  /مرداد  -شهریور 1397

منطقه خاورمیانه و شمال افریقا جزو
کشورهایی هستند که هماکنون
سطح تنش در آنها باالست .همچنین
پیشبینی شده که در صورت تغییر
نکردن الگو و میزان سرانه مصرف در
بخشهای مختلف خانگی ،صنعت،
خدمات و کشاورزی ،تنش آب تا ۳۰
سال آینده در کشورمان شدیدتر از
حال حاضر میشود .به عبارت دیگر
براساس این آمار تا سال ۲۰۴۰
میالدی  ۳۳کشور دارای سطح تنش
آب بسیار باال (وخیم) خواهند بود که
از این  ۳۳کشور ۱۴کشور در منطقه
خاورمیانه خواهد بود و کشور ما نیز
جزو این فهرست است.
سهم میزان مصرف آب در
صنعت ایران به چه میزان است؟
میزان متوسط مصرف آب در دنیا در
بخشهای کشاورزی حدود ۷۵درصد
و مابقی به ترتیب در بخشهای
صنعتی و سپس مصارف شهری و

خانگی و تجاری است .البته الگوی
میزان مصرف در بخشهای مختلف
و در کشورهای مختلف بستگی به
منطقه هر کشور (شرایط اقلیمی و
جغرافیایی) و میزان توسعهیافتگی یا
صنعتی بودن آنها دارد .براساس آمار
رسمی ارائهشده از سوی مسئوالن
وزارت نیرو ،در حال حاضر ساالنه
حدود ۹۰میلیارد مترمکعب آب در
کل کشور مصرف میشود که در
این میان بخش کشاورزی با بیش
از ۹۰درصد باالترین سهم را دارد.
بدین ترتیب سایر بخشها شامل
صنعت ،خانگی ،عمومی و تجاری
رویهمرفته کمتر از ۱۰درصد از آب
کشور را مصرف میکنند .در مقابل
سهم بخش خانگی شامل شهر و
روستا از مصرف آب حدود ۶درصد
برآورد میشود .مابقی ۴درصد
مصرف سهم کل صنعت و دیگر
بخشهای تولیدی و تجاری است.
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با این وجود هرچند میانگین مصرف
آب خانگی در ایران  ۲تا ۳برابر
متوسط جهانی است و آب زیادی در
این بخش هدر میرود ،اما باید گفت
بهدلیل سهم اندک این بخش در
مقابل سایر بخشها ،اولویت دادن به
این بخش برای مهار مصرف چندان
منطقی نیست .بنابراین با تاکید بر
اینکه تمام بخشهای مصرفکننده
آب باید صرفهجویی حداکثری را در
دستورکار خود قرار دهند ،ولی برای
عبور از بحران کمآبی در کشور که
هر روز بر دامنه آن افزوده میشود،
بهنظر میرسد مدیریت کاهش
مصرف در بخش کشاورزی که
اجرای برنامههای مفصل و جامع و
در عین حال نهچندان پیچیده قابل
تحقق است ،میتواند راهگشا باشد.
در رابطه با میزان مصرف متوسط
در بخشهای مختلف صنعتی کشور
نتایج آمارهای ارائهشده از سوی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
نشان میدهد در سال ۹۰باالترین
سهم مصرف آب در میان گروههای
فعالیت صنعتی در بخش «صنایع
تولید مواد و محصوالت شیمیایی»
با میزان ۴۰درصد کل مصرف صنایع
متوسط و بزرگ کشور بوده است.
«صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با
۲۰درصد و «تولیدات فلزات اساسی»
با ۱۳درصد آب مصرفی صنعت را
استفاده کردهاند .پس از این  ۳گروه
یادشده ،صنایع تولید زغال کک،
پاالیشگاههای نفت و سوختهای
هستهای ،صنایع تولید محصوالت
کانی غیرفلزی ،صنایع تولید کاغذ،
سلولزی و محصوالت کاغذی و
صنایع ماشینآالت و تجهیزات
صنعتی به ترتیب بزرگترین صنایع
مصرفکننده آب در کشور هستند
که مصرف آنها در بازه  ۴تا  ۶درصد
قرار میگیرد .با بررسی آمار ارائه

شده میتوان دریافت که کل میزان
مصرف آب در صنایع تولید فوالد
کشور به همراه دیگر صنایع تولید
فلزات اساسی مانند آلومینیوم و مس
رویهمرفته حدود ۳درصد کل آب
کشور است.
مصرف آب صنعت فوالد چقدر
است؟
درباره صنعت فوالد میزان مصرف
آب به ازای تولید هر تن فوالد
خام بهشدت به عواملی چون نوع
فرآیندهای تولید ،نرخ محصوالت
تولیدی و سطح فناوریهای مورد
استفاده در هر واحد صنعتی بستگی
دارد .در سال ۲۰۱۱میالدی یک
ابرپروژه بینالمللی در زمینه مدیریت
مصرف آب در صنعت فوالد با
محوریت انستیتوی بینالمللی آهن
و فوالد و با مشارکت ۲۹مجتمع
بزرگ تولید آهن و فوالد از  ۵قاره
جهان با سطوح فناوری و نیز اقلیم
آب و هوایی متنوع در طول دو سال
اجرا شد .حاصل این پروژه آمار و
ارقام و اطالعات طبقهبندی شده و
متنوعی است که بهعنوان ورودی
برای استفاده و ارائه راهکارهای موثر
و فراگیر در مدیریت بهینه مصرف
آب در صنعت فوالد بهکار رفته
است .همچنین در این پروژه سعی
شده که با مقایسه الگوهای مصرف
و راهبردهای مدیریت آب در هر یک
از مجتمعها یک نتیجهگیری جامع
در زمینه فناوریهای کاهنده آب،
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بازیافت پساب و محیطزیست ارائه
شود .نکته مهم در این پروژه محدوده
بسیار باز مصرف سرانه آب به ازای
تولید هر تن فوالد در این شرکتها
است که از  ۱تا  ۱۵۰مترمکعب بر
تن بوده است .بهطور متوسط میزان
مصرف سرانه آب به ازای تولید هر
تن فوالد در میان تمام این شرکتها
چیزی حدود  ۲۸مترمعکب بر تن
بوده که از این میزان متوسط حدود
۵/۱درصد بازیافت شده و به خطوط
تولید بازمیگردد و ۳درصد به طور
معمول بهصورت بخار و ضایعات
دیگر هدر میرود و بقیه دورریز
میشود .بهطور کلی مهمترین موارد
مصرف آب در صنعت فوالد عبارتند
از :خنککاری( ،تجهیزات ،کورهها،
محصوالت میانی تولیدشده آهنی
و فوالدی ،کک فرآوریشده و) ...
منبع بخار مورد استفاده در فرآیند
تولید یا نیروگاههای برق ،کنترل،
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فرو نشاندن و پاکسازی غبارها
و گازهای آلودهکننده ،تمیزکاری
سطوح و زدودن پوستههای
اکسیدی ،محلولهای خطوط
اسیدشویی ،حالل محیط آبی به
منظور روانکاریهای روغنی یا پایه
آب ،غبارزدایی مواد اولیه و درنهایت
مصارف شستوشو و....
مهمترین پارامترهای موثر بر
میزان مصرف آب برای تولید هر
تن فوالد عبارتند از :نوع محصوالت،
فرآیندهای تولید مورد استفاده در
کارخانه برای تولید آهن و فوالد،
سطح فناوری و نوع طراحی دستگاهها
و ماشینآالت در زمینههای مصرف
آب و میزان بازیابی و تصفیه آب در
سیستم تولید .البته نکته بسیار مهم
میزان آبی است که به ازای تولید هر
تن فوالد با استفاده از سیستمهای
تصفیه پساب به سیستم برگردانده
میشود .بهطور کلی امرزوه در

تمامی کشورهای پیشرفته سعی بر
آن است که میزان آب تلفشده در
صنعت تولید فوالد (بهصورت بخار
دورریز یا پساب غیرقابل بازیافت)
به حداقل میزان و درنهایت نزدیک
به صفر برسد .بزرگترین واحدهای
مصرفکننده آب در صنعت فوالد به
ترتیب عبارتند از :واحد آهنسازی
(کوره بلند) ،واحد نورد گرم،
واحد نورد سرد ،واحد ککسازی،
واحد کوره قوس الکتریکی ،واحد
ریختهگری پیوسته و بقیه واحدها.
نتایج
با چه راهکاری میتوان به
بهینهترین میزان مصرف آب در
صنعت فوالد رسید؟
بهطور کلی تمامی راهکارها و
برنامهریزیهای موجود و پیشرو
برای مدیریت پایدار مصرف آب
در صنعت فوالد را میتوان به
۳دسته اصلی زیر تقسیمبندی کرد:
راهکارهای موثر در کاهش مصرف
آب( ،)Reduceراهکارهای موثر در
استفاده مجدد و چندباره از آب در
فرآیندهای مختلف تولید ()Reuse
و درنهایت راهکارهای موثر در
بازیافت آب یا تصفیه پساب تولیدی
( .)Recycieاین استراتژی مدیریتی
به ۳استراتژی یا  ۳Rمعروف است.
براساس نتایج بهدست آمده از
تحقیقات و مستندات ارائهشده در
حال حاضر مهمترین راهبردهای
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پیشنهادی برای کاهش مصرف آب
در کارخانههای صنعتی تولید فوالد
عبارتند از -۱ :استفاده هرچه بیشتر
از سیستمهای آبی با سیکل بسته
یا نیمهبسته با راندمان باال برای
سیکلهای خنککاری فرآیندهای
تولیدی یا نیروگاهی (برای مثال
برجهای خنککننده) -۲ ،استفاده
نکردن از سیستمهای دررو یا یکبار
مصرف در خنککاری تولیدی یا
نیروگاهی -۳ ،طراحی مدارهای
سیکل آبی بهمنظور استفاده از آب
خروجی واحدی بهعنوان ورودی
واحد دیگر با توجه به میزان کیفیت
آب مورد نیاز هر واحد -۴ ،استفاده

از سیستمهای موثر و بروز بازیافت و
تصفیه پساب تولیدی -۵ ،جایگزین
کردن یا افزودن فناوریهای خشک
یا بدون آب بهجای سیستمهای
کنونی مثل ،فرآیند خنکسازی
کک بدون آب ،گرانولهسازی خشک
سرباره و بازیابی حرارتی و استفاده از
غبارگیرهای خشک .درباره پروژههای
توسعهای صنایع فوالدی که در حال
برنامهریزی برای انتخاب محل هستند،
موارد زیر به طور حتم باید در هنگام
تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی
پروژه به منظور برخورد نکردن به
مشکالت بعدی در زمینه تامین منابع
آبی در نظر گرفته شوند -۱ :انتخاب

محلهایی با امکان دسترسی و
تامین حداقل میزان آب مورد نیاز
فرآیندهای تولید با نگاهی به آینده
 -۲استفاده از فرآیندها و فناوریهای
بروز و دارای کمترین میزان مصرف
آب برای تولید  -۳طراحی خطوط
براساس پیشبینی سیکلهای
بازاستفاده در خطوط مختلف تولید
 -۴پیشبینی و طراحی براساس
سیکلهای تمام بسته در حداکثر
محلهای قابل استفاده از این فناوری
 -۵پیشبینی واحدهای بازیافت و
تصفیه پساب بروز و موثر در کنار
طرح با ظرفیت و کیفیت مناسب.
البته الزم به ذکر است برای انتخاب
و اجرای هر یک از این راهکارهای
ابتدایی باید تحقیقات و بررسیهای
علمی و کارشناسی جامعی روی
نیازسنجی و امکانسنجی آن موارد
از سوی متخصصان این امر شود
تا ضمن ایجاد کمترین تغییرات
در سیستم فعلی با صرف کمترین
هزینهها بتوان به سازگارترین،
بهینهترین و موثرترین راهکار ممکن
در جهت بهینه کردن مصرف آب در
صنعت فوالد دست پیدا کرد.

منابع:
احسانی،م.خادی،ه.و برقی .1392.مقدمه ای بر بحران آب،تهران
اردکانیان،ر.وسهرابی،و .1393.دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آب های صنعتی و پسماند،دانشگاه تهران ،ایران
لرستانی،ع.مهرابی،ح.زارع،م،و شرافتمند،ح.1395.کاربرد آب در صنعت،نشریه تحقیقات منابع آب ایران،سال نهم،شماره
15-1:20
عربی،1علیزاده  .1ومحمدیان ف .1396.بررسی ردپای آب در صنعت،نشریه تالش15-3:)4(23،
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کاهش  ۴۰درصدی مصرف آب
در ذوب آهن اصفهان
مدیریت آب رسانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
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تشریح پروژه های در حال
انجام برای کاهش مصرف آب
شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه
به روند کاهش بارندگی در استان
اصفهان و در جهت مدیریت منابع
استان از سالها پیش اقدامات الزم
درخصوص مصرف بهینه آب و صرفه
جویی حداکثری را با انجام پروژههای
مختلف آغاز کرده است.
نتیجه این اقدامات به گفته مدیران
این شرکت ،کاهش  ۴۰درصدی
مصرف آب در سال  ۹۶نسبت به ۷۹
بوده و این در حالی است که شرکت در
طول این دوران پروژههای توسعهای و
افزایش تولید نیز داشته است .شرکت
پروژههای دیگری نیز در دست اقدام
دارد تا ذوب آهن بتواند ضمن افزایش
تولید ،مصرف آب سال  ۹۷را نسبت به
سال گذشته کاهش دهد.
منابع تامین آب کارخانه عمدتاً از
پسابهای خریداری شده و پسابهای

کارخانه و آبهای در دسترس می
باشد و اهم پروژه های انجام شده و
پروژههای در دست اقدام ذوب آهن
جهت کاهش و مدیریت مصارف آب
را میتوان چنین تشریح کرد:
 -1اجراي خط لوله از تصفيه خانه
شيميايي تا نيروگاه حرارتي براي باال
بردن كيفيت آب ورودي به نيروگاه
و در نتيجه باال بردن درجه تغليظ
نيروگاه؛
 -2استفاده از درين سيكلهاي
گردشي تميز براي تغذيه سيكل هاي
كثيف ؛
 -3استفاده از درين سيكل هاي
كثيف براي خنك كردن سرباره كوره
بلند (پمپخانه )8و سرباره كنورتور
(آبزدايي)؛
 -4تعويض لوله هاي فرسوده در
سطح كارخانه به طور مستمر؛
 -5بستن لوله آب موقت (قديمي)
به دليل فرسودگي زياد؛

 -6استفاده از آب چاه و پسابهای
تصفیه شده اماکن و صنعتی براي
فضاي سبز و حذف آب خام مصرفي
فضاي سبز؛
 -7استفاده از روش آبياري قطرهاي
در فضاي سبز و در نتيجه كاهش
مصرف آب؛
 -8بازسازي برج هاي خنك كننده
به طور مستمر؛
 -9تصفيه و فيلتراسيون آب سيكل
كثيف نوردها و استفاده از آن براي
سيكل تميز؛
 -10اتصال خط درناژ نيروگاه
مركزي و نیروگاه هاربین به مخزن
آب گرم پمپخانه 1و مخازن برجهای
خنک کننده نیروگاه هاربین به منظور
كاهش مصرف آب پمپخانه شماره 1و
نیروگاه هاربین؛
 -11استفاده از ماده شیمیائی
منعقد کننده پلی الکترولیت آنیونی
برای کاهش مواد معلق آب سیکلهای
گردشی؛
 -12مدیریت مصرف آب و کاهش
فشار آن زماني که مصرف آب کم می
باشد و یا در خطوطی که نیاز به فشار
باال نمی باشد.
 -13نصب مولتی پمپ با درایو
کنترل دور ،روی پمپ های پمپ خانه
آب صنعتی برای کاهش مصرف آب و
مصرف برق؛
 -14نصب مولتی پمپ با درایو
کنترل دور ،روی پمپهای پمپخانه
آب آشاميدني برای کاهش مصرف آب
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و مصرف برق؛
 -15اجرای پروژه آبزدائی از لجن
پمپ خانه تصفیه گاز کنورتور و
بازگشت آب به سیکل کارخانه؛
 -16پروژه تثبيت آب سيكل
گردشي به منظور باال بردن درجه
تغليظ سيكل گردشي؛
 -17پروژه انتقال پساب تصفيه
شده انسانی شهر زرينشهر به منظور
استفاده در فضاي سبز غير مثمر و
اراضی ذوب آهن؛
 -18استفاده از پساب تصفيه خانه
شيميايي براي برج خاموش كن كك
سازي و سرباره كوره بلند 3؛
 -19كاهش فشار آب صنعتي و
آشاميدني تا حد ممكن جهت كنترل
مصرف و كاهش مصرف آب كارخانه؛
 -20تصفيه پساب صنعتي كارخانه
و بازچرخاني مجدد آن جهت استفاده
در بخش توليد؛
 -21مونتاژ خط برگشت پساب آب
بدون نمک خط  Bدر تصفیه خانه
شیمیایی جدید؛
 -22بهرهبرداری از سیستم تغلیظ
لجن در پمپخانه آبزدایی فوالدسازی؛
 -23بازسازی برجهای خنک کننده؛
 -24برنامه ریزی و پیگیری جهت
تصفیه و بازیافت فاضالب های
غیرسمی صنعتی کارخانه؛
 -25برنامه ریزی و پیگیری جهت
احداث تصفیه خانه پسابهای
خریداری کارخانه؛
 -26برنامه ریزی و پیگیری جهت
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احداث برج های خشک در نیروگاهها
از جمله این طرح هاست.
اهم پروژه زیست محیطی:
همچنین شركت ذوب آهن اصفهان
به عنوان اولين توليدكننده فوالد در
ايران در راستاي خط مشي زيست
محيطي خود و تعهد مديريت عالي
شركت مبني بر حفظ و صيانت از
محيط زيست با صرف هزينههاي
بسيار هنگفت اقدام به تعريف و
اجراي پروژه هاي زيست محيطي در
قالب طرح هاي بازسازي ،بهسازي و
نوسازي در بخش هاي هوا ،آب ،پساب
و پسماند کرده که اهم پروژههاي
زيست محيطي شركت به شرح ذيل
مي باشد:
 -1پروژه  5گانه زيست محيطي
آگلومراسيون؛
 -2اجراي پروژه انتقال مواد از انبار
شمالي به واگن ته ريز؛
 -3بازیافت محصوالت میانی موجود

در سایت تنگه جوزدان؛
 -4پروژه پاكسازي و رفع آاليندگي
از حوضچه هاي سايت تنگه جوزدان؛
 -5پروژه ساخت مخازن جهت
نگهداري موقت محصوالت مياني
ناشي از توليدات كك؛
 -6پروژه بازسازي و بهسازي
سيستم تصفیه غبار كنورتورها؛
 -7پروژه نوسازی باطریهای
ککسازی؛
 -8پروژه توليد ريل ملي؛
 -9پروژه آبزدایی از لجن
کنورتورهای ناحیه فوالدسازی؛
 -10دریافت پساب تصفیه خانه
فاضالب شهرستان زرین شهر؛
 -11پروژه سه گانه آگلومراسيون
 -12پروژه نصب الكتروفيلتر
آسپيراسيون كوره بلند شماره يك؛
 -13احداث مشعل سوزاننده
گازهاي اضافي كوره بلند 3؛
 -14اصالح مكنده غبار كارگاه
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ميكسر فوالدسازي با اضافه نمودن
یك عدد بگ فيلتر به مولتي سيكلون
موجود؛
 -15پروژه بازسازي و بهسازي
الكتروفيلترهاي شماره  2و  1پلي
زيوس ناحيه آهك؛
 -16نصب بگ فيلترهاي  511و
 510ناحيه فوالدسازي؛
 -17نصب بگ فيلترهاي مربوط به
مسير مواد رساني واقع در  42متري
كنورتورها؛
 -18نصب بگ فيلتر مكنده غبار
 E40ناحيه فروآلياژ فوالدسازي؛
 -19نصب بگ فيلتر مكنده غبار
 E41ناحيه فروآلياژ فوالدسازي؛
 -20نصب و راه اندازي ESP2
بخش آگلومراسيون؛
 -21نصب و راه اندازي  ESPهای
 310 ،210، 130 ،110،120و 410
آگلومراسيون؛
 -22نوسازی برجهای خاموش

کننده کک با طراحی جدید؛
 -23تعـویض مشعلهـای
آگلوماشینهای شماره  1،2،3،4به
نوع شعله پرده ای؛
 -24طراحی و احداث مشعل
سوزاندن گازهای اضافی باتری 3
ککسازی؛
 -25بهره برداري از كوره كالوس
واحد  2بازيابي؛
 -26انجام عمليات حفاظت
شيميايي بخشهاي سولفات آمونيوم
و بازيابي اسيد سولفوريك؛
 -27انجام تعميرات اساسي برجهاي
جذب و پكينگهاي مربوطه و
پيشگيري از بروز نشت گاز از برجهاي
جذب مواد واحد  1بازيابي مواد؛
 -28انجام تعميرات اساسي
سرد كنندههاي نهايي واحد هاي
بازيابي1و 2و پيشگيري از انتشار
گازهاي آالينده به محيط؛
 -29احيا و انجام تعميرات بر

روي سيستم هاي تصفيه غبار بخش
هاي ذغال و دانه بندي باتري هاي
شماره1و3؛
 -30نصب و راه اندازي ايستگاه
سنجش كيفيت هوا (ايستگاه
مونيتورينگ آنالين آاليندههاي
محيطي )؛
 -31نصب سيستمهاي پايش
آنالين آاليندهها بر روي خروجي
دودكش نوردهاي ،500 ،650
 ،300 ،350كائوپرهاي كوره بلند،3
آسپيراسيون كوره بلند يكESP ،
هاي آگلوماشين ESP ،4هاي ناحيه
 Cast houseو Stack houseكورهبلند
 ،3بویلرهای 5و 6نیروگاه مرکزی،
آسپیراسیون و کائوپرهای کوره بلند 2
و خروجي پسابهاي صنعتي؛
 -32نصب و راه اندازي سيستم
تصفيه غبار كارگاه برش خرسك؛
 -33ایجاد و نگهداری بالغ بر
 16500هکتار فضای سبز؛
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دکتر ناصر حاجیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان (اصفهان)

تأمین مداوم آب نقش مهمی در تولید پایدار
ذوب آهن ایفا می نماید
مصاحبه از  :سميه ايزدي

دکتر ناصر حاجیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان (اصفهان) ،عضو کارگروه
تخصصی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ،دکتری منابع آب و
هیدرولوژی ،زاینده رود شناس ،مشاوره طرح های آبی و کشاورز با تالیفاتی نظیر مشکالت زاینده رود
پرسش ها و پاسخ ها ۳ ،جلد کتاب مرجع جامع زاینده رود و در این شماره از مجله فوالد ،دیدگاههای
خود را در خصوص بحران آب ارائه نموده است که اکنون پیش روی شماست.

در حال حاضر سهم بخش
کشاورزی ،شرب و صنعت از
مصرف آب کشور چه میزان
است؟
در ایران آب قابل استحصال از
حوضههای آبی حدود 130میلیارد
متر مکعب میباشد که در طی 5
سال گذشته تا کنون کاهش یافته
و به حدود  100میلیارد متر مکعب
رسیده است.

54

مرداد  -شهریور 1397

در اکثر مناطق ایران آب شرب
در حدود 10درصد از حجم آب
قابل استحصال حوضه آبریز است
و لیکن در حوضه آبریز زاینده رود
بیش از 10درصد میباشد و بعضاً
به حدود  50درصد نیز میرسد.
به عنوان مثال اگر فرض کنیم در
سالهای نرمال بارندگی ما یک
میلیارد آب قابل استحصال از
حوضه آبریز سد زاینده رود را در

اختیار داشته باشیم ،میران حجم
آب مصرفی شرب ساالنه برای
حدود  5میلیون نفری که وابسته
به این حوضه میباشند حدود 400
میلیون متر مکعب در سال و حجم
آب مصرفی صنعت نیز در حدود
200میلیون متر مکعب در سال
میباشد.
در صورتی که برداشتهای
غیرقانونی نیز در طول مسیر
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زاینده رود در حدود  200میلیون
متر مکعب باشد و مابقی آن یعنی
حدود  200میلیون متر مکعب
دیگر به صاحبان اصلی آب فوق
یعنی حق آب داران ،محیط زیست
و گاوخونی میرسد که بعضاً در
سالهای اخیر مشاهده گردیده
است پس از گذشت  2الی 3سال
مقدار کمی آب به حق آبه داران
میدهند.
با توجه به مطالب فوق به راحتی
میتوان استنتاج نمود که آب شرب
حدود40درصد در سالهای نرمال و
آب مصرفی صنعت نیز در حدود
 20درصد از کل آب استحصال
حوضه آب سد زاینده رود میباشد
و یا به بیان دیگر  20درصد ازآب
استحصال حوضه آبریز پشت سد
زاینده رود به حق آب داران ،محیط
زیست اختصاص داده میشود به
عبارت رساتر آب شرب حوضه آبریز
زاینده رود  10درصد از حجم آب
قابل استحصالی نمیباشد و بسیار
بیشتر از این میزان است.
بدیهی است در سالهای
خشکسالی مثل سال جاری
( )1397از حجم آب قابل استحصال
حوضهی سد زاینده رود کمتر از 1
میلیارد متر مکعب است ،امسال در
حدود  700میلیون متر مکعب بود
که تماماً به مصرف شرب ،صنعت و
برداشتهای غیرمجاز و در نهایت
برای صاحبان اصلی آب هیچ

اختصاص نیافته است.
در شرایط فعلی صنایع چه
استراتژیهایی باید برای حل
مشکالت تامین آب اتخاذ نمایند؟
با توجه به نقش آب و اهمیت
آن در صنایع از جمله ذوب آهن
اصفهان ،تامین مداوم آب نقش
مهمی در تولید پایدار ذوب آهن
ایفا می نماید لذا نیاز است این
شرکت مطالعات تامین آب خود
را به صورت یک مطالعه کاربردی
عملیاتی انجام دهد و همچنین
مطالعات آینده پژوهی و مشکالتی
که بحران آب به وجود میآورد را
تعریف نماید .به عنوان مثال در
سال جاری حوضه آبریز زاینده رود
میزان بارندگی کمتری نسبت به
سالهای گذشته داشت و نهایتاً ما
در تامین آب شرب با مشکل مواجه

شدیم .مطالعات آینده پژوهی این
ُحسن را دارد که چنین شرایطی را
به خوبی پیش بینی می نماید و از
متضرر شدن صنایع ،کشاورزان و در
نهایت مردم در خصوص بحران آب
چشم انداز ترسیم می نماید .اگر ما
بپذیریم حجم آب قابل استحصال
حوضه آبریز سد زاینده رود را به
عنوان یک منبع تامین آب شرب،
صنعت و کشاورزی استان اصفهان
است با توجه به افزایش جمعیت به
صورت سالیانه ،آب مصرفی شرب
سالیانه افزایش یافته و بر همین
اساس احتماالً میزان مصرف آب
صنعت نیز زیاد می شود و همچنین
سایر بخش ها نیز با مشکل مواجه
می شوند لذا همان طور که اشاره
شد انجام مطالعات آینده پژوهی
بسیار موثر و مورد نیاز است.
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