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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 فلزات ،متالورژی پودر،
شک 
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 کار و
ت جهانی ،جهانیسازی ،تجارت الکترونیک
شغل ،سازمان تجار 
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 نظریههای گوناگون
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و کتب خارجی.
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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 ترجمهها ،ارسال اصل مقاله یا کپی مقاله ضروری
است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه  word 2007-2003باشد.
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 -4936
 0315257تماس حاصل فرمایید.
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مقدمه
کک مواد اصلی احیأ و ذوب کننده سنگ آهن در کوره
بلندها به حساب میآید .میزان تولید چدن مذاب جهان در
سال  1175 ، 2017میلیون تن بوده است .میزان تولید کک
دنیا نیز  633میلیون تن گزارش شده است .بر روی کیفیت
کک کیفیت اجزای زغال ،آماده سازی بلند زغال ،عملیات
خاموش کردن و پارامترهای فرایند ککسازی مهمترین
عوامل تأثیر گذار هستند .بزرگترین تولید کننده کک جهان
با  431.4میلیون تن کشور چین بوده است .پیش بینی
میشود میزان تولید کک کشور چین در سال  2018به
 415میلیون تن کاهش یابد .سهم نواحی اتحادیه اروپا و
شمال آمریکا و کشورهای مشترک المنافع در تولید کک
جهان 14.8 ،38.7و  46.6میلیون تن بر آورد شده است .سهم
قاره آسیا و آمریکای التین در تولید کک ،به ترتیب512.15
و  12.8میلیون تن گزارش شده است .کشورهای خاورمیانه
 شمال آفریقا و جنوب آفریقا به ترتیب  5.6و  2میلیون تنکک تولید کردند .میزان تولید کک بزرگترین شرکت فوالد
جهان آرسلور میتال در سال قبل  25.8میلیون تن به ثبت
رسیده است .در بین کشورهای اسالمی کشور ترکیه با تولید
 4.5میلیون تن کک در رأس قرار دارد .سهم شرکت های
گروه ادمیر و کاردمیر در تولید کک ترکیه به ترتیب 3.35
و  1.115میلیون تن اعالم شده است .در سال  2017نسبت
تولید کک به چدن مذاب در جهان و کشور چین به ترتیب
 53.9و  60.7در صد برآورد شده است.

جدول :2-روند تولید کک کشور ژاپن

توليد کک در کشور های مختلف جهان
در سال  2017در جهان بالغ بر  633میلیون تن کک
تولید شده است .سهم کشور چین در این تولید  68.2بوده
است .حد اکثرتولید کک جهان در سال  2013به میزان
 685میلیون تن بدست آمده است .حداکثر تولید کک کشور
چین نیز در سال  2014به میزان  477میلیون تن حاصل
شده است .ظرفیت تولید کک کشور چین در سال 2017
نزدیک به  570میلیون تن به ثبت رسیده است .شایان ذکر
است میزان تولید قطران کشور چین در سال گذشته 16.45
میلیون تن گزارش شده است ،در حالی که ظرفیت تولید
قطران این کشور  22.73میلیون تن بوده است .جدول 1-نیز
بیانگر روند تولید کک جهان و کشور چین است .کشورهای

جدول : 3 -ظرفیت تولید کک کشور هند
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جدول :1-روند توليد كك جهان و كشور چين در  18سال أخير
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جدول :4 -تولید کنندگان کک ناحیه
کشورهای مشترک المنافع در سال 2017
شکل :1-روند تولید و صادرات کک لهستان

شکل  : 2-روند میزان مصرف کک در کوره بلندهای انگلستان

ژاپن و روسیه به ترتیب با تولید  32.7و 28میلیون تن
کک در رده های دوم و سوم جهان ایستادهاند .میزان تولید
کک کشور کره جنوبی در سال گذشته  17.5میلیون تن به
ثبت رسیده است .میزان تولید کک قاره آسیا بدون چین
 80.75میلیون تن محاسبه شده است .تولید کک در کشور
ویتنام ( %100به میزان  1.4میلیون تن) به روش بازیافت
حرارت انجام می گیرد.میزان تولید کک کشور اندونزی در
سال پیشین  1.25میلیون تن گزارش شده است %15 .کک
کشور چین با فرایند با بازیافت حرارتی حاصل میشود .در
جدول 2-روند تولید کک کشور ژاپن نشان داده شده است.
در سال گذشته کشور هند  25میلیون تن کک تولید کرده
و در رده چهارم جهان قرار گرفته است .ظرفیت تولید کک
کشور هند در حدود  52میلیون تن است که یک سوم این
ظرفیت را کک سازیهای بازیافت حرارتی تشکیل می دهد.
در جدول 3-ظرفیت تولید کک کشور هند آنالیز شده است.
اتحادیه اروپا بیشترین کک را کشور آلمان به میزان 9.3

شکل : 3-روند تولید کک در شرکت  USSآمریکا

میلیون تن تولید کرده است .کشور لهستان و فرانسه نیز
با تولید  9.25میلیون تن کک در رده دوم اتحادیه اروپا
قرار گرفتنه است .در شکل 1-روند تولید و صادرات کک
لهستان به نمایش درآمده است .در این ناحیه تولید کک
به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت میگیرد .انگلستان
در سال گذشته  1.757میلیون تن کک در کوره بلندهای
خود مصرف کرده است .روند مصرف کک کشور انگلستان در
شکل 2-از نظر می گذرد .دربین کشور های مشترک المنفع
بیشترین کک را روسیه به میزان  28میلیون تن تولید کرده
است .شرکت های  NLMKو  MMKروسیه در سال 2017
به ترتیب  6.9و  5.8میلیون تن کک تولید کرده اند .میزان
تولید کک کشور اکراین در سال گذشته  11.6میلیون تن به
ثبت رسیده است .میزان تولید و مصرف کک شرکت آرسلور
میتال اکراین در سال  2017به ترتیب  2.4و  2.3میلیون
تن اعالم شده است .در جدول  4 -میزان تولید کک نواحی
کشورهای مشترک المنافع به نمایش درآمده است .میزان
آذر  -دی 1397
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جدول : 5-مشخصات باتري های كك سازي شركت سان کک آمریکا به روش بازيافت حرارت

تولید مصرف کک شرکت فوالد آرسلور میتال به ترتیب
 25.8و  28.9میلیون تن بوده است .در این شرکت همراه
با کک  9.8میلیون تن پودر زغال نیز به کوره بلندها تزریق
شده است .ظرفیت تولید شرکت آرسلور میتال کک 32.8
میلیون تن اعالم شده است .میزان تولید کک شرکت آرسلور
میتال لهستان در سال گذشته بالغ بر  4.53میلیون تن
بوده است .شایان ذکر است شرکت آرسلور میتال لهستان
بزرگترین تولید کننده کک اروپا به حساب می آید .میزان
تولید کک میزان تولید کک شرکت آرسلور میتال Gent
بلژیک نیز  1.2میلیون تن بوده است .یکی از شاخصهای
مهم اقتصادی میزان مصرف کک به ازای هر تن چدن مذاب
تولیدی است .این نرخ برای کوره بلندهای آلمان در سال
گذشته  327.6کیلوگرم کک خشک بر تن چدن مذاب
برآورد شده است .شایان ذکر است سوخت های کمکی پودر
زغال و مازوت استفاده شده در کوره بلندهای آلمان در
سال قبل به ترتیب  171و  1.5کیلوگرم بر تن چدن مذاب
بوده است .ضمناً میزان کک مصرفی در تولید زینتر نیز
 42.4کیلو گرم برتن چدن مذاب گزارش شده است .در سال
 2017در کوره بلندهای کشور آلمان  4.7میلیون تن پودر
زغال جایگزین کک شده است .در کوره بلندهای شرکت تاتا
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شکل : 4-توزیع ظرفیت تولید اسمی و موثر باتریهای ککسازی
کشور آمریکا

استیل هند  ،TSKمیزان مصرف کک و تزریق پودر زغال
در سال قبل به ترتیب  438و  123کیلوگرم بر تن چدن
مذاب گزارش شده است .در کوره بلندهای کشور ژاپن نیز
میزان مصرف کک و تزریق پودر زغال به ترتیب  340و 174
کیلوگرم برتن چدن مذاب بوده است .میزان مصرف کک در
کوره بلندهای  Sailهند  473کیلوگرم بر تن چدن مذاب
برآورد شده است.
در ناحیه شمال آمریکا ،ایاالت متحده با  11.56میلیون
تن کک پیشتازاست .میزان مصرف کک این کشور در سال
پیشین  10.72میلیون تن گزارش شده است .در کشور
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شکل : 5-مدت زمان قراردادهای شرکت های خریدار کک با شرکت سان کک

آمریکا در سال گذشته  3.861میلیون تن کک به روش
بازیافت حرارتی تولید شده است ( % 33.4کل تولید) .میزان
تولید کک شرکت  USSآمریکا در سال قبل  4.913میلین
تن بوده است .در شکل 3-روند تولید کک شرکت مذکور
دیده می شود از طرف دیگر در سه سال گذشته در آمریکا
 2.5میلیون تن ظزفیت کک سازی (بازیافت شیمیایی)
تعطیل شده است .در سال گذشته کل تولید کک این ناحیه
 14.8میلیو ن تن بوده است .در آمریکای التین میزان تولید
کک در سال قبل بیش از  13.1میلیون تن گزارش شده
است .کشور برزیل با تولید  9.6میلیون تن کک در رده
اول قرار گرفته است .در سال پیشین میزان مصزف کک
داخالی و خارجی در کشور برزیل به ترتیب  8.887و 3.247
میلیون تن بوده است .ضمناً  1.235میلیون تن در کوره
بلندها به مصرف رسیده است .میزان مصرف زغال چوب در
کوره بلندهای برزیل شارژ شده است .شایان ذکر است در
کشور برزیل 1.761 ،میلیون تن کک توسط شرکت سان
کک به روش بازیافت حرارتی تولید شده است .شرکت سان
کک در سال گذشته در قاره آمریکا جمعاً  5.622میلون تن
کک به روش بازیافت حرات تولید کرده است .مشخصات
باتريهای كك سازي شركت سان کک آمریکا به روش
بازيافت حرارت در جدول  5 -ارائه شده است .ظرفیت تولید
اسمی و موثر باتریهای کک سازی آمریکا به ترتیب  14و
 11.9میلیون تن است .در شکل  4-توزیع ظرفیت تولید
اسمی و موثر باتریهای کک سازی کشور آمریکا مشاهده

میگردد .خریدران کک شرکت سان کک شرکتهای
آرسلور میتال(بزرگ ترین شرکت فوالد جهان) ،آ.ک .استیل
(دارنده کوره بلند با باالترین بهره وری جهان) و یو اس اس
میباشند .در شکل 5-مدت زمان قراردادهای خرید کک این
شرکت ها با شرکت سان کک مشاهده میشود .در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ترکیه با تولید  4.4میلیون تن
کک در رده اول ایستاده است .میزان تولید کک جمهوری
اسالمی ایران  1.5میلیون تن برآورد شده است .سهم ذوب
آهن اصفهان در تولید کک ایران نزدیک به  1.193میلون
تن برآورد شده است .سهم کشور مصر در این منطقه 100
هزار تن بوده است .کل تولید این ناحیه  5.6میلیون تن
بوده است .در آفریقای جنوبی  1.8میلیون تن کک تولید
کردهاند .میزان تولید کک کشور استرالیا در سال ،2017
 2.5میلیون تن ثبت شده است .شکل  6 -نشانگر سهم
نواحی مختلف در تولید کک جهان در سال  2017است.
صادرات و واردات كك دنيا
حجم صادرات کک جهان در سال گذشته  26میلیون
تن به ثبت رسیده است .در جدول  6-سیر صادرات کک
دنیا از نظر میگذرد .سهم کشور چین در این صادرات
 8.09میلیون تن بوده است .در جدول  7 -روند صادرات
کک کشور چین از نظر می گذرد .میانگین قیمت صادرات
کک کشور چین  330دالر بر تن گزارش شده است432.2.
میلیون تن کک در داخل کشور چین به مصرف رسیده است.
میزان واردات کک هند و ژاپن از چین به ترتیب1.2 ،و 1.6
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شکل  : 6-سهم نواحی مختلف در تولید کک جهان در سال 2017

جدول  : 6 -سیر صادرات کک دنیا

میلیون تن بوده است .میزان واردات کل کک کشور هند در
سال قبل  4.1میلیون تن ثبت شده است .از طرفی میزان
واردات کک آلمان از چین نیز  170هزار تن بوده است.
در شکل 7-میانگین قیمت صادرات کک چین و واردات
کک هند در هفتههای مختلف سال  2018دیده می شود.
میانگین قیمت صادرات کک کشور جمهوری چک و لهستان
 256.3یورو بر تن بوده است .در جدول 8-روند قیمت و
میزان صادرات کک اتحادیه اروپا در ماههای مختلف سال
 2017مشاهده میگردد .میزان صادرات کک لهستان در
سال قبل  6.51میلیون تن گزارش شده است .میزان واردات

10

آذر  -دی 1397

کک کشور آلمان در سال قبل  2.3میلیون تن به ثبت رسیده
است .بیشترین واردات کک آلمان از کشور لهستان به میزان
 1.42میلیون ثبت شده است .میزان واردات کک کشور
آلمان در سال  2017از جمهوری چک و چین به ترتیب
 281و  172هزار تن گزارش شده است .میزان صادرات و
واردات کک کشور آمریکا به ترتیب  1093و  53هزار تن
بوده است .میزان صادرات کک آمریکا به کانادا و مکزیک به
ترتیب  650و  250هزار تن برآورد شده است .میزان واردات
کک اتحادیه اروپا در سال قبل  9میلیون تن به ثبت رسیده
است .میزان صادرات کک کشور روسیه در سال گذشته 2.8
میلیون تن اعالم شده است .میزان صادرات کک کشور
اکراین نیز در سال قبل بیش از  3میلیون تن بوده است.
نتيجه گيري
◄ در سال 2017در دنيا  633میلیون تن کک توليد
شده است كه  26ميليون تن آن به نقاط ديگر جهان صادر
شده است ( %4.1کل تولید جهان) .سهم کشور چین در این
صادرات کک  8.09ميليون تن بوده است ( % 1.86کل تولید
کک چین) .کشور لهستان با صادرات  6.51میلیون تن کک
در رده دوم صادر کنندگان کک جهان ایستاده است.
◄ کشور چین بزرگترین تولید کننده ،مصرف کننده و
صادر کننده کک جهان است .بیش از  % 68.2کک جهان
در کشورچین تولید شده است.
◄ فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی به طور
روزافزون در حال رشد است .هم اکنون  %15کک تولیدی
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شکل  : 7 -میانگین قیمت صادرات کک چین و واردات کک هند در هفته های مختلف سال 2018

جدول : 8 -روند تغییر قیمت و میزان صادرات کک اتحادیه اروپا در سال 2017
جدول :7-روند صادرات کک کشور چین

چین %33.4 ،کک آمریکا %30 ،کک هند و %100کک
ویتنام ( 1.4میلیون تن) به روش بازیافت حرارت تولید
میشود .در سال  2017شرکت سان کک درآمریکا و برزیل
به ترتیب  3.861و  1.761میلیون تن کک را به روش
بازیافت حرارت تولید و به فروش رسانده است.
◄ کک الزمه مواد احیأ کننده تولید چدن مذاب در کوره
بلند است .ميزان مصرف آن بستگی به کیفیت کک ،مواد
آهن دار و تجهیزات به کار رفته دارد .تزریق سوختهای

کمکی بخصوص تزریق پودر زغال ،میزان مصرف کک گران
قیمت را در کوره بلند پایین میآورد .در سال گذشته،
میانگین میزان تزریق پودر زغال در کوره بلندهای آلمان
بیش از 171کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده است.
◄ در سال  2017میانگین قیمت صادرات کک چین و
لهستان  -جمهوری چک به ترتیب  330دالر بر تن و256.3
یورو برتن بوده است.
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اثر سيليسيم
بر گرم شكنندگي فوالد
ترجمه  :محمدحسين نشاطي
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مقدمه
گرم شكنندگي يك پديده ترک خوردگي سطح به
دليل مقدار زياد  Cuدر فوالدهاي توليد شده با استفاده از
قراضه در کوره قوس الکتريکي مي باشد .تمركز اين مقاله
بر تعيين نسبت  Siو  Niمورد نياز براي مقابله با اثرات
منفي  Snو  Cuو بر تعيين مکانيزمي که به وسيله آن Si
به کاهش اکسيداسيون و بهبود گرم شكنندگي کمک مي
کند است.
فوالد به طور معمول با استفاده از دو روش توليد مي شود.
روش اول استفاده از فرآيند كوره بلند/کوره بازي اکسيژني (BF/
 )BOFمي باشد ،که در آن در ابتدا از کوره بلند براي احياي
سنگ آهن با كك براي توليد چدن خام استفاده مي شود.
سپس چدن خام در کوره بازي اکسيژني فرآوري مي شود[.]1
روش دوم از طريق بازيافت آهن قراضه در کوره قوس الکتريکي
( )EAFاست .طبق اعالم اداره بررسي هاي زمين شناسي
آمريكا ،در سال  2010بازيافت قراضه در  EAFها حدود  61%از
توليد فوالد آمريكا[ ]2را در مقايسه با  46٪در سال ]1[1991
تشكيل داده است .فوالدسازي با  EAFتوليد را با توجه به چند
مزيت نسبت به فرآيند  BF/BOFافزايش داده است .از آنجا
که  EAFاز آهن قراضه به عنوان منبع اصلي خود به جاي
سنگ آهن احيا شده و زغال سنگ استفاده مي کند ،اين فرآيند
هزينه ها ،انرژي ،مواد خام و انتشار آالينده ها از قبيل CO2
 ، SOxو  NOxرا در مقايسه با فوالدسازي با فرآيند BF/
 BOFکاهش ميدهد[ .]1يك کارخانه توليد فوالد با EAF
همچنين به هزينه سرمايه گذاري کمتري نسبت به يک مجتمع
يکپارچه  BF/BOFنياز دارد.
فوالد بازيافتي از سه نوع قراضه تشکيل شده است58 :
درصد قراضه حاصل از مصرف كنندگان يا قراضه كهنه (عمدتا
بازيافت خودروها)18 ،درصد قراضه ناشي از سرقيچي هاي
صنايع مصرف كننده فوالد كه بنام قراضه فوري شناخته مي
شود ،و  24درصد قراضه داخلي از کارخانه هاي توليد فوالد
است[ .]2چالش عمده در استفاده از قراضه بازيافتي نوسان در
قابليت دسترسي به قراضه ،و همچنين امكان نامشخص بودن
تركيب شيميائي ،بسته به منبع قراضه است .قراضه كهنه حاوي
مقادير مختلفي از عناصر باقيمانده ،مانند  Cu، Sn، Niو Si
ميباشد[ .]3باال بودن ميزان  Cuدر هنگامي كه فوالد در
دماي باالتر از  C°1100اکسيد مي شود مي تواند منجر به يك

فـوالد بازيافتـي از سـه نـوع

قراضه تشکيل شـده است٪58 :
قراضه حاصـل از مصرف كنندگان
يا قراضـه كهنه (عمدتـا بازيافت

خودروهـا) ٪18 ،قراضه ناشـي از

سـرقيچي هـاي صنايـع مصـرف
كننـده فـوالد كه بـه نـام قراضه

فوري شـناخته مي شـود ،و ٪24

قراضـه داخلـي از کارخانـه هاي

توليـد فوالد اسـت.

عيب سطحي بنام گرم شكنندگي سطحي شود .سطح تماس
اكسيد/فلز از  Cuغني مي شود تا زماني که بيش از حالليت
 Cuدر آستنيت شود ،که در آن نقطه فاز مايع  Cuتشكيل
مي گردد و در مرز دانه ها نفوذ مي كند .اين موضوع باعث ترد
شدن مرز دانه ها خواهد شد و منجر به ترک خوردگي در طي
نورد مي شود[ .]3عناصر باقيمانده به طور کلي عناصري هستند
كه در قراضه يافت مي شوند و همراه با  Feاکسيد نمي شوند،
عناصري مانند  Cu، Ni، Sn، Sb، As، Sو  .Pهر بار كه
فوالد بازيافت مي شود ،درصد عناصر باقيمانده در قراضه به علت
تلفات اکسيداسيون آهن افزايش مي يابد[ .]4عالوه بر اين ،مذاب
حاوي ساير ناخالصي ها و عناصري كه عمدا اضافه شده اند از
قبيل  Al، Siو/يا  ،Mnکه آسان تر از آهن اکسيد مي شوند نيز
خواهد بود Sn .گرم شكنندگي را تشديد مي كند [ ،]3،4در
حالي که  ،]Ni[5،6و  ]Si[5،7نشان داده اند كه گرم شكنندگي
را بهبود مي دهند .در حالي که  Niبراي کاهش گرم شكنندگي
موثر است ،اضافه کردن مقدار زيادي براي مقابله با اثرات زيانبار
 Snو  Cuمي تواند بسيار گران باشد.
کنترل گرم شكنندگي به منظور کاهش هزينه ها و بهبود
بازدهي در فوالدسازي با  EAFمهم است .چاره فعلي براي
جلوگيري از گرم شكنندگي در صنعت رقيق کردن قراضه با مواد
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شکل -1فرآيند گرم كردن مجدد براي )a( :فرآيند معمولي و ( )bشارژ گرم مستقيم.

آهن دار خالص تر است به طوري که مقدار  Cuدر حد حالليت
در فوالد جامد باقي بماند .اما ،اين راه حل مطلوبي نيست ،زيرا
مزاياي مواد خام ،کاهش انرژي و  CO2را که اساس مسير
 EAFاست را كم مي كند[ .]8ساير راه حل هاي بررسي شده
ممکن عبارتند از :تقطير در خالء  Cuبا استفاده از فشار بخار
کمتر  Cuدر مقايسه با  Feبراي تبخير  ،]Cu[9،10رسوب
دادن  Cuبه صورت کلريد يا سولفيد با استفاده از مخلوط گاز
کلر[ ]11يا سرباره حاوي گوگرد[ ،]12،13و حمام هاي فلزات
غيرآهني براي استخراج  Cuاز  Feبه علت حالليت باالي Cu
در حمام  Pbيا  .]Al[10اما ،اين روش ها براي استفاده در
مقياس بزرگ از نظر تجاري عملي نيستند و يا از نظر زيست
محيطي بي خطر نمي باشند .در عمل ،آسان ترين راه مي تواند
تنظيم شرايط فرآوري براي کاهش يا حتي حذف خطر ابتال
به گرم شكنندگي باشد .اين كار را مي توان با تعيين مناسب
مخلوط قراضه براي تنظيم تركيب شيميائي[ ]10و يا کنترل
شرايط کوره (دما و آتمسفر) انجام داد .از اين رو تمايل به تعيين
امكان افزودن عناصر ديگر ،همراه با مقدار کمي  ،Niبراي تغيير
مورفولوژي سطح تماس و جبران اثرات منفي  Snو  Cuوجود
دارد .با توجه به هزينه هاي مربوط به آن ،استفاده از صرفا Ni
براي جلوگيري از گرم شكنندگي ناشي از  Cuعملي نيست.
عناصر بالقوه براي اينكار مي بايستي کم هزينه باشند و باعث
هيچگونه اثرات مضر ديگر در آن مقداري که اضافه مي شوند
نگردند .مقدار کمي عناصر اکسيدشونده از قبيل Al، Si، Cr
و  ،Mnبر خالف  Ni، Cu، Asو يا  ،Sbهمراه با  Feاکسيد
مي شوند و اين مي تواند سرعت اکسيداسيون و در نتيجه مقدار
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 Cuجدا شده را تغيير دهد .به طور مشابه ،شرايط آتمسفر در
طي گرم كردن مجدد نيز بر سرعت اکسيداسيون و در نتيجه،
مقدار  Cuجدا شده اثر مي گذارد.
اهداف کلي اين تحقيق ارزيابي شرايط فرآوري است که
ميتواند درجه اکسيداسيون را بدون ايجاد مسائل پوسته زدايي
کاهش دهد:
• تعيين ميزان  Siمورد نياز براي مقدار معيني از  Ni، Snو
 Cuبراي از بين بردن نفوذ  Cuدر مرز دانه.
• تعيين مکانيزمي که توسط آن  Siکم باعث کاهش نفوذ مرز
دانه اي در سيستم هاي  FeCuNiSnشود.
• تغيير آتمسفر اکسيدکننده در کوره براي كاهش
اکسيداسيون و نفوذ در مرز دانه.
• تعيين محدوده دمائي که در آن نفوذ در مرز دانه به دليل
نفوذ وارونه يا اکسيداسيون كند رخ ندهد.
خطر بروز گرم شكنندگي سطحي در طي خنک کنندگي
ثانويه در ماشين ريخته گري پيوسته و گرم گردن براي مراحل
نورد گرم باالترين است[ .]6در فرآيند متعارف ،اول فوالد تا
دماي اتاق سرد شده و سپس براي نورد گرم حرارت داده مي
شود .فرآيند ديگر براي نورد گرم ،شارژ گرم مستقيم است ،که در
آن فوالد به صورت ريخته گري شده به طور مستقيم بدون نياز
به سرد شدن وارد کوره مي شود .شکل 1دو فرآيند مختلف نورد
گرم را نشان مي دهد .هر دو فرآيند باعث اکسيد شدن فوالد به
دليل آتمسفر اکسيدي در کوره و دماي بين  1100و C°1200
مي شوند .در دماي باالتر از  ،C°1200نفوذ وارونه  Cuبه فوالد
براي جلوگيري از تشکيل مايع غني از  Cuبه اندازه کافي سريع
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شکل -2طرح شماتيك از كينتيك گرم شكنندگي.

شکل -3نمودار فازي نشان دهنده حد حالليت  Cuدر آستنيت در
C°1150

است[ .]14،15مناطق دايره دار در شکل 1مناطق با حداکثر گرم
شكنندگي را نشان مي دهند.
از آنجا كه  Feدر فوالد اکسيد مي شود ،چند فرآيند
وجود دارد که به طور همزمان رخ مي دهند ،كه منجر به گرم
شكنندگي مي شوند.
كينتيك مربوط به گرم شكنندگي همان طورکه در شکل2
نشان داده شده است به صورت زير است:
• اکسيداسيون آهن و ساير عناصر باقيمانده كه به راحتي
اکسيد مي شوند كه توسط آتمسفر کوره تعيين مي گردند.
• غني شدن از عناصر باقيمانده غيراکسيد شونده در سطح
تماس فلز /اکسيد ،و همچنين نفوذ وارونه عناصر باقيمانده به
درون بدنه.
• تشكيل فاز مايع جدا شده ،منجر به نفوذ مايع به مرز
دانههاي آستنيت.
• آشفتگي سطوح تماس.
• نفوذ اکسيژن به فلز از طريق ترک ها در اليه اکسيد.
• تشكيل اکسيدهاي داخلي.
• انسداد فازهاي [عناصر] باقيمانده در پوسته اكسيدي.
چنانچه فوالد تا دماي باالتر از  C°1100در آتمسفر اکسيدي
(شامل  O2، H2Oو/يا  )CO2گرم شود ،آهن به صورت مرجح
براي تشکيل اليه اکسيدي ،اکسيد مي شود .آهن براي تشكيل
ووستيت ( )FeOاز سطح تماس ،و سپس از طريق اليه ووستيت

براي تشكيل مگنتيت ( )Fe3O4و هماتيت ( )Fe2O3نفوذ
مي كند[ .]18-16اکسيداسيون توسط آتمسفر کوره[ ،]19انتقال
اکسيژن از طريق فاز هماتيت[ ]16و انتقال  Feاز طريق فازهاي
ووستيت و مگنتيت کنترل مي شود[ .]16نفوذكنندگي سريع
کاتيون هاي  Feاز طريق اليه ووستيت در مقايسه با اليه هاي
مگنتيت و هماتيت نسبت ضخامت FeO:Fe3O4:Fe2O3
برابر با  95:4:1را در  C°1000ارائه مي دهد.
افزودن  Siمي تواند رفتار اکسيد شدن  Feرا از طريق
تشکيل اکسيدهاي Si -از قبيل فاياليت (Fe2SiO4)[22-
 ]20و يا سيليكا ( )SiO2در پوسته اكسيدي نزديك سطح
تماس فلز /اکسيد تغيير دهد[ .]24-22اکسيدهاي Si -مانع
انتقال  Feاز طريق پوسته اكسيدي به دليل نفوذ کندتر Fe
و اکسيژن از طريق اين اکسيدها[ ،]25در نتيجه سبب کاهش
اکسيداسيون مي شوند[ .]24سيليكا و ووستيت نيز مي توانند
براي تشکيل فاياليت با هم تركيب شوند ،که تحت واکنش
يوتکتيک با ووستيت در C° 1177قرار مي گيرند ،يك فاز
مايع را تشکيل مي دهند[ .]26نفوذكنندگي  Feدر فاز فاياليت
مايع بيشتر است ،و منجر به افزايش سرعت اکسيداسيون مي
شود[ Copeland .]27و  Kelleyابراز داشتند که فاياليت
مذاب مي تواند مقدار مايع غني از  Cuرا در سطح تماس به
دليل افزايش حالليت  Cuو  Feدر فاياليت مايع کاهش دهد،
 Cuرا از طريق نفوذ فاياليت مايع به مرز دانه هاي ووستيت به
آذر  -دی 1397
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پوسته اكسيدي منتقل كند[ .]16اين فاياليت مذاب مي تواند در
مشکالت پوسته زدایي در فوالد حاوي  Siنيز سهم داشته باشد.
مايع يوتکتيک ووستيت /فاياليت مي تواند به مرز دانه هاي فوالد
و همچنين به مرز دانه هاي پوسته اكسيدي نفوذ كند؛ اين نفوذ
مي تواند باعث چسبيدگي پوسته اكسيدي به فوالد و دشوار
شدن پوسته زدایي آلياژ شود[.]20
مکانيزم هاي ديگري که توسط  Siمي توان مقدار مايع غني
از  Cuرا کاهش داد انسداد مايع غني از  Cuدر پوسته اكسيدي
به علت اکسيداسيون داخلي قابل توجه و سطح تماس آشفته
است[ .]28اکسيدهاي داخلي از قبيل Fe2SiO4، SiO2
و  ،FeOمي توانند به دليل انتقال اکسيژن از طريق پوسته
اكسيدي و فلز در فلز تشکيل شوند[ .]23اکسيدهاي داخلي
ناهمواري سطح تماس را زياد مي كنند و مي توانند در زير
سطح با اليه غني از  Cuبراي جدا کردن  Cuاز سطح تماس
ترکيب شوند[ .]29،28هرچه مقدار  Siمحتوي بيشتر باشد،
اکسيدهاي داخلي بيشتري مي توانند مسئله پوسته زدائي را
به علت اکسيدهاي قالب شکل پل زده با اکسيدهاي بيروني
و محكم كردن پوسته اكسيدي به فوالد افزايش دهند[.]30
بنابراين ،بررسي رفتار فوالدهاي با  Siكمتر مطلوب است.
اغلب تحقيقات در مورد اکسيداسيون ، Fe-Siبراي  Siباال
انجام شده است .پيشنهاد شده است که آلياژهاي حاوي Ni
و  Cuنياز به  Siکمتري نسبت به آلياژهاي Fe-Siبراي
تشکيل اکسيدهاي  Siدارند؛ دليلش آن است كه غني شدن
در سطح تماس اکسيژن در سطح تماس را افزايش مي دهد ،به
سيليكا و فاياليت امكان تشكيل به صورت اکسيدهاي داخلي در
سطح تماس يا اليه اي بر روي سطح تماس را مي دهد[.]31
 Copelandمشخص كرد که  Si0.18%براي جلوگيري از
تشکيل مايع  Cuدر آلياژهاي  Mn-C-Cu-Feحاوي حدود
 Cu0.6%مورد نياز است .از اين رو فرض اينكه  Siمحتوي کم
مي تواند از تشکيل مايع غني از  Cuدر آلياژهاي حاوي  Cuو
 Snکمتر جلوگيري كند معقول است.
در حالي که  Feو  Siاز سطح براي تشکيل اليه اکسيد
نفوذ مي كنند Cu ،و ساير عناصر باقيمانده غيراکسيد شونده
بر جاي گذاشته مي شوند .در نتيجه ،عناصر باقيمانده در سطح
تماس فلز/اکسيد غني مي شوند[ Cu .]14به غني شدن خود
در سطح تماس ادامه خواهد داد تا زماني که به حالليت Cu
در آستنيت برسد (شکل ،)3حدود  ،]Cu9%[4كه در آن نقطه
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يک مايع غني از  Cuتشکيل خواهد شد (نقطه ذوب فاز غني
از  Cuحدود  C°1100مي باشد)[ .]32در همين زمان ،به
منظور کاهش ايجاد گراديان در سطح تماس ،عناصر باقيمانده
از طريق نفوذ در زمينه و مرز دانه ،نفوذ وارونه به درون فوالد
انجام ميدهند[ .]33گرم شكنندگي هنگامي رخ مي دهد که
غني شدن  Cuبيش از نفوذ وارونه باشد ،كه به  Cuامكان
رسيدن به حد حالليت و تشکيل فاز مايع غني از  Cuرا بدهد؛
سپس اين مايع غني از  Cuمي تواند به مرز دانه ها نفوذ كند.
اين موضوع باعث ترد شدن مرز دانه ها مي شود ،که مي تواند
منجر به ترک خوردن بين دانه اي در طي نورد گرم شود .کاهش
سرعت اکسيداسيون منتج به جدا شدن کمتر مايع غني از Cu
و در نتيجه كاهش گرم شكنندگي مي گردد.
همان طورکه در شکل 3ديده مي شود گرم شكنندگي در
حدود  C°1150-1100به دليل کاهش حالليت  Cuدر
آستنيت و تشکيل مايع غني از  Cuبا رسيدن به نقطه ذوب
 Fe-Cuدر حداکثر مي باشد .اين دما همچنين نقطه اي است
که در آن زاويه بين دوسط به يك حداقل مي رسد .اين مربوط
به افزايش ترشوندگي دانه هاي آستنيت است كه نفوذ عميق تر
مايع غني از  Cuبه مرز دانه ها را تقويت مي كند[ .]32در دماي
باالتر از  ،C°1200نفوذ وارونه  Cuغني شده به درون حجم
فوالد (مرحله 2در شکل )2به اندازه کافي سريع است تا بتواند
از تشکيل فاز مايع جلوگيري كند[ .]14،15افزودن ساير عناصر
باقيمانده نيز رفتار گرم شكنندگي فوالدهاي توليدي از قراضه
بازيافتي را تغيير مي دهند .نشان داده شده است كه اضافه كردن
 Niگرم شكنندگي را بهبود مي دهد توسط:

روش تجربي
يك تركيب شيميائي پايه براي ورق فوالدي انتخاب شد؛ آلياژ
 Bيك ورق فوالد حاوي  ،Fe0.2%، Cu0.05%، Ni0.01%و
( Snآلياژ )Bبا  %Si Xاست .در ابتدا 0.1% ،0.02% ،و Si0.2%
براي تحقيقات انتخاب شد .نمونه ها توسط مرکز توليد مواد
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• افزايش حالليت  Cuدر آستنيت[.]32
• افزايش دماي ذوب فاز غني از .]Cu[10
• تقويت تشکيل سطح تماس ناهموار و اکسيداسيون داخلي،
منجر به انسداد ناشي از غني شدن  Niدر  ƴ-Feدر سطح
تماس .انسداد فرآيندي است که در آن اکسيدهاي داخلي
با پوسته اكسيدي براي جا دادن فاز غني از  Cuدر پوسته
اكسيدي و به دور از سطح تماس پل مي زنند.
• کاهش سرعت اکسيداسيون توسط کاهش انتقال کاتيونهاي
 Feاز طريق اليه ووستيت ،در نتيجه کاهش مقدار مايع غني از
 Cuجدا شده[.]5
از سوي ديگر Sn ،اثر گرم شكنندگي را بدتر مي كندSn .
در فاز مايع غني از Cuزياد مي شود ،منتج به کاهش سرعت
پارابوليك (سهموي) اکسيداسيون با کاهش اكتيويته ]Fe[34
و همچنين کاهش دماي ذوب و انحالل  Cuبراي تشکيل فاز
مايع جدا شده مي گردد Sn .نفوذ مايع جدا شده[ ]10و ترد
شدن مرز دانه ها را ،به احتمال زياد به دليل عدم انطباق و پهن
شدن مرز دانه ها بيشتر مي كند[ .]35بنابراين ،با توجه به اين
اثرات مضر ،اهميت كنترل مقدار  Snبيشتر از كنترل مقدار Ni
است .ترک در نمونه هاي حاوي آرسنيک ( )Asوجود نداشت،
به احتمال زياد به دليل اين واقعيت که نفوذكنندگي  Asدر
 Fe-ƴبسيار سريع است ،منتج به  Asکمتر در فاز غني از Cu
مي شود[.]34
در اين مطالعه ،باور بر اين است که يک دامنه بحراني ،Si
براي مقدار محتوي مشخص  Ni، Cuو Snوجود دارد ،که گرم
شكنندگي را از طريق مکانيزم تشکيل اکسيد Si -در پوسته،
از اين رو كاهش اکسيداسيون  Feدر آلياژ بدون ايجاد مسائل
پوسته زدائي ناشي از نفوذ اکسيدهاي Si -در آلياژ و يا افزايش
اکسيداسيون و گرم شكنندگي ناشي از تشکيل فاياليت مايع در
پوسته اكسيدي كاهش مي دهد .اين مکانيزم در تمام انسداد
مايع غني از  Cuدر پوسته اكسيدي به علت اکسيداسيون
داخلي و آشفتگي سطح تماس پشتيباني مي شود.

آناليز ترموگراويمتري ()TG
به منظور شبيه سازي فرآيند
گرم كردن مجدد و تعيين رفتار
اکسيداسيون آلياژ در مدت زمان
هاي کوتاه انجام شد .نمونه ها به
ابعاد  cm0.5*1.2*1.9با سوراخي
با قطر اينچ در نزديک قسمت باال
براي آويزان كردن نمونه بريده
شدند ،و سپس با كاغذ سنباده
 320از جنس  SiCبراي رفع
نقايص سطحي ناشي از تراشكاري
پوليش شدند.
در آزمايشگاه ملي ايمز ( )Amesبوسيله ذوب قوس الکتريکي
تحت خالء ،نورد سرد ،و عمليات حرارتي چرخه اي بين 850
و  C°950در خالء به مدت  1ساعت براي توليد ريزساختار
يکنواخت تهيه شدند .براي اين مطالعه اوليه ،تنها آلياژ  Bمورد
بررسي قرار گرفت.
آناليز ترموگراويمتري ( )TGبه منظور شبيه سازي فرآيند
گرم كردن مجدد و تعيين رفتار اکسيداسيون آلياژ در مدت
زمان هاي کوتاه انجام شد .نمونه ها به ابعاد cm0.5*1.2*1.9
با سوراخي با قطر اينچ در نزديک قسمت باال براي آويزان كردن
نمونه بريده شدند ،و سپس با كاغذ سنباده  320از جنس SiC
براي رفع نقايص سطحي ناشي از تراشكاري پوليش شدند .طرح
آزمايش  TGدر شکل a4نشان داده شده است .نمونه از يک
ترازو در باالي كوره با استفاده از يک سيم پالتين در منطقه
گرم لوله کوارتزي آويزان شد .ابعاد منطقه گرم  cm1×14با
محدوده دماي ثابت  ±C°1بود .يك ترموکوپل نوع  Kبراي
پايش دماي نمونه در حدود  cm1پايين تر از نمونه قرار داده
شد .يك كوره مادون قرمز تصوير طال با المپ هاي هالوژن با
چگالي انرژي باال ،براي سريع گرم کردن نمونه تا  C°1،150با
سرعت از C/sec °35مورد استفاده قرار گرفت .پس از رسيدن
به  ،C°1150نمونه به صورت ايزوترمال به مدت  10دقيقه
نگه داشته شد ،و سپس توسط هوا تا دماي اتاق كوانچ شد.
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شکل -4طرح شماتيك آزمايش TG (a

و نمودار چرخه گرم كردن (.)b

شکل -5نمودار مثال از تغيير وزن اندازهگيري شده  TGنسبت به زمان

آتمسفر هوا با سرعت جريان  3.789سانتيمتر مكعب استاندارد
بر دقيقه ،سرعت خطي  cm/sec 15.25را در  C°1150با
رطوبت نسبي در  C°23تامين كرد .سرعت جريان بايد به اندازه
کافي باال باشد تا اکسيژن کافي را براي سطح نمونه تامين كند تا
پس از مدت زمان کوتاهي از اينكه تحت کنترل انتقال جرم فاز
گاز باشد جلوگيري نمايد ،اما به حدي نباشد كه نمونه را سرد
كند [ .]36،37هندسه نمونه مي تواند به اثرات لبه نسبت داده
شود ،كه به تاول زدن پوسته اكسيدي و سرعت اکسيداسيون
سهموي غيريكنواخت بر روي سطح نمونه منجر مي شود .اين
اندازه نمونه ها به تاول زدن منجر نمي شوند كه نشان مي دهند
اثرات لبه قابل اغماض هستند .چرخه گرم كردن را مي توان در
شکل b4ديد .آناليز  TGسه بار براي هر آلياژ براي به دست
آوردن ميانگين منحني اکسيداسيون و ثوابت سرعت انجام شد.
هنگامي که نمونه ها تا دماي اتاق سرد شدند ،تحت خالء
در اپوکسي به صورت سرد مانت گرديده و سپس با اره الماس
برش داده شدند .پس از آن مورفولوژي سطح تماس با استفاده از
ميکروسکوپ الکتروني روبشي کوانتا  600تحت حالت پراكنش
معكوس الکتروني ( )BSE-SEMبا kV 25و فاصله كاري
 mm10مورد بررسي قرار گرفت .از طيف سنج اشعه ايکس
پراكنش انرژي ( )EDSبراي تعيين ترکيب در مکان هاي مورد
نظر استفاده شد.
پراش اشعه ايکس ( )XRDبراي آناليز فازهاي موجود انجام
شد .اكسيد بر روي نمونه هاي سيليسيم دار به راحتي پوسته
پوسته شدند ،و اکسيد براي آناليز  XRDبا آسياب كردن به
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پودر تبديل شد .همچنين نمونه فوالد براي تعيين هر فازي كه
به سطح تماس فلز چسبيده آناليز شد .مراحل بين اتخاذ شد.
نتايج و بحث
مثالي از منحني  TGكه نشانگر افزايش جرم سطح (∆m/
 )SAبرحسب زمان است در شکل 5ارائه شده است ،كه مناطقي
را که در آن سرعت محاسبه شده است نشان مي دهد.
منحني ها براي  60ثانيه اول تقريبا خطي است .ثوابت سرعت
را مي توان با انطباق خطي (∆ )m/SAبر حسب زمان که در
آن شيب خط ثابت سرعت خطي ( )K1خواهد بود تعيين كرد.
منطقه خطي منحني مربوط به انتقال جرم فاز اکسيژن گازي
از اکسيژن به سطح نمونه است ،و بنابراين سرعت خطي نسبتا
مستقل از تركيب شيميائي نمونه است[ ،]37همانطورکه در
جدول 1ديده مي شود .پس از گذشت حدود  250ثانيه ،منحني
ها از روند پارابوليك مربوط به انتقال کاتيون هاي  Feاز طريق
اليه ووستيت تبعيت مي كنند[ .]38ثوابت سرعت سهموي
( )kPتوسط انطباق پارابوليك بر حسب زمان به دست مي آيند.
همان طورکه در جدول 1قابل مشاهده است ،افزودن سيليسيم
به ميزان قابل توجهي ثوابت پارابوليك سرعت اکسيداسيون آلياژ
را نسبت به  Feخالص و آلياژ پايه  Bکاهش مي دهد.
داده هاي  TGنشان مي دهند که افزودن سيليسيم سرعت
پارابوليك اکسيداسيون را کاهش داده است .اين موضوع نشان
مي دهد که نفوذ کاتيون هاي  Feاز طريق ووستيت كند شده و
در نتيجه اکسيداسيون کلي  Feکاهش يافته است .همانطورکه
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جدول -1سرعت هاي اکسيداسيون خطي ( )K1و پارابوليك ()KP
براي مدت  10دقيقه اکسيداسيون در هوا

قبال بيان شد ،نفوذ و اکسيژن از طريق اکسيدهاي  Siبسيار
كمتر از طريق ووستيت مي باشد[ .]25بنابراين ،آناليز TG
نشان مي دهد که اکسيدهاي  Siدر نمونه هاي حاوي سيليسيم
تشکيل مي شوند ،در نتيجه اکسيداسيون  Feرا کاهش مي
دهند .اين مطلب با جداشدن كمتر فاز مايع غني از  Cuتشکيل
شده در سطح تماس ،كه به کاهش ريسك گرم شكنندگي منتج
مي شود مطابق است.
مورفولوژي سطح تماس بعد از اکسيداسيون با استفاده از
 BSE-SEMبراي هر يک از آلياژها مورد بررسي قرار گرفت
كه در شکل 6قابل مشاهده مي باشند .فاز اکسيد جدا شده
از فلز در حين سرد شدن و به دليل جدا شدن ،در برخي از
عکسها قابل مشاهده نيست .مايع غني از  Cuبا استفاده از
حالت پراكنش معكوس ( )backscatterشناسايي شد؛ چون
 Cuعنصر سنگين تر از  Feاست ،روشن تر ظاهر مي شود ،و
با استفاده از  EDSنيز مورد تائيد قرار گرفت .اگر محتواي Cu
باالتر از حدود  9درصد بود ،آنگاه مي توانستيم در نظر بگيريم که
اين فاز در  C°1150مايع بود .آلياژ  Bحاوي مقدار قابل توجهي
فاز مايع تشکيل شده در سطح تماس بود و همچنين نفوذ مايع
به مرز دانه ها وجود داشت .آلياژ  B + Si 0.02%نيز داراي فاز
 Cuمايع در سطح تماس اما در مقادير کمي کوچکتر بود .نمونه
آلياژ  B + Si 0.01%داراي مقادير کمي از مايع غني از Cu
تشکيل شده در سطح تماس بود ،اما هيچ نفوذ واضحي در مرز
دانه ها يافت نشد .شکل 7مقدار مايع غني از  Cuشناسايي شده
در هر نمونه را نشان مي دهد .نمونه  Si 0.02%هيچ تشكيل
واضحي از مايع را نداشت ،اما تشکيل قابل توجهي از اکسيدهاي
داخلي ،به صورتي كه در شکل d6ديده مي شود وجود داشت .با
افزايش مقدار  Siناهمواري سطح تماس هم بيشتر شد.

شکل -6تصاوير  SEM-BSEسطح تماس اکسيد/فلز)a( :آلياژB،
)(bآلياژ  )B+Si0.02٪،(cآلياژ  B+Si0.1٪و ()dآلياژ B+Si0.2٪

فاز اکسيد  Siدر اکسيدهاي در امتداد سطح تماس فلز
شناسائي شد EDS .مشخص كرد كه فاز حاوي  Fe، Siو
 Oمي باشد ،كه اشاره به تشکيل فاياليت دارد .با زياد شدن Si
محتوي کميت و پيوستگي اين فاز اکسيد  Siافزايش يافت .اين
موضوع متناظر با کاهش سرعت اکسيداسيون است ،كه نشان
دهنده آن مي باشد که اين فاز اکسيد مانع از نفوذ کاتيون هاي
 Feشده است.
افزايش ناهمواري سطح تماس و اکسيداسيون داخلي مي تواند
منجر به انسداد فاز غني از  Cuدر پوسته اكسيدي شود[،]28
در نتيجه مقدار مايع غني از  Cuرا در سطح تماس کاهش دهد.
اما ،انسداد قابل توجهي در پوسته اكسيدي هيچيک از آلياژهاي
حاوي  Siشناسائي نشد ،كه نشان مي دهد که اين مقدار Si
به اندازه کافي اکسيد داخلي براي ايجاد انسداد قابل توجه توليد
نمي کند.
اليه هاي اکسيد تشکيل شده در آلياژ  Bدر شکل 8نمايش
داده شده اند و شبيه به اليه هاي اکسيد تشکيل شده در نمونه
 Feخالص مي باشند ،چون  Feجزء اصلي اکسيدشونده در
اين آلياژ است .از سطح تماس به بيرون ،اليه هاي تشکيل شده
عبارتنداز :ووستيت ( ،)FeOمگنتيت ( )Fe3O4و هماتيت
( .)Fe2O3در نزديکي مرز ووستيت  /مگنتيت ،ووستيت حاوي
ذرات مگنتيت ناشي از تجزيه ووستيت در حين سرد شدن
آذر  -دی 1397
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شکل -7تصاوير SEM-BSEنشان دهنده مقدار مايع غني از Cu
براي)a( :آلياژ)B،(bآلياژ  )B+Si0.02%،(cآلياژ  B+Si0.1٪و
()dآلياژ B+Si0.2٪

است[.]39
شکل 9اليه هاي اکسيدي تشكيل شده با افزودن  Siبه آلياژ
را نشان مي دهد .با افزودن  Siبه آلياژ حال  Feو  Siهر
دو اکسيد مي شوند ،در نتيجه ساختار اليه اکسيدي را تغيير
ميدهند .سه اليه اکسيد ( FeO، Fe3O4و  )Fe2O3هنوز
هم تشکيل مي شوند ،اما ،نسبت ضخامت به دليل تشكيل بيشتر
اکسيدهاي  Siمتفاوت است ،که نفوذ کاتيون  Feرا كندتر
مي كند .فاز اکسيد  Siدر پوسته اكسيدي نمونه آلياژ B +
 Si0.02%در اطراف مرز دانه هاي ووستيت ،به صورتي كه در
شکل e8آمده قابل مشاهده بود.
همان طورکه در شکل 9و جدول 2ديده ميشود ،کسر ووستيت
در پوسته اكسيدي با افزايش  Siكم مي شود .در  Feخالص،
اکسيدها به دليل نفوذ سريع يون هاي  Feاز ووستيت تمايل
به کسر ووستيت حدود  0.95دارند .کاهش کسر ووستيت در
آلياژهاي حاوي  Siمي تواند نشان دهنده کاهش نفوذكنندگي
يون هاي  Feاز طريق اليه ووستيت به دليل تشکيل اکسيدهاي
 Siدر پوسته اكسيدي باشد .شکل 6و جدول 2نشان مي دهد
که افزايش  Siمحتوي مقدار و پيوستگي اليه فاياليت را در
سطح تماس فلز افزايش داده است؛ اين موضوع با کاهش مقدار
مايع و اکسيداسيون منطبق است ،که نشان دهنده آن است كه
اين اليه فاياليت در کاهش گرم شكنندگي براي اين تركيب
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شکل -8تصوير  SEM-BSEاليه اکسيد آلياژ .B

شکل -9تصاوير  SEM-BSEاليه اکسيد براي)a( :آلياژ )B،(b
آلياژ  )B+Si0.02%،(cآلياژ  )B+Si0.1٪، (dآلياژ B+Si0.2٪
و ( )eتشکيل اکسيد  Si-در مرز دانه هاي ووستيت نمونه آلياژ
B+Si0.2%

شيميائي نقش ايفا مي كند.
فازهاي موجود در اکسيد توسط  XRDشناسايي شدند،
همانگونه كه در شکل 10به صورت ووستيت ،مگنتيت و
هماتيت ديده مي شوند .برخي از نمونه ها قله هاي اضافي براي
آلومينيوم نشان دادند که مي توان آنها را به نگهدارنده نمونه
نسبت داد .هيچ قله اي براي فاياليت و سيليکاي کريستالي در
پوسته اكسيدي آزاد و رها شده شناسايي نشد .اين موضوع
احتماال به دليل اين واقعيت است که همانطورکه در تصاوير
 SEMمشاهده مي شود ،فاز اكسيد  Siبه سطح تماس فلز
چسبيده است.
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جدول -2خالصه نتايج

شکل -10نتايج  XRDبراي )a( :آلياژ ،B+Si0.02%
( )bآلياژ  )B+Si0.1٪، (cآلياژ B+Si0.2٪

شکل -11نتايج  XRDنشان دهنده فاز فاياليت براي)a( :آلياژ
)B+Si0.02%، (bآلياژ )B+Si0.1٪، (cآلياژ B+Si0.2٪

اسکن  XRDنيز بر روي فلز براي شناسايي هر فاز چسبيده
به سطح فلز ،به صورتي كه در شکل 11ديده مي شود انجام
گرفت .سه فاز اکسيد ( Feمگنتيت ،هماتيت و ووستيت) و
همچنين زمينه  Feشناسايي شدند .همچنين قله هاي کوچکي
به عنوان فاياليت شناسائي شدند ،كه با نمادهائي در شکل11
نشان داده شده اند .نمونه آلياژ  B + Si0.02%داراي چند قله
اندك و بسيار کوچک فاياليت بود كه با کاهش مقدار فاياليت
در اين نمونه در مقايسه با نمونه هاي با  Siباالتر منطبق است.
حضور فاز  Cuمايع در نمونه حاوي  Si0.02%نشان مي دهد
که اين مقدار  ،Siبا وجود کاهش دادن سرعت اکسيداسيون
براي جلوگيري از گرم شكنندگي خيلي کم است .نمونه
حاوي  Si0.01%داراي مقداري فاز مايع ،اما کمتر از نمونه
حاوي  Si0.02%بود .از سوي ديگر ،در حالي که نمونه حاوي

 Si0.2%عمال هيچ مايعي را به طور آشكار ايجاد نكرد ،افزايش
اکسيداسيون داخلي نشان مي دهد که اين مقدار  Siمي تواند
منجر به افزايش مشکل در طي فرآيند پوسته زدائي به دليل
چسبندگي پوسته اكسيدي به سطح فلز ناشي از پل زدن بين
اکسيدهاي داخلي و خارجي شود .همچنين اين امکان وجود
دارد که در صورتي که دماي فرآوري بيش از دماي يوتکتيک
باشد فاز فاياليت مايعي را تشكيل دهد ،که به طور بالقوه
ميتواند مسائل اکسيداسيون ،گرم شكنندگي و پوسته زدایي
را افزايش دهد .بنابراين ،داشتن مقدار به اندازه کافي زياد
 Siبراي جلوگيري از تشکيل  Cuمايع ،اما به اندازه کافي
كم براي جلوگيري از مشکالت بالقوه مربوط به پوسته زدایي،
اکسيداسيون داخلي و تشکيل فاياليت مايع مفيد است .نتايج
حاضر نشان مي دهد که  Siمحتوي بين  0.1%و  0.2%يك
آذر  -دی 1397
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افزودن كافي صنعتي براي كاهش گرم شكنندگي خواهد بود،
اما تحقيق بيشتري به منظور تعيين محدوده دقيقي كه در آن
نفوذ  Cuو رسوخ به درون اکسيد Si-قابل اجتناب باشد مورد
نياز است.
خالصه
• افزودن سيليسيم باعث كاهش سرعت اکسيداسيون
پارابوليك ،مقدار جدا شده مايع غني از  Cuو نفوذ مرز دانهاي
ميشود.
• افزايش سيليسيم ،سبب افزايش ناهمواري سطح تماس و
اکسيداسيون داخلي مي شود اما باعث انسداد قابل توجه  Cuدر
پوسته اكسيدي نشد.
• افزايش سيليسيم کسر ووستيت را کاهش ميدهد ،که نشان
دهنده کاهش نفوذكنندگي کاتيون  Feدر فاز ووستيت است.
• به دليل کاهش سرعتهاي اکسيداسيون پارابوليك و
تشکيل فاياليت در سطح تماس اکسيد  -فلز اما عدم وجود
انسداد قابل توجه ،مکانيزم نهفته در کاهش فاز غني از  Cuبراي
اين مقادير كم  Siتشکيل اکسيدهاي Si-در پوسته اكسيدي
است ،كه مانع از انتقال کاتيون هاي  Feمي شود و در نتيجه
اکسيداسيون فوالد و غني سازي  Cuدر سطح تماس را كاهش
ميدهد.
• تشکيل اکسيد Si-در پوسته اكسيدي در اطراف دانه
ووستيت و در امتداد سطح تماس در نمونه هاي حاوي  Siبا

داشتن مقدار به اندازه کافي
زياد  Siبراي جلوگيري از تشکيل
 Cuمايع ،اما به اندازه کافي
كم براي جلوگيري از مشکالت
بالقوه مربوط به پوسته زدائي،
اکسيداسيون داخلي و تشکيل
فاياليت مايع مفيد است .نتايج
حاضر نشان ميدهد که Si
محتوي بين  0.1%و  0.2%يك
افزودن كافي صنعتي براي كاهش
گرم شكنندگي خواهد بود ،اما
تحقيق بيشتري به منظور تعيين
محدوده دقيقي كه در آن نفوذ
 Cuو رسوخ به درون اکسيدSi-
قابل اجتناب باشد مورد نياز است.
استفاده از  SEM-EDSو  XRDشناسائي شد ،که با کاهش
نفوذ يون ،بنابراين با کاهش اکسيداسيون و گرم شكنندگي
مربوط به آن منطبق است.
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حذف سیانور از فاضالب
صنایع فوالد سازی
مجید ناطقی
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چکیده
بسیاری از صنایع مقادیر قابل توجهی سیانور به محیط زیست تخلیه می کنند .لذا حذف سیانور از پساب این صنایع امری الزم است.
در این تحقیق حذف سیانور با استفاده از روش های شیمیایی و بیولوژیکی از فاضالب صنایع فوالد سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش های شیمیایی شامل اکسیداسیون با کلر ،اکسیداسیون با ازن ،اکسیداسیون با ازن و اشعه ماورا بنفش ،اکسیداسیون با پراکسید
هیدروژن ،اکسیداسیون الکتروشیمیایی و روش تبادل یونی می باشد که هر یک به طور مختصر توضیح داده شده است.
Abstract

Many industries have significant amounts of cyanide evacuated to the environment. Therefore, removal
of cyanide from wastewater from these industries is necessary. In this research, the removal of cyanide by
chemical and biological methods from the sewage of the steel industry has been investigated.Chemical methods
include chlorine oxidation, ozone oxidation, oxidation with ozone and ultraviolet radiation, oxidation with
hydrogen peroxide, electrochemical oxidation and ion exchange method, each of which is briefly described.

مقدمه
فاضالبهای صنعتی عموما حاوی ترکیبات و مواد سمی و
مضر و نامطلوب است و اگر وارد محیط زیست شوند باعث بروز
صدمات زیست محیطی و به مخاطره افتادن سالمت انسان و
سایر موجودات زنده می گردد .عالوه بر صدمات زیست محیطی
کمبود منابع آب نیز اغلب به تنهایی محرکی برای تصفیه
فاضالبهای صنعتی و استفاده از آب خواهد بود .بر این اساس
منابع ذیل را می توان به عنوان اهداف تصفیه فاضالب های
صنعتی ذکر کرد -1 :حفظ منابع آبی از آلودگی  -2حفظ
بهداشت و محیط و سالمت انسان  -3استفاده مجدد از پساب
تصفیه شده و یا بازیابی مواد و ترکیبات موجود در فاضالب.
اثر سیانور روی موجودات زنده
ترکیبات سیانور در آب از حاللیت باالیی برخوردار بوده و
میتوانند در آب تولید اسید هیدروسانیک نمایند .سیانور
هیدروژن سمی ترین شکل سیانور در آب است .سیانور به طور
عمده به عنوان یک عامل جلوگیری کننده از متابولیسم اکسیژن
شناخته میشود .به عبارت دیگر باعث ناتوانی بافتهای بدن در
تبادل اکسیژن میگردد .سیانور و ترکیبات آن به دو صورت وارد
فاضالبهای صنعتی میشوند :
یکی این که سیانور و مشتقات آن در خود صنعت مصرف
میشوند (مثل صنایع آبکاری ،استخراج طال و نقره و  )...دیگر
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این که طی واکنشهایی که در فرایند تولید اتفاق میافتد،
سیانور تشکیل میگردد (مثل واحد کک سازی و کوره بلند در
صنایع فوالدسازی).
آن چه مسلم است تخلیه این فاضالب ها به محیط زیست
است .روشهای مختلفی برای حذف سیانور از فاضالبهای
صنعتی وجود دارد که به دو دسته شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم
می شوند:
روش های شیمیایی
● اکسیداسیون با کلر؛
● اکسیداسیون با ازن؛
● اکسیداسیون با ازن و اشعه ماورا بنفش؛
● اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن؛
● اکسیداسیون الکتروشیمیایی؛
● اکسیداسیون با دی اکسید گوگرد و هوا؛
● مبادله یونی.
اکسیداسیون با کلر
این روش نسبت به سایر روش ها متداول تر است .در این شیوه
از کلر به صورت گاز به منظور اکسید نمودن سیانور و ترکیبات
آن استفاده میشود .تجهیزات شامل یک مخزن متعادل سازی
و دو مخزن واکنش میباشد .به دلیل حساسیت واکنش باید پی
اچ و پتانسیل اکسیداسیون و احیا در مخازن واکنش به کمک
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شکل -1رابطه میزان کلر اضافه شده با پتانسیل اکسیداسیون  -احیا در
روش کلر زنی قلیایی[.]1

شکل -2طرح یک سیستم حذف سیانور به روش ازن زنی [.]1

الکترودهای مستقر در آن کنترل نمود [.]1
در مخزن اول شرایط برای اکسیدشدن سیانور به سیانات
تنظیم شده است .در ابتدا  CNCLبه سرعت تشکیل میشود و
سپس در پی اچ  10و با زمان ماند حدود  30دقیقه تا  2ساعت
کلرید سیانوژن به سیانات تبدیل میشود.

و احیا.
اکسیداسیون با ازن
ازن مولکول ناپایداری است که از خاصیت اکسید کنندگی
بسیار باالیی برخوردار است .حاللیت ازن در آب از نظر وزنی
 10برابر از اکسیژن بیشتر است .در تصفیه فاضالبهای صنعتی
از ازن به منظور اکسیدکردن سیانور به مواد با سمیت کم تر
استفاده میشود.

CNO¯+4OH¯+3CL2→6CL¯+2CO2+N2+2H2 O

البته میتوان با تزریق ازن بیشتر سیانات را نیز به دی اکسید
کربن و نیتروژن اکسید تبدیل نمود( .شکل)2
محاسن
مناسب بودن برای کنترل خودکار؛
تولید ازن در محل مصرف و منتفی شدن مسایل نگه داری و
حمل و نقل؛
عدم تشکیل ترکیبات جانبی خطرناک.
معایب
نیاز به انرژی باال؛
هزینه سرانه زیاد؛
مقاومت کمپلکس های سیانورکبالت در مقابل تصفیه با ازن.

¯CN¯+CL2→CNCL+CL
CNCL+2OH¯→CNO¯+CL+H2 O

در مخزن دوم شرایط برای اکسید کردن سیانات به دی
اکسید کربن و نیتروژن تنظیم می شود .به این منظور پتانسیل
اکسیداسیون و احیا و پی اچ درون مخزن به ترتیب  600و
 8بوده وسیانات در طی  3ساعت طبق واکنش سوم اکسید
میگردد (شکل)1
محاسن
راندمان باالی فرایند در حذف سیانور(بیش از  99درصد)؛
عملکرد در دمای محیط؛
تناسب برای کنترل خودکار.
معایب
تولید محصوالت جانبی خطرناک نظیر AOX؛
هزینه باال و لزوم کنترل دقیق پی اچ و پتانسیل اکسیداسیون

CN¯ + O3 → CNO¯ + O2

اکسیداسیون با ازن و اشعه ماورا بنفش
یکی از اصالحات انجام شده برای فرایند کلر زنی کاربرد توام
آذر  -دی 1397
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فرمالدهید همچنین به عنوان

یک احیا کننده با یونهای سیانور

ترکیب و یونهای فلزات را مطابق
دو واکنش آخر آزاد مینماید.
از این فرایند برای تصفیه

فاضالبهای سیانور دار خصوصا
فاضالبهای آبکاری که حاوی

سیانورسدیم و سیانور کادمیم

است استفاده میشود.
شکل -3طرح یک سیستم حذف سیانور به کمک ازن و اشعه ماورابنفش []1

اشعه ماورا بنفش و ازن برای تصفیه فاضالب خصوصا حذف مواد
آلی هالوژن دار میباشد .در این شیوه یک سلسله واکنشهای
تجزیه نوری ،ایجاد هیدروکسیل ،تحریک نوری و اکسیداسیون
تشکیل میگردد .اشعه ماورا بنفش باعث باال رفتن سطح انرژی
در ازن و مولکولهای شرکت کننده در واکنش شده و در نهایت
واکنش با سرعت بیشتری انجام می شود .هر راکتور یک سیستم
بسته است که مجهز به المپهای  UVبوده و گاز ازن به وسیله
دیفیوزرها از کف راکتور تزریق میشود .برای تامین اختالط
کامل هر راکتور دارای همزن پروانهای میباشد .این روش در
دمای محیط قابل استفاده بوده و در حذف کمپلکسهای سیانور
با فلزاتی نظیر آهن ،مس و نیکل که در مقابل ازن مقاوم هستند،
موثر می باشد( .شکل)3
اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن
در این روش فاضالب را به منظور شکستن کمپلکسهای
سیانور تا حدود  49الی  54درجه سانتی گراد گرم نموده و پی
اچ را روی  10/5تا  11/8تنظیم میکنند .درحالی که محتویات
مخزن همزده میشود فرمالین اضافه شده و پس از  2الی  5دقیقه
 41درصد هیدروژن به همراه یک کاتالیزور و مواد تثبیت کننده
به مخزن واکنش افزوده میگردد .بعد از یک ساعت هم زدن
واکنش تکمیل میگردد .در این فرایند طبق واکنش زیر سیانور به
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سیانات تبدیل میشود و فلزات به صورت اکسید یا هیدروکسیل
رسوب میکنند.
¯CN¯ + HCHO + H2O → HOCH2CN + OH
CN¯ + H2O2 → CNO¯ + H2O
Zn(CN)4¯2 + 4HCHO + 4H2O → 4HOCH2CN +
4OH¯ + Zn+2
Zn+2 + 2OH¯ → ZnO¯ + H2O

فرمالدهید همچنین به عنوان یک احیا کننده با یونهای
سیانور ترکیب و یونهای فلزات را مطابق دو واکنش آخر آزاد
مینماید .از این فرایند برای تصفیه فاضالبهای سیانور دار
خصوصا فاضالبهای آبکاری که حاوی سیانورسدیم و سیانور
کادمیم است استفاده میشود .از معایب این روش این است که
به دلیل استفاده از فرمالدهید میزان  BODپساب تصفیه شده
نسبتا باال میباشد.
اکسیداسیون الکتروشیمیایی
از این روش برای حذف سیانور آزاد و سیانات از فاضالبهای
صنعتی استفاده میشود .فاضالب را پس از جمع آوری به درون
یک راکتور متصل به جریان الکتریکی مستقیم پمپ میکند .در
این راکتور سیانور به نیتروژن ،دی اکسید کربن و مقادیر جزیی

اکسیداسیون با دی اکسید گوگرد و هوا
در این فرایند از دی اکسید گوگرد (به صورت مایع یا گاز،
محلول ،نمکهای سولفیت ،سوزاندن گوگرد) و هوا استفاده شده
و سیانور طبق واکنش زیر به سیانات اکسید میگردد [.]3
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آمونیاک اکسید میگردد .استفاده از این شیوه برای فاضالبهایی
که غلظت سیانور در آنها کم تر از  1000میلی گرم در لیتر
است مناسب میباشد[1و]2
محاسن
عدم استفاده از مواد شیمیایی؛
بیشترین کارایی در حذف غلظت های باالی سیانور؛
عدم نیاز به رقیق سازی و پیش تصفیه.
معایب
کارایی پایین برای غلظتهای کم تر  1000میلیگرم در لیتر
سیانور؛
تداخل سولفات ها در عملکرد سیستم.

سرعت اکسید شدن تیوسیانات

به میزان قابل مالحظهای کمتر

از سرعت اکسیداسیون سیانور

میباشد.

در

نتیجه

حضور

تیوسیانات تاثیر چندانی در مقدار

مصرف  SO2ندارد .به کارگیری
این روش برای تصفیه پسابهای

معادن طال و صنایع فلزی در کانادا

نشان داده است که در حذف
سیانور و کمپلکسهای فلزی آن

بیش از  99درصد موثر بوده است.

CN¯+ SO2 + O2 + H2O → CNO¯ +H2SO4

تیوسیانات نیز طی این فرایند به صورت زیر اکسید میشود.
SCN¯ + 4SO2 + 4O2 + 5H2O → CNO¯ + 5H2SO4

سرعت اکسید شدن تیوسیانات به میزان قابل مالحظهای
کمتر از سرعت اکسیداسیون سیانور میباشد .در نتیجه حضور
تیوسیانات تاثیر چندانی در مقدار مصرف  SO2ندارد .به کارگیری
این روش برای تصفیه پسابهای معادن طال و صنایع فلزی در
کانادا نشان داده است که در حذف سیانور و کمپلکسهای فلزی
آن بیش از  99درصد موثر بوده است.
روش تبادل یونی
این روش بیشتر برای بازیافت فلزات از پسابهای صنایع
آبکاری به کار میرود .به این منظور از انواع رزینها شامل
رزینهای آنیونی کاتیونی و ترکیبی استفاده شده و پس از پایان
کار رزینها را احیا نموده و مورد استفاده مجدد قرار میدهند.
بعضی از رزینها نظیر رزینهای آنیونی قوی ،قدرت باالیی
در جداسازی کمپلکسها دارند ولی به دلیل پیوستگی شدید

کمپلکسها به رزین ،احیا رزین با روشهای معمول مقدور نبوده
و بایستی از اسید استفاده شود .به این منظور از اسیدهیدروکلریک
رقیق و اسیدسولفوریک رقیق استفاده میشود .این روش هزینه
نسبتا باالیی دارد [.]4
روش مرطوب
روش مرطوب که روشی كم هزينه و آسانتر است .این روش
توسط محلول كربنات سديم است گاز توسط محلول 1-3درصد
كربنات سديم شسته ميشود ودراين مورد تركيبات NaCN
 ,Na2S2O3نميتوانند بازيابي شوند و وارد سيكل فاضالب
ميشوند .روشی که در صنایع فوالد و ذوب آهن استفاده میشود
همین روش مرطوب است.
در صنايع فوالد و ذوب آهن سيانيد به صورت هيدروژن
سيانيد عمدتا در كورههاي كك سازي و مقداري نيز در كوره
بلند در دماي باال توليد ميشود .حجم عمده فاضالب توليد شده
در قسمت كك سازي از عمليات شستشوي گاز كك حاصل
ميشود كه شامل مقادير زيادي آلوده كننده مضر ميباشد .اين
فاضالبها به طور نمونه شامل :آمونياك .سولفيد و سيانيد .فنل
ميباشد .سيانيدها در اين فاضالبها به صورت سيانيد ساده
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 HCNو سيانيد كمپلكس عمدتاFe(CN)-4 Fe(CN)-3 :

وجود دارند.
دركوره بلند مقداري يون سيانيد به صورت كمپلكس همراه
با گاز كوره وجود دارد .گاز كوره درمرحله شستشو و غبارگيري
فيزيكي تصفيه شده و تركيبات سيانوري همراه با آب شست وشو
به فاضالب تخليه ميگردد فاضالب صنعتي وارد حدود  6بركه
تبخيري ايزوله شده و به روش تبخيري حذف ميگردد.
در کک سازی نیزتعداي از تركيبات موجود در گاز كك از
قبيل  HCN ,H2Sمضر بوده و باعث خوردگي دستگاهها و
خطوط لوله مي شوند ،به اين علت اين تركيبات را از گاز كوره
كك سازي خارج ميكنند [.]5
روش بیولوژیکی
تصفیه بیولوژیکی فاضالب را امروزه بیشتر برای تصفیه
فاضالبهای شهری و بعضی از فاضالبهای صنعتی (نظیر صنایع
غذایی و دارویی) به کار میبرند .در این روش میکروارگانیسمها
نقش اساسی داشته به طوری که ترکیبات آلی و آالیندههای
موجود در فاضالب را در شرایط هوازی یا غیرهوازی به عنوان
ماده غذایی به مصرف رسانده و تثبیت مینمایند .در دهههای
گذشته محققین کوشیدهاند تا با استفاده از روش بیولوژی امکان
حذف سیانور از فاضالبهای صنعتی را مورد بررسی قرار دهند.
این مطالعات عمدتا با استفاده از محیط کشت مخلوط صورت
گرفته و سعی شده تا ضمن تعیین شرایط محیطی بهینه برای

در دهههـای گذشـته محققین

کوشـیدهاند تـا بـا اسـتفاده از

روش بیولـوژی امـکان حـذف

سـیانور از فاضالبهـای صنعتی
را مـورد بررسـی قـرار دهنـد.

فعالیت میکروارگانیزمها کارایی آنها در حذف سیانور مورد
ارزیابی قرار گیرد[.]6
نتیجه گیری
در این گزارش روشهای مختلف شیمیایی و بیولوژیکی به
عنوان روشهای حذف سیانور از فاضالبهای صنعتی بیان شد.
هر کدام از این روشها مزایا و معایبی دارند .روشی که در حال
حاضر در صنایع فوالد سازی استفاده میشود روش مرطوب بوده
که روشی ساده و ارزان قیمت است .ولی در این روش میزان
انتشار سیانور باز هم قابل مالحظه است .پیشنهاد میشود از
روشهای بیولوژکی که قابلیت تصفیه فاضالب با هزینه کم تر و
بدون تشکیل محصوالت جانبی خطرناک را دارد استفاده شود.

منابع:
[1] U.S. Environmental protection Agency (1992), “ Guidelines for effluent limitation “,EPA/540/p.91/005
Washington D.C.U.S.A
[2] HO.S.P,wang, Y.Y. and Wan .C.C.(1989), “Electrolytic decomposition of cyanide effluent with an
electrochemical reactor packed with stainless steal fiber “ Wat .Res. Vol 24. No 11. PP.1317-1321.
[3] Nutt S.G. and Zaidi S.A. (1983) “ Treatment of cyanide containing by the copper –catalyzed So2/air
oxidation process “ .Proc. Wastewater 38th Industrial Waste Conf. Purdue Univ .PP.357-386.
[4] Gupta .A. Johnson E.F.andschlossel R.H. “ investigation into the ion exchange of the cyanide complexes
of zinc(2+), cadmium (2+) and copper (1+)Ions” Ind. Eng. Chem. Res 26, 588-594.
5-Alipor H.»recovery of chemical material from cok industry(Persian) «.metalogical of Steel Manufacture
Effluent of Esfahan.1981

[ ]6غ .سیاحتی اردکانی  « ،حذف بیولوژیکی سیانور از فاضالب صنایع فوالد سازی» ،پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشگاه
صنعتی اصفهان1378 ،
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گزارش تحقيقي
		
در رابطه با توليد
		
فوالدهاي دريايي
و سازه هاي كشتي
(قسمت اول)

اردشير حسينی منجزی
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چكيده
گزارش تحقيقي ذيل در خصوص سازههاي دريايي شامل سه بخش ( near shoreكرانه ساحلي)( on shore ،ساحلي) و off
( shoreدرون دريا) و سازههاي كشتي بوده و شامل تحليل فني و آماري از ظرفيتها و قابليت هاي صنايع دريايي است .جهت
توسعه محصوالت شركت تعدادي از پروفيل هاي كاربردي و مشابه با مقاطع توليدي ذوب آهن مورد بررسي قرارگرفته و در انتها نيز
چالشهاي پيش روي آورده شده اند.
مقدمه
باتوجه به شرايط اقتصادي موجود و رشد فزآينده صنايع توسعه
يافته ،تنها راه ماندگاري در عرصه رقابت در دنياي روبه رشد آتي،
گسترش بازارهاي هدف و توسعه محصوالت و افزايش كيفيت آنها
خواهدبود.
نظر به اينكه كشور عزيزمان ايران بیش از  5800کیلومتر سواحل
و مرز دريايي در شمال و جنوب دارد .برنامهريزي و سياستهاي
واقع بينانه در رابطه با صنعت عظيم فوالدهاي دريايي و سازههاي
كشتي زمينه هاي شكوفايي اقتصادي مثمري را براي كشور به
ارمغان خواهد آورد.
گزارش تحقيقي ذيل نيز تالشي در خصوص امكان سنجي توليد
و بازاريابي فوالدهاي دريايي (سازه هاي كشتي) در جهت دستيابي
به اهداف و چشم انداز مورد نظر شركت ميباشد.
سازههاي دريايي
سازههاي دريايي شامل سه بخش ( near shoreكرانهي
ساحلي)( on shore ،ساحلي) و ( off shoreدرون دريا)

جدول شماره 1
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است .در بخش  shore nearو on shoreبه تحليل و طراحي
سازههاي ساحلي (ديوارهاي ساحلي و تأسيسات حفاظتي سواحل)
و نزديك ساحل ماننداسكلههاي فوالدي و بتني ،موجشكنها،
خطوط لوله ساحلي و همچنين تحليل جريانات رسوب ،تثبيت
سواحل و ...پرداخته ميشود.
در بخش  off shoreنيز تحليل و طراحي سازه هاي دور از
ساحل مانند سكوهاي دريايي (تاسیسات نفتی و گازی) ،خطوط
لوله كف دريا در آب هاي عميق و ...مدنظر است
سازه هاي دريايي كه مهمترين آنها سكوهاي نفتي و لوله هاي
انتقال نفت هستند ،همواره در معرض انواع محيط هاي خورنده،
فرسايش ونيرو هاي وارد از سوي امواج دريايي قرار دارندو لزوم
استفاده از فوالدهاي آلياژي و مهندسي بااستحكام باال و مقاوم در
برابرخوردگي رابطورخاص روشن ميسازد.
شرکتهای فعال
در زمینه سازههای دریایی نیز دو دسته کام ً
ال مجزا هستند .بدین
معنی که تعدادی در زمینه سواحل و بنادر و تعدادی در زمینه
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شكل 2

شكل 1

جدول 2

سکو فعال هستند .مث ً
ال شركت هاي سازهپردازی ،دریابندر ،ساحل،
طرحنواندیشان و  ...در زمینه سواحل و بنادر فعالیت میکنند .کار
سکو عمدتاً در شرکتهای نفت و گاز انجام میشود (شركت هايي
چون :سازه ،ناموران ،نارگان و  )...چرا که اصوالً سکوهای دریایی
بخشی از تاسیسات نفتی/گازی هستند(.البته گفتنی است که عمده
طراحی سکوهای کشور کماکان توسط شرکتهای خارجی انجام
میگیرد ).پیمانکاری سازههای دریایی نیز عمدتاً در اختیار چند
شرکت بزرگ نیمه دولتی و زیرمجموعههای آنهاست .شركتهايي
مثل :صدرا ،ایزوایکو ،قرارگاه سازندگی ،تاسیسات دریایی و ...
ظرفيت هاي موجود
 وجود بیش از  5800کیلومتر سواحل كشور در شمال و جنوب(كه ميتواند نقش فعالي را در توسعهی نقاط اقتصادی  -فرهنگی

كشورداشته باشد)( .جدول شماره )1
 موقعيت استراتژيك جمهوري اسالمي ايران از نظر دارا بودنمسيرهاي مناسب حمل و نقل دريايي
 تعدد و تنوع سازه هاي ساحلي و دور از ساحل؛ ساالنه  12هزاركشتي ازتنگه هرمزعبورمي كنندكه بسيارياز كشتي ها نياز به عبور دارند(هم اكنون بزرگترين تعميرگاههاي
جهان درحاشيه جنوبي خليج فارس(دوبي وبحرين) قراردارند؛
 عضويت جمهوري اسالمي ايران به عنوان تنها كشور خاورميانهدر انجمن بین المللی زيرساختهاي حمل و نقل آبي.؛
 توسعه روز افزون فعالیت های دریایی و رويكرد توسعه دريامحور کشور؛
 كثرت متخصصین و فارغ التحصیالن روبه رشد رشته هایآذر  -دی 1397
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جدول 4

مرتبط از جمله سازههاي دريايي ،مهندسي سواحل ،علوم دريایی
و اقیانوس شناسی و ....
همچنين شايان ذكراست در ساليان اخير تمايل به استفاده از
محصوالت كامپوزيتي و پوشش دار در سازههاي دريايي جهت
جلوگيري از خوردگي ( انواع خوردگي بيولوژيكي و ميكروبيولوژيكي
ناشي از گازهاي آمونياك SO، SO2، CO، CO2 ،H2Sو انواع
تركيبات اسيدي ،نمكي و فسفات دريايي كام ً
ال خورنده) افزايش
يافته است.
سازههاي دريايي در بخش  shore onو near shore
يكي از كاربردهاي ساخت و سازهاي دريايي در قسمت اسکلهها
و نواحي ساحلي مهاربندي ميباشد .اين سازهها با سايزهاي

متفاوتي و در شكل هاي مختلف  Uو  Zمورد استفاده قرار گرفته
و توسط انواع اتصاالت به يكديگر متصل ميگردند( .شكلهاي
شماره يك و دو)
اين سازه هاي مهاربندي ( Steel Pilesپايه هاي فوالدي)،
بسته به شرايط و محيط ساحلي ،داراي گريدها و سايزهاي متنوعي
به شرح ذيل است( :جداول شماره2،3،4و)5
سازههاي دريايي دربخش ( off shoreدرون دريا)
در ساخت سازه ها و دكلهاي نفتي /دريايي از مقاطع فوالدي
متنوعي همچون ناوداني ،نبشي و ...تحت عنوان فوالدهاي مهندسي
با استحكام باال نظير؛ گريد  ST-52پس از قلع اندود نمودن (كوتينگ
و حفاظت از خوردگي) استفاده ميگردد( .شكلهاي 3و)4
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جدول 5

شكل 3

شكل 4
ادامه مقاله در شماره آتی
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معرفی راهکارهای موثر در افزایش
بازدهی انرژی و کاهش تولید گازهای
گلخانـهای در صنایـع آهن و فـوالد
(مطالعه موردی در ذوب آهن اصفهان)

محمد نیک نژاد

محمد جواد شب دینی
آذر  -دی 1397
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چکیده

صنایع آهن و فوالد یکی از صنایع مهم در مصرف انرژی محسوب می شود و نقش مهمی در تغییرات آب و هوای جهانی بازی می کند .فوالدسازی

بر پایه کوره بلند و کنورتور سهم عمده مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد .افزایش مصرف انرژی اثر مستقیمی بر انتشار گازهای گلخانه ای
و مشکالت زیست محیطی ناشی از آن دارد .میزان انتشار گازهای گلخانه ای وابستگی زیادی به فن آوری تولید ،محصوالت نهایی ،بازدهی انرژی
و میزان استفاده از سوخت های فسیلی دارد .مطالعات زیادی در سراسر دنیا به منظور کاربردی سازی فن آوری های با بازدهی انرژی باال و مصرف

هرچه کمتر کربن صورت گرفته و تجاری سازی شده اند .از اینرو این مقاله به بررسی راهکارهای نوین در کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی
از فرایند تولید فوالد می پردازد.

کلمات کلیدی :کوره بلند ،کنورتور ،مصرف انرژی ،گازهای گلخانه ای ،مشکالت زیست محیطی
Abstract

Iron and steel manufacturing is the most energy consumption industries and these industries play important
role in global climate exchange. The base of iron making is blast furnace and converter that are the main share
of energy consumption . Increasing in energy consumption has a direct impact on greenhouse gas emissions
and environmental problems. Greenhouse gas emissions are depend on production technology, final product,
energy efficiency and fossil fuels uses. A lot of studies around the world have been commercialized to apply
high-energy technologies and lower carbon consumption. Therefore, This article discuss to new ways of
reduce environmental pollutants from the steel production process.
Keywords: Blast furnace, converter, energy consumption, greenhouse gas, environmental problems

مقدمه
کلید اصلی در تغییرات آب و هوای جهانی انتشارات گازهای
گل خانه ای ( )SOx , NOxو  CO2تولید شده از طریق
صنعت ،حمل و نقل ،ساخت و ساز و کشاورزی می باشد .یکی
از مهمترین صنایع تولید کننده این گازها صنعت آهن و فوالد
می باشد که حدود  %7گازهای گل خانه ای تولید شده در
دنیا را به خود اختصاص داده است .در سال  2016مجموعه
فوالد خام تولید شده در دنیا حدود  1/63بیلیون تن بوده
است .درصد باالیی از انرژی مصرف شده در صنعت آهن و
فوالد مربوط به زغالسنگ و کک می باشد در نتیجه صنعت
فوالد یکی از مهمترین صنعت های تولید گاز  CO2محسوب
می شود و تکنولوژی های مبتنی بر تولید کربن کمتر یکی از
مهمترین مشخصه های کارخانه های تولید آهن و فوالد مد نظر
قرار گرفته شده است .سرباره های مختلف ،لجن ،قراضه های
فوالدی ،سروصدا و لرزش تا حد زیادی بر زندگی و سالمت
کارگران و ساکنان منطقه ای تاثیر گذار است .در صنعت فوالد
کشورهای جهان سوم بازدهی انرژی و بازیابی انرژی های ثانویه
بسیار ضعیف و محدود می باشد در نتیجه معرفی تکنولوژیها
و تجهیزات پیشرفته راهی دیگر در افزایش بازدهی انرژی و
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کاهش تولید گازهای گلخانه ای می باشد .با افزایش نرخ تولید
سالیانه فوالد در کشورها انتشار گاز  CO2سال به سال رو به
افزایش است و برای دستیابی به ذخیره انرژی بیشتر و کاهش
انتشارات در صنعت فوالد دولت ها باید سیاست های مهمی
را اتخاذ نمایند .شکل  1نمایی از منابع تولید گاز  CO2را در
یک کارخانه تولید فوالد معمولی نشان می دهد .شکل  2نیز
نمایی از تولید آهن خام به روش کوره بلند و واحدهای جانبی
تولید کننده عامل احیایی را نشان می دهد .طرح شماتیکی
از میزان پیشرفت های حفاظت از محیط زیست در سراسر
شرکت های فوالد جهان در شکل  3مشاهده می شود .از سال
 1960تا  1970عملیات بر روی منابع آلودگی بود .در این
مرحله کارخانههای فوالد اقداماتی نظیر رقیق سازی و عملیات
حمل مواد 1مانند سوزاندن ،بازیابی و عملیات شیمیایی را انجام
دادند .ولی در کل این روش ها تنها مربوط به انتقال آلودگی از
محلی به محل دیگر می باشد .از سال  1970تا  1990مرحله
ذخیره انرژی .بحران نفتی که در سال  1973به وجود آمد
منجر شد که کشورهای غربی به اهمیت هرچه بیشتر انرژی پی
برده به طوری که روش های مختلفی را برای کاهش مصرف
انرژی اتخاذ نمایند.
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شکل  )1نحوه و میزان تولید گاز دی اکسید کربن در یک واحد تولید فوالد معمولی

شکل )2جریان استفاده از سوخت بر پایه زغالسنگ در مرحله تولید آهن خام

کاهش مصرف انرژی های خاص در راستای مصرف کمتر
منجر به کاهش انواع انتشارت از انواع منابع انرژی خواهدشد.
باید ذکر کرد که این روش یک استراتژی ابتکاری کارآمد و
نسبی محسوب می شود .نتایج طوالنی مدت نشان داده است
که صرفه جویی در انرژی یک اقدام فعال و اقتصادی برای
حفاظت از محیط زیست می باشد .از سال  1980تا 1990
مرحله تولیدات پاک و ساخت و ساز سبز .تولیدات پاک همراه
با بازدهی زیاد منابع با استفاده از کاهش یا جلوگیری از انتشار

آلوده کننده ها و مواد سمی از منابع می باشد .بنابراین میتواند
اهداف زیست محیطی همراه با مزایای اقتصادی را تحقق بخشد.
ساخت و ساز سبز گران تر از محصوالت پاک می باشد؛ این
روش شامل بهبود محصوالت با استفاده از بهره وری بیشتر،
ارتقاء طول عمر و مدیریت پسماند جهت بازیابی و بازیافت
میباشد .بعد از  1990مرحله مطالعات بر اصالحات اقتصادی
واحدهای فوالدسازی .هدف از تشکیل زنجیره اقتصادی صنایع
از طریق ادغام تشکیالت اقتصادی فوالد با فرایندهای مرتبط با
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شکل )3طرح شماتیکی از میزان پیشرفتهای حفاظت از محیط زیست در سراسر شرکت های فوالد جهان

محصوالت ،مصرف محصوالت ،واگذاری ،تجزیه ،استفاده مجدد
و بازیافت می باشد.
 -1ساخت و سازهای سبز در واحدهای فوالدسازی:
باتوجه به نیازهای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست،
پیشرفت های نوینی در زمینه های تحقیق و عملیاتی الزم است.
اکولیبل ( ،)eco-labelبرای بیان اطالعات زیست محیطی می
باشد .اجرائیات زیست محیطی همراه با استقرار سیستم های
مدیریت زیست محیطی و استانداردهای  ISO14000برای
توسعه پایدار در تمامی کشورهای دنیا توسعه یافته اند .امروزه
کارخانه ها و انسان ها باید توجه بسیاری به تولید سبز داشته
باشند .موارد شامل تمامی صنایع تولیدی مانند متالورژی،
شیمیایی ،معماری ،صنایع مکانیکی و غیره می باشد .بنابراین
تولید سبز قطعا شامل عملیات ،توسعه ،اصالح و دستیابی به
موفقیت تمامی صنایع تولیدی می باشد .اهداف اصلی ساخت و
ساز سبز شامل موارد زیر است :
الف) اقداماتی شامل کنترل منشاء آلودگی در فرایند تولید.
ب) آالینده باید در فرایند ساخت و ساز برطرف شده و بازده
اقتصادی و با مزایای زیست محیطی هماهنگ شود.
پ) زنجیره صنایع اقتصادی باید تشکیل شده و سیستم
انتشارات صفر ارتقاء 2یابد.
یکی از راهکارهای کارخانه های تولید فوالد فرایندهای
ساخت و ساز با بازدهی باال و در نتیجه کاهش آالینده های
زیست محیطی می باشد .با اتخاذ این قبیل فن آوری ها مانند
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ریخته گری نزدیک به محصول نهایی ،ریخته گری مداوم
سرعت باال ،فوالدسازی مرتبط با دمای باال از طریق نورد ،نورد
بی پایان ،پیش عملیات فلز داغ و متالورژی ثانویه می توان
گامی مهم در کاهش آالینده ها برداشت.
 -2راهکارهای عملی در شرکت های فوالدسازی
الف) دمای فرایند :برای تولید محصوالت نواری نباید دمای
عملیاتی کمتر از  950درجه ساتیگراد باشد و بهتر است باالی
 1000درجه ساتیگراد باشد .اما برای محصوالت طویل این دما
نباید زیر  900باشد.
ب) زمان انجام فرایند :در مورد کوره بلند ،کنورتور و نورد داغ
زمان انجام فرایند باید زیر  1000دقیقه باشد .در کوره قوس
الکتریکی و انجام نورد این زمان باید کمتر از  180دقیقه باشد.
پ) انتشار گازهای گلخانه ای به ازای تولید هرتن فوالد :در
فرایند کوره بلند ،کنورتور و نورد داغ نباید بیشتر از 1400
کیلوگرم و برای کوره قوس نباید بیشتر از  160کیلوگرم باشد.
ت) ترویج صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست با
روش های تولید نیرو توسط گاز کوره بلند ،خنک سازی خشک
کک ،توربین بازیابی فشار باالی کوره بلند ( ،)TRTبازیابی
گاز کنورتور ،احتراق احیاء کننده ،3نورد مستقیم و داغ شمش،
ریخته گری سرعت باال ،تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند،
بازیابی سرباره و جلوگیری از پاشش سرباره .4شکل  4تصویر
نحوه تزریق پودر زغالسنگ به دهانه دم و شکل  5نقشه طرح
تجهیزات تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند را نشان می دهد.
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شکل  )4تصویر دهانه دم تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند

ث) سرمایه گذاری در روش های سبز کار آمد مانند تزریق
پالستیک به کوره بلند ،استفاده از پالستیک های باطله در
کک سازی ،گوگردزدایی گاز های واحد زینترسازی ،استفاده از
اجاقهای گردان و گندله سازی بر پایه استفاده از زغالسنگ.
شکل  6شماتیکی از تجهیزات تزریق مواد پالستیکی به کوره
بلند را نشان می دهد.
ج) تحقیقات در مورد فن آوری های سبز جدید مانند احیای
در حالت مذاب ،استفاده از منابع جدید انرژی ،ریخته گری
نواری ،فرایندهای کک سازی نوین ،بازیافت تایرهای الستیکی.
چ) ارتقاء تکنولوژی تولید محصوالت ،نوآوری در تولید
محصوالت جدید و در نتیجه کمک به بهبود شرایط اقتصادی و
اکولوژی کارخانه های تولید فوالد.
ح) استفاده از گاز هیدروژن به عنوان یک انرژی پاک منحصر
به فرد موجود در گاز کک تولید شده در فرایند کک سازی.
کارخانه های تولید فوالد می توانند از روشهای جذب و واجذب
جهت تولید هیدروژن از گاز کک استفاده نمایند .بعالوه ا اینکه
از گاز هیدروژن به دست آمده می توان در تولید دی متیل اتر
بهره برد .طرح استفاده از گازهای کک و کوره بلند در شکل 7
مشاهده می شود.
خ) استفاده از حرارت های تولیدی در فرایند های تولید فوالد
در گرم نمودن آب و ارائه به ساکنان محلی.
د) استفاده از فاضالب های شهری و پساب ها با استفاده از
روش های تصفیه صنعتی در کارخانجات تولید فوالد.

ذ) به کارگیری سیاست های ذخیره انرژی و کاهش انتشارات
گازی از جمله برطرف کردن تولید عقب مانده و جلوگیری از
ایجاد ظرفیت های جدید ،توسعه کوره های قوس الکتریکی
تولید فوالد ،ارتقاء و اجرای نوآوریهای سبز و ترویج نوآوریهای
تکنولوژیکی در صنعت فوالد مانند استفاده از سیستم تزریق پودر
زغالسنگ به کوره بلند یا سیستم خنک کاری خشک کک ،همه
گیر نمودن تکنولوژی های حذف و بازیابی مانند سیستمهای
حذف گرد و غبار ،حذف خشک گرد و غبار دودکشها و بازیافت
های حرارتی ،ایجاد استانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی
و التزام به اجرای آن ها ،استفاده از روش نورد شمش های داغ
( )Hot Chargingبه منظور کاهش اتالف انرژی و در نهایت
استفاده از تکنولوژیهای کربن پایین تولید فوالد مانند احیای
مستقیم آهن ،گندله سازی و احیای آن ها ،استفاده از روش
های ذوب سازی فوالد مانند  Corex، Finexو ،HISmelt
فرایند ( TECnordاجاقهای دوار تولید فوالد (grate-kiln
 .)processشکل  8مقایسه ای بین روش های نوین تولید
فوالد را در مقایسه با کوره بلند نشان می دهد.
شکل  9نیز تصویر کوره دوار تولید فوالد و تجهیزات مربوطه
را نشان می دهد.
از اینرو با توجه به مطالب ذکر شده در راستای فعالیت های
زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی ،ذوب آهن اصفهان به
عنوان اولین صنعت فوالد کشور همسو با سایر تولیدکنندگان
آهن و فوالد در دنیا اقدامات بسیار زیادی را در نیم قرن فعالیت
آذر  -دی 1397
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شکل  )5نقشه طرح تجهیزات تزریق پودر زغالسنگ به کوره بلند

خود انجام داده است .از جمله فعالیت های زیست محیطی این
شرکت بزرگ می توان به پروژه بازسازی و بهسازی سیستم
تصفیه غبار کنورتورهای فوالدسازی ،پروژه های نوسازی
باتریهای کک سازی ،پروژه تولید ریل ملی ،تزریق پودر
زغالسنگ به کوره بلند ،آبزدایی از لجن کنورتورها ،احداث
تصفیه خانه پسابهای کارخانه ،جداسازی آب از سرباره
کنورتور ،مشعل سوزاننده گاز اضافی کوره بلند و کک سازی،
استفاده از گاز کوره بلند در تولید کک ،بازیابی کامل گاز کک
و تولید محصوالت فرعی ،طراحی و ساخت درب های فلکسیبل
جهت نصب بر کورههای کک سازی به منظور حداقل نمودن
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انتشارات گاز کک ،ایجاد  16500هکتار فضای سبز و نصب
سیستم های کنترل کننده آالینده ها اشاره نمود.
نتیجه گیری
نظر به افزایش روز افزون تولید گازهای گلخانه ای مانند
 COو  CO2و در پی آن افزایش گرمای جهانی و مشکالت
زیست محیطی ناشی از آن نیاز به کنترل و حتی کاهش این
انتشارات به شدت احساس می شود .کارخانه های تولید فوالد
در سراسر دنیا یکی از منابع مهم تولید این انتشارات می باشد.
بدین منظور به کارگیری روش های نوین کاهش دهنده مصرف
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شکل  )6تجهیزات مورد نیاز تزریق مواد پالستیکی به کوره بلند

شکل  ) 7طرح استفاده از گاز کک و کوره بلند
 :PSAجدب نوسان فشار :POR ،راکتور اکسایش جزئی :GHP ،واحد ترکیبی گرما-نیرو :MR ،راکتور فاز گازی متان :FSG ،واحد جداسازی گاز،
 :DPتصفیه دی متیل اتر :MP ،تصفیه متانول :TSA ،جذب نوسان دما :WGS ،راکتور شیفت آب و گاز :CCA ،جذب شیمیایی CO2

انرژی در این کارخانجات ،کنترل و کاهش تولید گازهای
گلخانهای و رعایت استانداردهای بینالملل زیست محیطی
باید یکی از الزامات اصلی مورد توجه قرار گیرد .در این راستا
این مقاله به صورت خالصه راهبردهای سیاستگذاری اصلی
در صرفه جویی انرژی ،کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن،
فن آوریهای با تولید کربن کمتر و تغییر فرایندهای تولید
با استفاده از سوخت های پاک را پیشنهاد نموده است .ذوب
آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور با توجه به
اهمیت محیط زیست اقدامات فراوانی را جهت استاندارد سازی

و کاهش آلودگی های زیست محیطی اجرا نموده است .از
جمله طرح های این واحد صنعتی بزرگ در حوزه های مختلف
میتوان به آب زدایی از لجن کنورتور ،راه اندازی پروژه تزریق
پودر زغالسنگ به کوره بلند ،اجرای پروژه ،Hot charging
بازیابی کامل گازهای حاصل از فرایند کک سازی و تولید انواع
محصوالت جانبی ،تولید شمش بیم بالنک (در راستای تولید
شمش نزدیک به شکل نهایی و کاهش شدید مصرف انرژی)،
استفاده از پساب های شهری در چرخه تولید فوالد و دهها طرح
صنعتی دیگر یاد نمود.
آذر  -دی 1397
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FINEX  وCOREX ) مقایسهای بین فرایندهای کوره بلند با8 شکل

 ) تصویر کوره دوار در تولید تکه های آهن خام9 شکل

1. end-pipe treatment

:زیرنویس

2. zero” emission system
3. regenerative combustion
4. slag splashing
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کاربرد غلتکهاي HSS
()High Speed Steel

در نورد گرم ورق

عليرضا کی يگانه

مختـــار بخشيــان
علی حاجیان نـژاد
آذر  -دی 1397
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چكيده
غلتک و بويژه غلتکهاي کاري نورد نهايي يکي از قطعات مهم خطوط نورد گرم ورق بوده که به طور مستقيم بر روي پارامترهاي
کليدي توليد چون بهره وري خط و کيفيت سطح ورق توليدي اثر ميگذارد .تاثيرغلتک بر روي اين پارامترها يکي به جنس و مشخصات
متالورژيکي و مکانيکي آن و ديگري به نحوه استفاده از غلتک در قفسههاي نورد بستگي دارد به طوري که تغيير و يا عدم انتخاب صحيح
و استفاده نامناسب در شرايط نورد بشدت هر دو پارامتر مهم بهره وري و کيفيت را پايين آورده و عالوه بر کاهش توليد ،توانايي خط
توليد نورد گرم را در توليد محصوالتي با ارزش افزوده باال محدود مي سازد.
غلتک هاي  HSSفوالدي نسل جديدي از غلتک هاي نورد هستند که به طور کامل با نسل قبلي خود يعني غلتکهاي چدني – Hi
 Crفرق دارند.اين غلتکها با بهره گيري از عناصر  Cr , V , Mo , W , Coو  Nbو تشکيل کاربيدهاي مناسب خواص فوقالعادهاي
چون سايش بسيار کم و کيفيت سطح بسيار عالي (غلتک – ورق) را به همراه کاهش زمان سنگ زني ،افزايش طول برنامههاي نورد،
افزايش  IUو غيره فراهم ميسازند .در کنار مزاياي استفاده از غلتکهاي  HSSمحدوديت هايي را در خط نورد گرم به همراه داشته
است به نحوي که کارخانجات نورد مصرف کننده را ملزم به تدارک اقدامات و تمهيداتي جهت استفاده بهينه از آنها و حذف اثرات
ناخواسته کرده است .در اين مقاله به بررسي مزايا ،محدوديت ها و شرايط استفاده از اين نوع غلتکها پرداخته مي شود.

شکل  :1تغيير جنس غلتک ها در خطوط نورد گرم دنيا

 -1مقدمه
غلتک و بويژه غلتکهاي کاري نورد نهايي يکي از قطعات مهم
خطوط نورد گرم ورق بوده که به طور مستقيم بر پارامترهاي
کليدي توليد چون بهره وري خط و کيفيت سطح ورق توليدي
اثر ميگذارد .تاثيرغلتک بر روي اين پارامترها يکي به جنس و
مشخصات متالورژيکي و مکانيکي آن و ديگري به نحوه استفاده
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از غلتک در قفسه هاي نورد بستگي دارد به طوري که تغيير و يا
عدم انتخاب صحيح و استفاده نا مناسب در شرايط نورد بشدت
هر دو پارامتر بهره وري و کيفيت را پايين آورده و عالوه بر
کاهش توليد ،توانايي خط توليد نورد گرم را در توليد محصوالتي
با ارزش افزوده باال محدود مي سازد.
در اين راستا با گذشت زمان و رقابتي شدن بازار کارخانجات

--

--

3.0 – 0.5 4.0 – 1.0 4.0 – 0

– 8.0
13.0

Forged 1.5 – 0.8 1.0 – 0.1

جدول  :1دامنه ترکيب شيميايي غلتک هاي HSS

Thermo
Young’s Modulus
Thermal
Hardness
Poisson’s Ratio Conductivity
نوع غلتک
)(Mpa
)Expansion (1/K) (HSC
)(W/m2*K
85 - 78

)-6(^10 * 11.5

20.5

0.27

229500

HSS

75 - 70

)-6(^10 * 13.0

20

0.3

215000

Hi – Cr

80 - 70

)-6(^10 * 11.5

18.5

0.27

168000

ICDP
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C
Ni
Cr
Mo
V
W
Nb
Co
نوع غلتک
Cast 2.2 – 1.4 1.2 – 0.3 8.0 – 4.0 6.0 – 2.0 7.5 – 4.0 0.5 – 0 4.0 – 0 5.0 – 0

جدول :2مقايسه خواص غلتک هاي  HSSبا غلتک هاي ديگر

نورد دنيا و توليدکنندگان غلتک را وا داشت تا روز به روز جنس
غلتکها و شرايط الزم براي استفاده از آنها را مطابق با پيشرفت
فرآيند نورد بهبود دهند .در شکل  1روند تغييرات جنس و روش
توليد غلتکها همزمان با پيشرفت در فرآيند نورد نشان داده
شده است.
همان طوري که از شکل فوق مشخص است به مرور و از سال
 1940جنس غلتک ها از  ICDPاستاتيک شروع و با گذشت
از غلتک هاي  ICDPبهينه يافته Adamite ،استاتيک و Hi
 – Crدر اواخر دهه  1980و اوايل سال  1990اولين غلتکهاي
 )HSS(High Speed Steelدر ژاپن استفاده گرديد به
طوري که امروزه به دليل مزاياي فراوان آن به طور گستردهاي
در قفسههاي نورد نهايي و نورد مقدماتي به کار مي رود.
 -2مشخصات غلتک هاي HSS
غلتک هاي  HSSفوالدي نسل جديدي از غلتکهاي نورد
هستند که به طور کامل با نسل قبلي خود يعني غلتکهاي
چدني  Hi – Crفرق دارند.اين غلتکها با بهرهگيري از عناصر
 Cr , V , Mo , W , Coو  Nbو تشکيل کاربيدهاي مناسب
خواص فوق العادهاي چون سايش بسيار کم و کيفيت سطح بسيار
عالي را به همراه مزايايي چون کاهش زمان سنگ زني ،افزايش

طول برنامههاي نورد ،افزايش  IUو غيره بوجود ميآورند .در
جدول 1-دامنه ترکيب شيميايي غلتکهاي  HSSآمده است.
همچنين در جدول  2خواص غلتک هاي  HSSدر مقايسه با دو
نوع غلتک ديگر آمده است.
در کنار اين مزايا استفاده از غلتک هاي  HSSمحدوديتهايي
را نيز در خط نورد گرم به همراه داشته است بنحوي که
کارخانجات نورد مصرف کننده را ملزم به تدارک اقدامات و
تمهيداتي جهت استفاده بهينه از آن ها و حذف اثرات ناخواسته
کرده است.
 -3مزاياي غلتک هاي HSS
همان گونه که اشاره شدغلتک هاي  HSSبه خاطر وجود
عناصر آلياژي کاربيدزا خواص بسيار متفاوتي و باالتر از آنچه در
استفاده از غلتک هاي چدني  Hi – Crداشند در خط توليد
نورد گرم ارائه مي دهند که به وضوح اثر آن در قسمت هاي
مختلفي چون کارگاه غلتک ،نورد نهايي و خط نورد گرم و
کيفيت محصول توليدي قابل مشاهده است .در شکل  2مزاياي
استفاده از غلتک هاي HSSنشان داده شده است.اين مزايا
عبارتند از:
 -1مقاومت به سايش باال
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شکل  :2مزاياي استفاده از غلتک هاي نورد

غلتکهاي  HSSبا سختي باال حدود  78تا  85شور سي
داراي نرخ سايش پاييني هستند در نتيجه ضمن حفظکران
غلتک ،پروفيل ورق مطلوبي را بوجود مي آورد که امکان نورد
برنامههاي مختلف را به صورت  Free Rollingفراهم ميسازد.
 -2سطح صاف
سطح غلتک هاي  HSSمشابه غلتکهاي  Hi – Crنيز به
خاطر سختي باال به سرعت خراب نشده و صاف و صيقلي تر
ميباشند که مزاياي زير را به همراه دارد:
 -1-2کاهش تعداد سنگ زني در کارگاه غلتک :کاهش تعداد
سنگ زني اين نوع غلتکها باعث تغییرات زیر ميشود تا:
• افزايش زمان در کارگاه غلتک و امکان سنگ زني بهتر و
کيفي تر ساير غلتکها؛
• استفاده بهينه از دستگاه هاي سنگ زني؛
• اعمال کران مناسب تر و دقيق تر؛
• کاهش مصرف انرژي و نيروي انساني؛
 -2-2افزايش طول و تناژ برنامههاي نورد :چون سطح
غلتکهاي  HSSبه سرعت خراب نميشود لذا ميتوان از آنها

48

آذر  -دی 1397

در چند برنامه مختلف نورد به صورت متوالي استفاده کرد (شکل
 )3و باعث موارد زیر شد
• کاهش تعداد تعويض غلتک ميان برنامه و کلي؛
• افزايش  IUو بهره وري خط؛
• کاهش هزينه هاي مرتبط با انرژي؛
 -3-2جلوگيري از عيب پوسته اکسيدي :استفاده از اين
غلتکها از بروز عيب پوسته اکسيدي ناشي از سايش غلتکها
جلوگيري کرده و در نتيجه راندمان کيفي محصوالت را باال برده
و توليد محصوالت جديدتر را ممکن ميسازد.
 -3اصطکاک باال
ضريب اصطکاک باالتر اين غلتک هاي  HSSنسبت به ساير
غلتک ها باعث بهبود فرآيند گازگيري و در نتيجه پايداري عبور
ورق در قفسهها مي شود.
 -4جمع بندي و نتايج
در کنار وجود مزاياي منحصر بفرد استفاده از غلتکهاي
 HSSدر خط نورد گرم الزم است تمهيداتي در حين استفاده از
اين غلتکها چه در خط توليد و چه درکارگاه غلتک پيشبيني
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شکل  :3عملکرد غلتک هاي  HSSدر افزايش طول برنامه ها و مقدار
تن بر ميليمتر غلتک در مقايسه با غلتک هاي Hi – Cr
آذر  -دی 1397
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شکل 4

و تدارک ديده شود در غير اين صورت امکان استفاده بهينه و
حداکثري از مزاياي فراوان آن ميسر نخواهد بود.در اين راستا و
با توجه به حساسيت باالي اين غلتک ها به ترک خوردن و نيز
باالبودن ضريب اصطکاک واحدهاي نورد گرم را وا داشته تا يک
سري از اقدامات اصالحي و توسعه را در خطوط توليد خود انجام
دهند.عمده ترين اين اقدامات در زمينه هاي زير بوده است:
• فرآيند نورد در قفسه هاي نورد نهايي ؛
• سيستم خنک کاري غلتک هاي کاري؛
• سيستم روغن کاري گپ غلتک؛
• سيستم خنک کاري بين قفسه ايي؛
• تغيير نوع گريد غلتک؛
• فرآيند سنگ زني و بازرسي غلتک در کارگاه غلتک؛
در شکل زير ( )4اقدامات صورت گرفته جهت رفع مشکالت
اين نوع غلتک ها با شروع استفاده از آن ها نشان داده شده است.
 -1فرآيند نورد در قفسه هاي نورد نهايي
يکي از ويژگي هاي غلتک هاي  HSSباالتر بودن بسيار زياد
ضريب اصطکاک آن ها در مقايسه با غلتکهاي ديگر است که
باعث گازگيري بهتر در حين نورد شده اما ميتواند نيروي نورد را
مطابق شکل  5حتي تا  30درصد (طبق برخي مراجع) باال ببرد.
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براي حل اين مشکل توليد کنندگان غلتک بعضي گريدهاي
کم اصطکاک را ارائه داده اند و درکارخانجات نورد سيستم روغن
کاري گپ  Roll Gap Lubricationو سيستم خنک کاري
بين قفسه ايي را نصب کرده اند.
 -2سيستم خنک کاري غلتکهاي کاري نورد نهايي
غلتک هاي  HSSبه شدت حساس به ترک بوده از اين رو در
مقايسه با غلتک هاي قبلي نياز به مقدار آب بيشتر و متمرکز تر
براي خنک کاري در مقايسه با غلتکهاي قبلي دارند.در صورتي
که سيستم خنک کاري مناسب نباشد الزم است اين سيستم
بهينه شود.
همچنين در زمانگير ( )Cobbleدر قفسه هاي نورد نيز
بايستي طبق روش خاصي با آن ها برخورد کرد زيرا به سرعت
ترک خواهند خورد.در شکل  6تفاوت ترک بين غلتک هاي
 HSSو  Hi – Crنشان داده شده است.
 -3فرآيند سنگ زني و بازرسي غلتک هاي  HSSدر
کارگاه غلتک
همان گونه که در قبل اشاره شد اين غلتک ها بشدت حساس
به ترک بوده و عالوه بر استفاده از سنگ مناسب در سنگ زني
آن بايستي سطح آن ها پس از هر تعويض و سنگ زني با استفاده
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5 شکل

 در مقايسه با1  تصويرHi – Cr  سطح غلتک هاي:6 شکل
 پس از نورد2  تصويرHSS غلتکهاي

. کنترل و ترکها به طور کامل رفع شوندNDT از تست هاي
در راستاي بهبود مستمر و همپاي کارخانجات مدرن نورد
1381 گرم دنيا ناحيه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه نيز از سال
 به جاي نسل قبلي آنHi – Cr شروع به استفاده از غلتکهاي
با. نمود که تاکنون مزاياي بسياري را در پي داشتICDP يعني
 وIUتوجه به وضعيت کنوني بازار و نيز به منظور افزايش توليد و
نيز توقفات ناشي از تعويضهاي مکرر غلتک و همچنين باال بردن
کيفيت محصوالت توليدي جهت توليد هر چه بهتر محصوالتي
 را به عنوانHSS با ارزش افزوده بيشتر استفاده از غلتکهاي
نسل بعدي غلتکها با توجه به مزاياي فوق الذکر مد نظر قرار داد
 خريداري و در قفسههاي ابتداييHSS و تعدادي از غلتکهاي
.نورد نهايي مورد آزمايش و استفاده قرار گرديد

 مراجع-5
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بدون ترديد ،موفقيت سازمان ها و محيط هاي كاري بستگي كامل به استفاده كارآمد از منابع نيروي انساني برپايه علوم رفتاري دارد بنابراين

مهمترين فرآيند اين تحقيق ،مطالعه دقيق پرسشنامه و ايجاد ارتباط آن با يكي از نظريه هاي علمي بوده كه ازاين طريق ابزار مناسبي انتخاب و
دادهها تجزيه و تحليل گردند .پس از بررسي دقيق بر روي نظريه ها ،نظريه مورد قبول و انطباقي ،نظريه سلسله نيازهاي مازلو از نظريه هاي ريز مدل
و نظريه دوعاملي هرزبرگ از نظريه هاي درشت مدل تعيين شد .بخش اوليه پرسشنامه كه شناسنامه تحليل بوده ،بررسي گرديد .متن پرسشنامه كه
 53سوال را دربرداشت و ازطيف سه مرحله اي براي پاسخ استفاده نموده بود ،ازطريق يك منحني نرمال به طبقه هاي نيازهاي مازلو تقسيم بندي

گرديد و بخش تشريحي پرسشنامه نيز كه عوامل سازماني را مورد بررسي قرار مي داد ،طبق نظريه هرزبرگ تحليل گرديد.
واژگان کلیدي :رضايت شغلي ،نظريه سلسله نيازهاي مازلو ،ريز مدل و نظريه دوعاملي هرزبرگ ،رضايتمندي كاركنان
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چکیده

شكل  ،1طرح رضايت شغلي لوكه والتمن درسال  ،1979اقتباس از رولينسون و همكاران درسال 1998

مقدمه
مديران عالي شركت ،اين موضوع را در بعد مديريت منابع
انساني خود ،حایز اهميت دانسته و اقدام عملي در زمينه
شناخت ،تحليل ،بررسي و تصميمگيري در خصوص بهبود
و ارتقاء رضايت شغلي كاركنان نموده اند .در اين رابطه پس
از بررسي هاي به عمل آمده ،پرسشنامه اي را از يك منبع
علمي استخراج نموده و پس از بومي سازي آن ،جهت تكميل
پرسشنامه اقدام نموده اند .پس از جمع آوري و مشاهده نقاط
ضعف و گلوگاههاي تحقيق (پرسشنامههاي سال ،)1381
تغييراتي در پرسشنامه داده و مجددا ً اقدام به ارسال و جمعآوري
آن ها نمودند (پرسشنامه هاي سال .)1382
روش تحقيق
از آنجا که این پژوهش به دنبال سنجش رضايت شغلي و
ارائه راهكارهايي بهبود و رضايتمندي كاركنان (مطالعه موردي
ذوب آهن اصفهان) ،بر اساس روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی

است .توصیفی است چرا که وضعیت موجود را بررسی میکند
و بدلیل اینکه از پرسشنامه جهت جمع آوري اطاعات استفاده
شده پیمایشی است.به طور کلی این تحقیق از نظر روش
پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است  .همچنین از نظر هدف
کاربردي است.
این پژوهش از ابتداي اسفند ماه سال  1393آغاز شده و در
پایان تیرماه سال  1394در شرکت ذوب آهن اصفهان صورت
پذیرفته است و از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث
تئوري هاي مدیریت و مدیریت بازاریابی می باشد.
شیوه اجراي تحقیق
اقدامات اساسی که جهت اجراي این پیمایش به عمل آمده
به شرح زیر است:
 -1شناخت روش پژوهش  -2تدوین و تنظیم پرسشنامه -3
محاسبه حجم نمونه و تعداد پرسشنامه جهت تحقیق  -4توزیع
و جمع آوري پرسشنامه هاي قابل استفاده  -5استخراج داده ها
آذر  -دی 1397
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نمودار  .5توزيع طبقه بندي سواالت درقالب سلسله نيازهاي مازلو

 -6تنظیم و طبقه بندي داده ها  -7تنظیم جداول و نمودارهاي
آماري  - 8بررسی و مقایسه جدول ها و محاسبه آماري توصیفی
 - 9تفسیر و استنباط آماري  -10نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد
مرحله اول :شناسنامه تحقيق
دراين مرحله ابتدا براساس بخش اول پرسشنامه ،تحليلي بر
مشخصات تكميل كنندگان انجام مي گردد تا در طول تحليل
معين گردد كه شرايط نظردهندگان چگونه بوده است.
مرحله دوم :تحليل محتوايي
بر اساس محتواي سواالت ،كليه سواالت به پنج بخش منطبق
بر سلسله نيازهاي مازلو طبقه بندي گرديد .اين طبقه بندي به
گونه اي انجام پذيرفت كه منحني سواالت طبقه بندي شده از
يك منحني نرمال پيروي مي كند كه منحني مزبور را مي توان
در نمودار  5مالحظه نمود.
پس از جمع آوري پرسشنامه هاي دريافت شده ،مي بايست
فرضيه اي هم براي اعداد به دست آمده درنظر گرفت كه اين
فرضيه بر تجربه و تطبيق با شرايط فرهنگي حاكم بر شركت
منطبق است .اگر جواب داده شده به هرسوال را  Xدرنظر
بگيريم:
♦ اگر  X=3باشد ،وضعيت بحراني است و مي بايست سريعا“
چاره اي انديشيد.
♦ اگر  Xبين  2.5تا  3باشد ،مشكل پيچيده اي وجود
داردكه قبل از اينكه به بحران تبديل گردد ،بايد رفع گردد.
♦ اگر  Xبين 2تا  2.5باشد ،مشكل وجود دارد ولي پيچيده
نبوده و قابل حل است اما بهتر است حتماً حل گردد.
♦ اگر  Xبين  1.5تا  2باشد ،مشكل خاصي وجود ندارد و به
طور نسبي مي توان به شرايط فعلي اميدوار بود.
♦ اگر  Xبين 1تا  1.5باشد ،وضعيت خوبي داشته و
شاخصهاي فعلي نقاط قوت سازمان مي باشند و مي توان
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نمودار  .1توزيع تحصيلي جامعه آماري تحقيق

نمودار  .2توزيع سابقه كاري جامعه آماري تحقيق

نمودار  .3توزيع محيط كاري جامعه آماري تحقيق

نمودار  .4ميزان چرخش شغلي جامعه آماري تحقيق
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ضعفهاي سازماني را به كمك اين نقاط قوت پوشش داد.
اگر  X=1باشد ،سازمان درحالت ايده آل است.
نمودار  6توزيع جواب هاي بدست آمده را براي عامل
فيزيولوژيك بيان ميكند .پراكندگي در اين نمودار متناسب
با چهار قسمت عملياتي شركت ميباشد يعني نيازهاي
فيزيولوژيك شركت بيشتر مرتبط با قسمتهاي عملياتي است.
به عبارت ساده مي توان نيازهاي مادي و رفاهي كاركنان را بر
اساس قسمتهاي كاري تقسيم بندي نمود.
نمودار  7بيان كننده توزيع نظرها در عامل امنيت شغلي
است .توافق نسبي بين نظرها مبين اين مطلب است كه سياست
امنيتي مانند بيمه ،اهميت بخشيدن به ثبات فردي در كار و...
به طور يكنواخت در شركت حاكم شده است.
توافق خاصي كه در اذهان كاركنان از عدالت اجتماعي در
كار ،احترام مديريت به كاركنان و ...وجود دارد از نمودار 8
نتيجه مي گردد .به عبارت ساده تقريباً اكثر كاركنان يك نظر و
ايده دراين مورد دارند.
نمودار  9كه ميانگين نظرهاي كاركنان درخصوص رضايت از
عامل عزت نفس درشركت مي باشد ،مبين اين مطلب است كه
كارهاي تيمي و بازخورد مديريتي در شركت از وضعيت مناسبي
برخوردار نيست كه در مراحل بعدي تحليل مي بايست به آن
دقت نمود.
نمودار  10همانند نمودار  9بيان كننده اين مطلب است كه
ميانگين نظرهاي كاركنان درخصوص ارتقاء شغلي و فرهنگ
ايجاد و بروز خالقيت ها مناسب نبوده كه البته ذكر اين نكته
حایز اهميت است كه جو كاري حاكم و نوع كار شركت نيز
عامل مهمي در احتياج يا اهميت به خالقيت ها مي باشد.
پس از ايجاد نرم معين شده براي جامعه آماري ،جداول 1
تا  6نمره خام و درصد فراواني نمره هاي خام را درهريك از
محورهاي رضايت شغلي و تجمعي  ،معين مي كند.
مرحله سوم :تحليل زمينه اي
نمودارهاي  11تا  16بيان كننده اين مطلب است كه شركت
ازنظر هريك از عوامل رضايت شغلي و به صورت تجمعي درچه
وضعيتي است.
نمودار 11بيان كننده اين مطلب است كه  24/69درصد
كاركنان (از  0/1تا  )2/0از نظر فيزيولوژيكي در شركت راضي
مي باشند .و اگر بخواهيم مشكالت خاصي كه قابل حل بوده را
نيز درنظر بگيريم (تا  )2/5ميزان رضايتمندي كاركنان به 80

نمودار  .6نمودار ميانگين نظرات كاركنان درخصوص ميزان رضايت از
عامل فيزيولوژيك

نمودار  .7نمودار ميانگين نظرات كاركنان درخصوص ميزان رضايت
از عامل امنيت

نمودار  .8نمودار ميانگين نظرات كاركنان درخصوص ميزان رضايت از
عامل اجتماعي

نمودار  .9نمودار ميانگين نظرات كاركنان
درخصوص ميزان رضايت از عزت نفس
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نمودار  .11نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان عامل
فيزيولوژيكي

نمودار  .12نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان درعامل
امنيت

نمودار  .13نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان در عامل
اجتماعي

نمودار  .14نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان در عامل
عزت نفس
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نمودار  .15نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان در عامل
خودشكوفا

نمودار  .16نمودار درصد فراواني ميزان رضايت كاركنان بصورت كلي

درصد مي رسد.
نمودار  12درحال حاضر  58درصد كاركنان رضايت مناسبي
در امنيت شغلي احساس مي كنند واگر موارد ومشكالت
معمولي و قابل حل را نيز درنظر بگيريم اين درصد كاركنان
راضي از شركت به  95درصد خواهد رسيد كه ازنظر امنيت
شغلي ،بيمه كاركنان و احساس اطمينان از وضعيت شغلي،
شركت در وضعيت مناسبي قرار دارد.
نمودار  .13بيش از  53درصد كاركنان رضايت مناسبي
داشته و اگر بخواهيم مشكالت معمولي و قابل حل را نيز درنظر
بگيريم ،اين رضايت مندي به  95درصد خواهد رسيد .بنابراين
اين عامل نيز نمي تواند نقش خاصي در عدم رضايت مندي
كاركنان داشته باشد.
نمودار  15بيان كننده اين مطلب است كه مي بايست
ايجاد رضايت مندي كاركناني را ازنظر عامل خودشكوفایي باال
برد و راه حل هایي پيشنهاد نمود زيرا درحال حاضر ميزان
رضايتمندي كاركنان  31درصد بوده و اگر بخواهيم سيستمها
و مكانيزمهاي افزايش و ارتقاء دانش و ايجاد تفكر و بها دادن به
اين تفكرات را باال ببريم ،ميزان رضايت مندي را مي توان به 75
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نمودار  .17نمودار ميانگين عوامل رضايتمندي كاركنان

درصد رساند كه بسيار مطلوب خواهد بود.
به نمودار  16مي بايست توجه شود .اين نمودار بيان مي كند
كه درحال حاضر  40/5درصد از كاركنان بدون هيچ مشكل
خاصي ،از شغل و وضعيت خود راضي بوده و اين رضايت مندي
را مي توان به تمهيداتي و حل يك سري مشكالت قابل حل به
 85درصد رساند .يعني مشكالتي كه درآينده ايجاد بحران مي
نمايند تنها براي  15درصد از كاركنان وجود داشته كه آن هم
مي بايست با درنظر گرفتن همبستگي هاي بين اين عوامل به
صورت دقيق بررسي نمود.
مرحله چهارم :تحليل همبستگي
ميزان همبستگي هاي به دست آمده كمك مي نمايند كه
در صورت ارائه پيشنهادها و راهكارهاي بهبود رضايت مندي
كاركنان دريك عامل و بدست آوردن مقدار جديد دريك عامل،
اثرات اين بهبود در عوامل ديگر مشهود و نمايان گردد .در
نتيجه پيشنهادهاي بعدي براي بهبود عوامل ديگر ،طبيعي است
كاهش يافته و نمودارهاي رضايت مندي مناسب تر خواهند شد.
مقدار بهبود  20درصدي در عامل خودشكوفائي 		
0.4366 = %20 * 2.183
			
مقدار بهبود پيش بيني شده درعامل فيزيولوژيك به ميزان
0.3405 = %78 * 0.4366
 78درصد همبستگي
مقدار پيش بيني بهبود در عامل فيزيولوژيك نسبت به
همبستگي با عامل خودشكوفایي 1.83 = 0.3405 – 2.17
مرحله پنجم :تحليل ساختاري
نمودار  ،25مشخص مي نمايد كه بيش از  56درصد كاركنان

از شغل خود راضي هستند .بنابراين تناسب بين عامل بهداشتي
و انگيزاننده اين مطلب را روشن مي نمايد كه وضعيت فعلي
شركت متناسب با نيازها و تمايالت كاركنان مي باشد .هنوز
نمي توان وضعيت رضايت شغلي را مطلوب و مناسب برشمرد
زيرا در اين عامل نيز بيش از  40درصد جامعه آماري ،نارضايتي
خود را بيان نموده اند.
نتايج تحليل
اينك به مرحله اي رسيديم كه مي بايست براساس تحليلهاي
به عمل آمده ،مواردي را به عنوان پيشنهاد و نتايج تحليل عنوان
نمائيم .اين پيشنهادها جهت بهبود رضايت شغلي درشركت مي
بايست مد نظر مديران عالي شركت قرار گرفته و براساس مباني
تئوري قابل دفاع كه اطالعات واقعي و عيني پرسشنامه از
جامعه آماري تحقيق كه از نظر هاي كاركنان شركت استخراج
گرديده است ،اين مباني نظري را حمايت مي نمايند ،تصميمات
مناسبي براي مديران عالي ايجاد گردد.
اگر بخواهيم براساس نمودارهاي  17و  ،18عواملي كه
ميبايست در آنها بهبود حاصل گردد را معين نماییم و اولويت
بندي كنيم ،طبيعي است به سه عامل خودشكوفایي (مقدار
 ،)2/18عامل فيزيولوژيك (مقدار  )2/17و عامل عزت نفس
(مقدار  )2/09خواهيم رسيد .اما كدام عامل بايد بهبود يابد.
فرض تحقيق بر آنست كه مقدار ميانگين اين عوامل از عدد 2
كمتر گردد و ظاهرا ً عامل خودشكوفایي بيشترين مقدار را دارا
مي باشد و شايد به نظر برسد كه اين عامل مي بايست بهبود
يابد كه براساس همبستگيهاي استخراج شده عوامل نسبت به
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 نمودار نرمال شده درصد رضايتمندي كاركنان براساس عوامل مازل.18 نمودار

بين سه عامل فوق ميباشد ولي عامل فيزيولوژيك نميباشد
 اساسي و انتخاب شده تحقيق عامل عزت نفس،بلكه عامل مهم
ميباشد

 ميزان بهبود ساير عوامل نيز به تبع از عامل فيزيولوژيك،هم
! اما اينطور نيست.محاسبه و پيش بيني گردد
مطالب زير ثابت مي نمايد كه عامل قابل تغيير و بهبود در
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