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1- مقدمه
نـرم  فـوالد  خوردگـی  مطالعـات 
دلیـل  بـه  اسـیدی  محیطهـای  در 
کاربردهـای گسـترده ی خـود از قبیل 
قطعـه شـویی اسـیدی، پـاک کـردن 
رسـوب اسـید، تمیـز کـردن صنعتی، 
اسـید چـاه نفـت در برداشـت نفـت و 
فرآیندهـای پتروشـیمی مـورد توجـه 
علمـی  مراکـز  و  صنایـع  روزافـزون 
قـرار دارد. خوردگـی الکتروشـیمیایی 
عمومـاً از پتانسـیلهای نامتقـارن بین 
ناشـی می شـود.  قـوی  اسـید  و  فلـز 
خصوصیـت تهاجمـی یون هیـدروژن 
قابـل  غیـر  نشـده  مهـار  محیـط  در 
نـام O2 حـل  بـه  و  اجتنـاب  بـوده 
طبیعـی  منبـع  عنـوان  بـه  شـده 
خوردگـی بیـان می شـود . بـه منظور 
کاهـش ایـن مشـکل، مهارکننده های 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  خوردگـی 
تحقیقـات  از  بسـیاری  می گیـرد. 
مهـار خوردگـی را بـه وسـیله-جذب 
سـطحی مهارکننده هـا بر روی سـطح 
فلـز بیـان شـده اسـت. ایـن ترکیبات 
می تواننـد بـر روی سـطح فلـز  جذب 

سـطحی شـده و مکان های سـطحی 
فعـال را به منظـور کاسـتن خوردگی 
مسـدود کننـد. عقیـده بـر این اسـت 
کـه بـه همراه آهـن، مهـار کننده های 
و  می باشـند  مؤثرتـر  فلـزی  اکسـید 
در ایـن میـان سـریم اکسـید و کروم 
خوبـی  بازدارنده  هـای  اکسـید  تـری 
برای خوردگی در محیطهای اسـیدی 
فلـزی به شـمار می رونـد. اسـتفاده از 
مهـار کننـده بـه منظـور بـه حداقـل 
رسـاندن تهاجـم خوردگـی ناشـی از 
ویژگـی تهاجمی هیدروکلریک اسـید 
در  محلـول  در  اسـید  سـولفوریک  و 
بـر روی سـاختار مـواد ماننـد فـوالد 
نـرم ضـروری اسـت. بنابرایـن در این 
تحقیـق، مهـار خوردگـی فـوالد نـرم 
در محلولهـای 1 نرمـال HCl و در 1 
نرمـال H2SO4 در حضـور و غیـاب 
 24 h سـریم اکسید در شـرایط زمان
در شـرایط محیطی به وسیله ی روش 

کاهـش وزنـی بررسـی می شـود.
2-مواد و روشها

مـورد  مـواد  نانـوذرات:  سـاخت 
سـریم  آمونیـوم  شـامل  اسـتفاده 

اسـید،  سـیتریک  نیتـرات،   )IV(
هیدروکلریـک  آمونیـاک،  محلـول 
اسـید و سـولفوریک اسـید و غیـره از 
بـه  و  شـده  خریـداری   E-Merck
همـان صـورت مـورد اسـتفاده قـرار 
از  کـدام  هیـچ  روی  بـر  می گیـرد. 
حاللهـا و واکنش گرهـا خالص  سـازی 

نشـد. انجـام  بیشـتری 
اکسـید:  نانـوذرات سـریم  تهیـه ی 
روش  بـه  اکسـید  سـریم  نانـوذرات 
احتـراق ژل بـا اسـتفاده از پیش سـاز 
و  نیتـرات   )IV( سـریم  آمونیـوم 

شـد. تهیـه  اسـید  سـیتریک 
 )IV( سـریم  آمونیـوم  از    4  g   
 4/2  g و   )0/01  M( نیتـرات 
 ml 0/02( در M( سـیتریک اسـید
50 میلی لیتـر آب مقطـر حـل شـده 
و بـه شـدت بـه مـدت 20 دقیقـه هم 
زده می شـود. طـی زمـان هـم زدن، 
محلـول آمونیـاک بـه صـورت قطـره 
قطـره اضافـه شـده و pH محلـول به 
مقـدار باالتـر از10 می رسـد. محلـول 
به دسـت آمـده درون یک ظـرف داغ 
حـرارت  هـم زدن،  ثابـت  سـرعت  بـا 

چکیده
این  با  است.  آن  روی  بر  نفوذ  غیرقابل  پوشش  ایجاد یک  فوالد  از خوردگی  برای جلوگیری  رایجترین روش 
حال،پوششها به طور دایمی نفوذ ناپذیر نبوده و در نهایت تمام سیستم های پوشش  به كار رفته به دالیل مختلف 
با عدم موفقیت روبرو می شوند. به این علت همراه با پوشش، عوامل ضدزنگ اضافه می شود. در این كار سریم 
اكسید در اندازه نانو به عنوان مهاركننده ی خوردگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحوالت ساختاری و 
خصوصیات ریخت شناسی نانوذرات با استفاده از XRD،SEM،FT-IR و AFM بررسی می شود. مطالعه جامعی 
با استفاده از این عوامل در محیطهای مختلف اسیدی مانند HCl و H2SO4 و دردمای اتاق دربازه  ی زمانی 24 
ساعت با استفاده از روش كاهش وزن انجام می شود. نتایج نشان می دهدكه رفتار مهارخوردگی نانو CeO2 در 

سولفوریک اسید بیشتر از HCl است.
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دوره   یـک  از  پـس  می شـود.  داده 
زمانی مشـخص، خـود احتراقی اتفاق 
می افتـد. خاکسـتر تشـکیل شـده در 
یـک بوته ی چینی جمع آوری شـده و 
در کـوره در دمـای 300 سـانتي گراد 
بـرای مـدت زمان 3 سـاعت کلسـینه 

. شد
نمونـه:  خوردگی-تهیـه ی  مهـار 
 cm( نوارهـای فـوالد نـرم به قطعـات
b )5 × 2× 1 بریـده شـد و در محلول 
بـه   )%  5  H2SO4) شـویی  قطعـه 
مدت 3 دقیقه غوطه ور شـده، سـپس 
بـا آب مقطـر شستشـو شـد. پـس از 
خشـک شـدن، ایـن صفحـات فـوالد 
بـا  بـه وسـیله ی کاغذهـای سـنباده 
سـنباده  مختلـف  زبـری  درجه هـای 
چربی زدایـی  اسـتون  وسـیله   بـه  و 
شـد. وزن  نمونه هـا یادداشـت شـده و 
سـپس درون محلـول آزمایـش حاوی 
 N1 غلظتهای مختلـف از نانوذرات در
HCl و H2SO4 N1 غوطه ور شـد. 
بعـد مـدت زمـان h 24 غوطـه وری 
 H2SO4 و   HCl محلولهـای  در 

آزمایـش  محلول هـای  از  نمونه هـا 
برداشـته شـده و به طور کامـل با آب 
مقطـر شسـته، خشـک و در نهایـت 
وزنهـا  در  اختـالف  توزیـن می شـود. 
یادداشـت شـده و سـرعت خوردگـی 
)CR( و بـازه مهارکنندگـی )IE( بـا 
محاسـبه   )1( معادلـه ی  از  اسـتفاده 

می شـود:
)1(

ترتیـب  بـه   T و   W، D، A کـه 
کاهـش وزن بـر حسـب mg، چگالی 
و   cm2 نمونـه  مسـاحت   ،،g/cm3
حسـب  بـر  نمونـه  مجـاورت  زمـان 
مشـابه،  طـور  بـه  می باشـد.  سـاعت 
از  اسـتفاده  بـا  مهارشـوندگی  بـازده 

می شـود: محاسـبه   )2( معادلـه ی 
 )2(

کـه Woو Wi بـه ترتیـب مقادیـر 
فـوالد   )g( بـر حسـب  وزن  کاهـش 
نـرم در غیـاب و حضـور مهارکننـده 

اسـت. خوردگـی 

حـاوی  اسـیدی  تهیه حمـام 
در  خوردگـی  میـزان  نانـوذرات: 
فـوالد نـرم بـه وسـیله ی نگه داشـتن 
محتویـات مختلـف زیـر آزمایش شـد 
. دو نمونه متفـاوت با اندازه ی یکسـان 
بـه طـور مجـزا در بشـرهای حـاوی 
 1 و   HCl نرمـال  محلولهـای 1  در 
نرمـال H2SO4بـه مـدت h 24 در 
دمـای اتـاق غوطـه ور شـد. همچنین 
نانوذرات سـریم اکسید )0/05، 0/10، 
0/20 و 0/40( در درصدهـای مختلف 
 ml بـه طـور جداگانـه در بشـرهای
100 دیگـری پراکنده شـد و صفحات 
فـوالدی نمونه هـا در ایـن حمامهـای 
اسـیدی در حضـور نانـوذرات به مدت 
h 24 در دمـای اتـاق غوطـه ور شـد.

3-نتایج  و بررسی
طیـف IR نانوذرات سـریم اکسـید 
)شـکل a1( نوارهـای جذبی شـاخص

بـه  مربـوط   3396 3598و   cm-1

وجود گروه OHکربوکسـیلیک اسـید 
ایـن  بـر  عـالوه  می دهـد.  نشـان  را 
-1061 1-cm بـازه ی  نوارهایـی در 

CeO2. نانوذرات XRD الگوی-b سریم اکسید و IR طیف  :a  -1شکل
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850 و نوار مربوط به Ce-O کششـی 
در cm-1 700 قابـل مشـاهده اسـت. 
الگـوی XRD نمونـه پیک شـاخصه 
در 28/4 =2 مربـوط بـه صفحـه ی 
)111( را نشـان می دهـد. همچنیـن 
 ،)311(  ،)220(  ،)200( صفحـات 
مربـوط   )311( و   )400(  ،)222(
اکسـید  سـریم  بلـوری  سـاختار  بـه 
از   .)b1 )شـکل  می باشـد  مشـخص 
 ،)FWHM( داده-های نمـای خطی
انـدازه ی بلـور بـا اسـتفاده از رابطه ی 
شـرر حـدود nm 24/21 بـه دسـت 
آمـد. الگـوی XRD پودرهـای ریـز 
سـاخته شـده انعکاس هـای خوبـی از 
را  اکسـید  سـریم  بلـور  صفحه هـای 
 ICDD 81-0792( نشـان می دهـد

شـکل)1(  .).PDF No
قدرتمندتریـن  از  یکـی   AFM
ویژگیهـای  مطالعـه ی  بـرای  ابزارهـا 
سـطحی نانومواد می باشـد. ویژگیهای 
سـطحی مـواد می توانـد با اسـتفاده از 
AFM در چندیـن حالـت عملیاتـی 
تماسـی  غیـر  و  تماسـی  ماننـد 
بررسـی شـود. بافـت نانویـی سـاختار 
آشـکار  تصاویـر  ایـن  در  خوبـی  بـه 
می شـود. )شـکل a2( تصویـری سـه 
بعـدی از CeO2 را نشـان می دهـد. 
تصویـر نمـای خطـی بـه دسـت آمده 
 (b2 (شـکل  در   XEI نرم افـزار  از 
نمایش داده شـده اسـت. در تصویری 
دو بعـدی از AFM خطـی افقـی در 
µm 2 کشـیده شـده اسـت. جزییات 
مربـوط بـه ذرات قـرار گرفتـه بر روی 
خـط از روی داده هـای نمـای خطـی 
به تصویر کشـیده شـده اسـت. ارتفاع 

ذرات موجـود در امتـداد خط می تواند 
نشـانگر  دو  دادن  قـرار  وسـیله   بـه 
روی  بـر  نشـانگرها  شـود.  محاسـبه 
پیـک در µm 7/5 قـرار داد شـدند و 
مشـخص شـد کـه انـدازه ذره در این 
ناحیـه حـدود nm 12 می باشـد. بـه 
طور مشـابه یـک تصویر نمـای خطی 
پیکربندی های خط کشـیده شـده در 
µm 3 بـه طـور عمـودی، ذره ایـی با 

می دهـد.  نشـان  را   15  nm ارتفـاع 
حضـور نانوذرات سـریم اکسـید باعث 
زبر شـدگی در مقیاس نانـو در امتداد 
خط شـده است. ریشـه  میانگین مربع 
زبرشـدگی در طـول خطـوط افقـی و 
nm 27/384و  ترتیـب  بـه  عمـودی 

nm 7/05 شـده اسـت. شـکل)2(
تصویــر SEM ذرات بــا توزیــع 
یکنواخــت را نشــان می دهــد. شــکل 

.CeO2 اطالعات نمایه خطی نانوذرات-b و CeO2 نانوذرات AFM تصویر: a-2 شکل

شکل a-3 : تصویر SEM نانوذرات b ،CeO2 و c- به ترتیب حداکثر بازده مهارکنندگی 
خوردگی سریم اکسید در غلظت 0/1%محلول بازدارنده در دمای اتاق در زمان h 24 را در 

محیط 1 نرمال HCl55/83% و در 1 نرمال H2SO473/99% نشان می-دهد.
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ــزرگ از  ــه ذرات ب ــد ک نشــان می ده
بلورهــای کوچــک تشــکیل یافته انــد 
ذرات  آگلومره هــای  همچنیــن  و 
ــد  شــکل های نامنظــم و بزرگــی دارن
انــدازه ی  میانگیــن   .)a3 )شــکل 
ذرات حــدودا nm 58 بــوده و شــکل 
ــي  ــار خوردگ ــد. رفت ــخصی ندارن مش
 H2SO4 و HCl یــک فوالد نــرم در
در حضــور ســریم اکســید شــکلهای 
)b 3 و c3( بــه وســیله  روش کاهــش 
ــاق  وزن در مــدت h 24 در دمــای ات
ــرای  ــابه ب ــد مش ــد. رون ــی ش بررس
ســریم اکســید بــه عنــوان مهــار 
ــن  ــد. از ای ــته ش ــه داش ــده نگ کنن
نمــودار، می تــوان مشــاهده کــرد 
کــه کاهــش وزن فــوالد نــرم در 
اســید بــا کاهــش افزودنیهــا کاهــش 

می یابــد. پیشــنهاد می شــود کــه 
افزودنیهــا مهارکننده هــای خوردگــی 
نرمــال   1 در  نــرم  فــوالد  بــرای 
HCl و در 1 نرمــال H2SO4 در 
ــا  ــدت h 24 ب ــرای م ــاق ب ــای ات دم
اســتفاده از معــادالت 1 و 2 هســتند. 
واضــح اســت کــه ســرعت خوردگــی 
ــار  ــت مه ــب باغلظ ــتقیما متناس مس
همچنیــن  می باشــد.  کننــده 
ــه طــور معکــوس  ــده ب ــازده بازدارن ب
متناســب  بازدارنــده  غلظــت  بــا 
ــر  ــن، حداکث ــر ای ــالوه ب ــد. ع می باش
ســریم  خوردگــی  مهارکنندگــی 
 N1 ــب  83/55% در ــیدبه ترتی اکس
  N1 H2SO4 و 99/73% در HCl
 24 h ــدت ــرای م ــاق ب ــای ات در دم

شــکل)3( می باشــد. 

4-نتیجه گیری
نانوذرات سریم اکسید عملکرد خوبی 
کننده خوردگی  مهار  یک  عنوان  به 
 HCl و   H2SO4 محیطهای  در 
بازده  بیشترین  دادند.  نشان  خود  از 
ترتیب   اکسیدبه  سریم  مهارکنندگی 
 % 83/55% در HCl N1 و 99/73 
اتاق  دمای  در    H2SO4  N1 در 
زمان غوطه وری  از   24 h برای مدت 
با  مهارکنندگی  بازده  همچنین  بود. 
از 0/05  مهارکننده ها  افزایش غلظت 
اتاق  دمای  در   h 24 مدت  در   %

افزایش یافت.
1- Materials Letters 91 

(2013)78–80
2- Corrosion rate
3- Inhibition efficiency

[1] Bahrami MJ,Hosseini SMA,PilvarP., Experimenta land the oretical investigation 
oforganiccompoundsasinhibitorsformildsteelcorrosioninsulfuric acid medium.CorrosionSci., 
2010; 522793-03. [2] DahmaniM,Et-TouhamiA,Al-DeyabSS,HammoutiB,BouyanzerA.
Corrosion inhibition ofC38Steelin1MHCl:acomparativestudyofblackpepperextract and 
isolatedpiperinecorrosion.IntJElectrochemSci2010; 5:1060–9. 
[3] WangG,MuQ,ChenT,WangY.Characterizationandphotoluminescenceof CeO2 
nanoparticles byafacilemethodatroomtemperature.JAlloysComp 2010; 493:202–7. 
[4] MigahedMA,AzzamEMS,Al-SabaghAM.Corrosioninhibitionofmildsteelin 1 
Msulfuricacidsolutionusinganionicsurfactant.MaterChemPhys 2004; 85:273–8.
[5] OguzieEE,OnuohaGN,OnuchukwuAI.Inhibitorymechanismofmildsteel corrosion 
in2Msulfuricacidsolutionbymethylenebluedye.MaterChemPhys 2005; 89:305–11.
[6] AnandB,BalasubramanianV.Acomparativestudyoncorrosioninhibitionof mild steelusing 
Piper nigrum L. indifferentacidmedium.E-JChem 2010; 7:942–6. 
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مدیریت مدرن در تکنولوژی تولید کک
نویسندگان: و.اي.رودیکا، یو، اي، زینگرمان; ك.گ.الوروف از انستیتوي طراحي صنایع تولید كک

و محصوالت شیمیایي كک سازي )گیپروكک(

مترجم: پرویز فیروزي نژاد
ویراستار فني: دكتر جواد شاهمیرزایي
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فعالیـت در حـوزه  در حـال حاضـر 
خـودکار  مـدرن  سیسـتمهاي  ایجـاد 
زیرمجموعه هـاي  فرآینـد  کـردن 
بخشـهاي تولیـدات کک و مجصـوالت 
شـیمیایي کک سـازي یکي از مهمترین 
زیـر  طراحـي  انسـتیتوهاي  الویتهـاي 
مجموعه هـاي بخش  کک سـازي اسـت.

در سـالهاي اخیر گیپروکک با همکاري 
 Technic« فني-تولیـدي  مؤسسـه 
اقـدام  دنپروپتروفسـک)1(  شـهر   »M
بـه تهیه و اجـراي پروژه هاي »سیسـتم 
تولیـدي  فرآینـد  خودکارکنتـرل 
واحـد   « و  کک سـازي«  باتریهـاي 
خامـوش کـردن کک گداختـه به روش 

خشـک « کـرده اسـت.
ایجـاد  آغازیـن  مرحلـه ي  در 
کنتـرل  خـودکار  »سیسـتم هاي 
عمـده،  برنامـه   تولیـدي«  فرآیندهـاي 
جایگزیـن کـردن تجهیزات مـدرن ریز 
پردازنـده بـه جاي سیسـتمهاي کنترل 
بـا  اسـت.  قدیمـي  دقیـق  ابزارهـاي  و 
اسـتقرار سیسـتمهاي مدرن این امکان 
بـه وجـود مي آیـد کـه بتـوان پیرامـون 
فرآیند هـاي تولیـدي بـه حجـم زیادي 

یافـت و شـرایط  اطالعـات  دسـت  از 
کـرد.  بهینـه  را  تولیـدي  کار  انجـام 
سیسـتمهاي  ایـن  برقـراري  از  هـدف 
مـدرن، ضـرورت بـه حداقـل رسـاندن 
میـزان تلفـات منابـع انـرژي در ازاء هر 
واحـد تولید محصـول ; افزایش کیفیت 
عمـر  طـول  افزایـش  تولیـدي؛  کک 
کاهـش  کک سـازي؛  باتریهـاي  کاري 
آالینده هـاي )ریزگردهـاي( رها شـونده 
در جـو؛ حفـظ ضرایـب  هم آهنگـي و 
در  باتریهـا  گرمایـش  سیسـتم  ثبـات 
شـرایط از پیـش تعییـن شـده اسـت.

در حـال حاضـر توجـه ویـژه اي بـه 
هوشـمند کـردن سیسـتمها و تحقـق 
شـده   فرآیندهـاي  تهیـه  مدلهـاي 
از  هـدف  کـه  مي شـود  تکنولوژیکـي 
برقـراري آن دسـتیابي بـه شـاخصهاي 
بـاالي کیفیـت محصـوالت تولیـدي با 
صـرف حداقـل مقـدار منابع انـرژي در 
رژیـم خـودکار، افزایـش اطالعـات نرم 
افـزاري کارکنـان و بـاال بـردن قابلیـت 

اجرایـي سیسـتم کنتـرل اسـت.
اقدامـات،  ایـن  عمـده  هـدف 
طریـق  از  مدلهـا  کـردن  عملـي 

کنتـرل  خـودکار  سیسـتمهاي  ایجـاد 
فرآیندهـاي تکنولوژیکـي اسـت که در 
باتریهاي کک سـازي جریـان دارد و نیز 
کاربرد راه حلهاي بسیار و ایجاد سطحي 
براي سیسـتم خودکار کنترل اسـت که 
بـدون آن امکان ایجاد سیسـتم کارآیي 
بـراي کنترل فرآیند هاي کک سـازي در 

رژیـم خـودکار وجـود نـدارد.
اسـاس هر سیسـتم کنترلـي را مدل 
تکنولوژیکـي اي تشـکیل مي دهـد کـه 
از باتـري مشـخصي بـا در نظـر گرفتن 
طـرح آن ، ویژگیهـاي رژیـم حرارتـي و 
هیدرولیکـي و خواسـته هاي بهره بردار، 

برگرفته شـده اسـت.
در گذشـته نه چنـدان دور مدلهـاي 
کنتـرل محلـي اي وجـود داشـتند کـه 
در میـان آنهـا مي شـد مدلهـاي محلي 

بیسـیک زیـر را مشـاهده کـرد:
گرمایـش  حرارتـي  رژیـم  مـدل   -

کک سـازي؛ باتـري 
- مدل رژیم هیدرولیکي؛

- مـدل برنامه ریـزي دینامیکـي کار 
باتریهـاي کک سـازي؛ سـلول هاي 

- مدل میدان حرارتي سلول گرمایي.

چکیده
در ایـن مقالـه به شـرح این موضوع پرداخته شـده اسـت كه چگونـه مي توان بـراي ایجاد مـدل فرآیند  تولید 
كک از روشـهاي مـدرن علـوم ریاضي، یعني آنالیـز ارتباط همبسـتگي متقابل، نرم افزار سیسـتمهاي تخصصي و 
غیـره اسـتفاده كرد و با تعمیم سیسـتم خودكار كنتـرل فرآیند تولیـد كک، احتمال تاثیر منفي»عامل انسـاني« 
را از بیـن بـرد. فـزون بـر ایـن در این مقالـه به ایـن نتیجه دسـت یافته مي شـود كـه در آن دسـته از باتریهاي 
فعـال كک سـازي كـه پـس از بازسـازي بـه ابزارهاي مـدرن خـودكار مجهز شـده اند، مصـرف گاز سـوخت با به 

كارگیـري سیسـتم كنتـرل خودكار فرآینـد تولید كک، بـه میزان 5%  كاهـش مي یابد.
واژگان كلیدي: خودكار كردن   ؛ مدل؛ صرفه جویي؛ بهینه سازي؛ آنالیز همبستگي متقابل.
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کلیـت  اسـاس  بـر  سـال 2007  در 
دادن بـه داده هـا ي اسـتاتیکي و تجارب 
اندوختـه شـده ، مـدل ریاضـي اي براي 
مصـرف  ویـژه ي  مقـدار  بهینه سـازي 
سـوخت در ازاء یـک تـن کک تولیـدي 
تهیـه شـد کـه هـدف آن دسـتیابي به 
تمـام شـاخصهاي از پیش تعیین شـده 
کیفیـت کک بـود. بـراي ایجـاد مدل از 
روشـهاي ریاضـي مـدرن زیـر اسـتفاده 
متقابـل؛  همبسـتگي  آنالیـز  شـد: 
برنامه ریـزي چنـد متغیـره ي تجـارب؛ 

آزمایشـي. سیسـتمهاي  نرم افـزار 
بـراي مطالعـه و بررسـي و تهیه مدل 
بهینه سـازي مقدار ویژه ي سـوختي که 
در ازاء یـک تـن کک تولیـدي مصـرف 
مي شـود و دسـتیابي بـه ککـي بـا تمام 
تعییـن  پیـش  از  کیفـي  شـاخصهاي 
مقـدار  چنیـن  مصـرف  از  بعـد  شـده 
سـوختي، روشـي به دسـت آمد. اساس 
ایـن روش بـر اطالعـات روشـني نهاده 

شـده بود کـه پیرامون تجهیـزات عمده 
داشـتند.  وجـود  کک سـازي(   )باتـري 
بـه  کک سـازي  باتریهـاي  ایـن کار  در 
مثابـه مجموعـه اي از اجـزاء )سـلولهاي 
کک سـازي( و اجـزاء هـم شـکل از نظر 
سـاختار فیزیکـي و با مقادیر مشـخص 

کمیتهـا در نظـر گرفتـه شـد.
محصـول نهایـي باتـري کک سـازي، 
در  عمـده  محصـول  یـک  عنـوان  بـه 
نظـر گرفتـه مي شـود کـه مجموعـه اي 
از محصـوالت اجـزاء جداگانـه آن یعني 
محصـول  ایـن  کک سـازي،  سـلولهاي 
عمـده را تشـکیل مي دهـد.در سـاختار 
چند سـطحي سیستم هوشـمند، اتخاذ 
تدابیـر مربـوط بـه کنتـرل و هدایـت 
فرآیندهـاي تکنولوژیکـي هـر کـدام از 
ایـن اجـزا و جدا کردن سیسـتم کنترل 
هریک از سـلولهاي کک سـازي انعکاس 

مي یابـد.
در باتري شـماره 3 مجتمع ذوب آهن 

»سـور اسـتال« گزینه مدلـي بـه اجـرا 
در آمده اسـت که انجام پروسه  گرمایش 
را در یـک رژیـم خـودکار امکان پذیـر 
مي سـازد. رژیم خودکار کنترل پروسـه 
گرمایـش باتـري کک ایـن امـکان را به 
وجـود مـي آورد کـه بتـوان بـر اسـاس 
داده هایـي کـه در یـک فاصلـه ي زماني 
معیـن بـه دسـت آمـده اسـت و آنالیـز 
پیرامـون  اطالعاتـي  آنهـا،  پـردازش  و 
بـا  اساسـي  عمده کمیتهـاي  تغییـرات 
پیش بینـي 3 سـاعته بـه دسـت آورد. 
به سـخن دیگـر پروسـه واقعـي تبدیل 
کک)کربونیزاسـیون( بـه  زغال سـنگ 

بـه گونـه اي مدل سـازي مي شـود کـه 
کـه  اسـت  شـده  پیش بینـي  آن  در 
پارامترهـاي جـاري سیسـتم گرمایـش 
متناسـب بـا داده هـاي سیسـتم واقعي 
خـودکار تغییـر مي یابنـد، همیـن امـر 
موجـب مي شـود کـه بتـوان رژیمهـاي 
را  در  باتـري  حرارتـي و هیدرولیکـي 

شکل 1: ساختار مدل بهینه سازي مقدار ویژه ي مصرف سوخت
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تمـام طول مـدت انجام فرآینـد تبدیل 
زغال سـنگ بـه کک در حـدو مرزهاي 

نگه داشـت. ضـروري 
انجـام  عملیـات  گـزارش  سیسـتم، 
شـده را بـه صـورت نمودارهایـي ارائـه 
تغییـر  صـورت  در  نیـز  و  مي دهـد، 
کمیت هـا، کار را شبیه سـازي مي کنـد، 
تا بتوان درسـتي تنظیمات برقرار شـده 

را بـه صـورت خـودکار کنتـرل کـرد.
ویـژه  مقـدار  بهینه سـازي  مـدل 
سـوختي کـه در ازاء دسـتیابي به 1 تن 
ککـي بـا شـاخصهاي از پیـش تعییـن 

مي شـود. مصـرف  کیفیـت،  شـده 
مـدل ریاضـي بهینه سـازي سـوخت 
تـن کک،المـان  یـک  تولیـد  مصرفـي 
مرکزي سیسـتم خـودکار کنترل باتري 
مـدل  .وظیفه ایـن  اسـت  کک سـازي 
بهینـه ي  محاسـبه کمیتهاي  ریاضـي، 
کک،  بـه  زغال سـنگ  تبدیـل  فرآینـد 
هدایت کننـده  دسـتورات  صـدور 
پرسـنل  بـراي  الزم  توصیه هـاي  و 
سـرویس دهنده ي باتریهاي کک سـازي 
اسـت. در شـکل1 سـاختار ایـن مـدل 
ریاضـي انعکاس یافته اسـت.در اسـاس 
ایـن مـدل یـک سـري مدلهـاي محلي 
شـکل گیري برنامه ي تخلیـه - بارگیري 
واقعـي  وضعیـت  لحـاظ  بـا  سـلولهاي 
گرفتـه  نظـر  در  غیـره  و  کک  تخلیـه 

شـده اسـت.
مقـدار  بهینه سـازي  مـدل  بـراي 
مصـرف سـوخت در ازاء یـک تـن کک 
ورودي مختلـف  داده هـاي  از  حاصلـه، 

مي کننـد: اسـتفاده  زیـر 
- داده هایـي کـه بـه صورت خـودکار 
اندازه گیـري  ثابـت  ابزارهایـي  از 

مقادیـر  ماننـد  مي شـوند،  دریافـت 
جـاري پارامترهـاي تکنولوژیکي عمده، 
عملیات ماشـینهاي کک سازي و غیره ؛

- داده هایـي مانند ضرایب، نقطه هاي 
تنظیم)2( و غیره که پرسـنل سـرویس 
دهنـده  باتـري بـه صـورت دسـتي وارد 

؛ مي کنند
ابزارهـاي  از  دریافتـي  داده هـاي   -
داده هـاي  ماننـد  سـّیار،  اندازه گیـري 
مربـوط بـه دمـاي کانال هـاي کنتـرل 
گرمایـش، ترکیـب محصـوالت احتراق، 
فشـار نقـاط مختلف سیسـتم گرمایش 

و غیـره؛
- داده هـاي دریافتـي از آرشـیوهاي 

قدیمـي سیسـتم خـودکار.
تبدیـل  فراینـد  مـدل  کار  نتایـج 
زغال سـنگ بـه کک عبارتنـد از: ارائـه 
مقادیـر قابـل پیش بینـي دمـا، فشـار، 
برنامـه تخلیـه سـلولهاي کک سـازي و 
ابزارهـاي  غیـره؛ صـدور فرمـان بـراي 
تنظیم کننـده و مکانیزمهـاي اجرایـي.

)سـرومکانیزمها(؛ ارائه ي توصیه هایي 
براي پرسـنل سـرویس دهنده به شـکل 
انـواع  و  گرافیکـي  نمـوداري،  متنـي، 

دیگر. شـکل )1( 
مـدل كارت دماي دیواره ي سـلول 

گرمایي
مـدل کارت دمـاي سـلول گرمایي بر 
اسـاس اندازه گیریهایي شـکل  مي گیرد 
کـه توسـط پیرومترهـاي چشـمي در 
از  بیـرون کشـیدن کیـک کک  زمـان 
سـلولهاي باتري هـاي کک سـازي انجام 
گرفتـه انـد. در شـکل 2 کارت دمـاي 
یـک سـلول گرمایي ارائه شـده اسـت .

کارت توزیـع دمـا بـراي آنالیز کیفي 
عملکـرد زیـر سیسـتم گرمایـش باتري 
کک سـازي بـه کار مـي رود .وجـه تمایز 
کارت دمـا بـا اندازه گیري هـاي ترتیبي 
کـه  تنظیمـي  اندازه گیریهـاي  بـا  کـه 
در  جملـه  از   ( گرمایـي  سـلولهاي  در 
انجـام  گرمایـش(  کنتـرل  کانالهـاي 
دمـا  کارت  کـه  اسـت  آن  مي گیرنـد 
آنالیزي بـا کیفیت باالتـر و اجرایي تري 
ارائـه مي دهـد، زیـرا کـه ایـن کارت نه 
در  دمـا  توزیـع  انعکاس دهنـده  تنهـا 
طـول باتـري، بلکه در بـرش عرضي هر 
سـلول گرمایـي هم اسـت. شـکل )2 (

سیسـتم  از  بهره بـرداري  تجربـه ي 

شکل 2 :کارت دماي سلول گرمایي
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خـودکار نشـان مي دهـد کـه اسـتفاده 
کیـک  دیـواره ي  اندازه گیري هـاي  از 
کک ایـن امـکان را بـه وجـود مـي آورد 
کنترلـي  اندازه گیري هـاي  بتـوان  کـه 
کانال هـاي گرمایـي را 2 تـا 3 بـار در 
هفته بدون از دسـت دادن شاخص هاي 

کیفـي انجـام داد. همیـن امـر بـه نوبه 
و  کـرده  سـبک  را  گازبـان  کار  خـود 
مقـداري از زمـان را بـراي انجـام سـایر 
فرآیندهـاي تکنولوژیکـي آزاد مي کنـد.

مدل شکل گیري برنامه ي زمان بندي 
تخلیه و بارگیري سلول هاي کک سازي

برنامـه ي  شـکل گیري  بـراي 
در  تخلیـه،  و  بارگیـري  زمان بنـدي 
و  بارگیـري  واقعـي  وضعیـت  مـدل، 
تخلیـه سـلولها، توقفهـاي برنامه ریـزي 
شـده، وجـود سـلولهاي متوقف شـده و 
بـدون شـارژ و همچنین سـلولهایي که 
در رژیـم ویـژه اي قـرار گرفته انـد، و نیز 
سـایر عوامـل در نظـر گرفتـه مي شـود.

مشـترکي  داده هـاي   3 شـکل  در 
پیرامـون اجـراي برنامـه ي زمـان بندي 
سـلول ها  تخلیـه  و  بارگیـري  شـده ي 
آمـده اسـت. برنامـه زمـان بندي شـده 
بـه صـورت خـودکار شـکل مي گیـرد و 
بـه دنبـال آن فرامیـن کنتـرل و رعایت 
آنهـا بـه ماشـینهاي کک سـازي انتقال 

مي یابـد.
راه حلهاي فني

مجسـم  خـودکار  مـدرن  سیسـتم 
کننـده ي یـک سیسـتم پیچیـده چند 
تعـداد  از  )لولـي( اسـت کـه  سـطحي 
تشـکیل  مختلـف  تجهیـزات  زیـادي 
شـده اسـت. این تجهیـزات در محوطه 
مشـخصي پخش هسـتند. پخش بودن 
این سیسـتم در یک محوطه مشـخص، 
ضـرورت ایجـاد یـک شـبکه ي مطمئن 
کابلهـاي  از  اسـتفاده  بـا  را  اطالعـات 
فیبـر نـوري و سـایر کابل هـاي ویـژه ، 
ایجـاب مي کنـد. در شـکل 4 سـاختار 
یافتـه  انعـکاس  سیسـتم  شـبکه هاي 

اسـت. شـکل)3(   شـکل )4(
زیاد بـودن تعـداد کمیتهـاي کنترل 
ایجـاب  را  ضـرورت  ایـن   ، شـونده 
مي کنـد کـه بازنگري اي در مـورد روش 
کابل کشـي در مسـیر هاي کابـل انجـام 
کابلهـاي  کشـیدن  بـر  اتـکاء  و  گیـرد 

شکل 3 : اطالعات مشترک اجراي برنامه ي زمان بندي تخلیه ها و بارگیري هاي سلولهاي 
باتریهاي کک سازي

شکل 4 : ساختار شبکه هاي خودکار کردن فرآیند
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سـیگنال در کانالهـاي کابـل  اطالعاتـي 
مرکـز  و  ورودي-خروجـي  واحـد  کـه 
پـردازش اطالعـات را بـه هـم متصـل 
مـورد  ایـن  در  یابـد.  تغییـر  مي کنـد، 
در   Profibus شـبکه هاي  عملکـرد 
حـد مطلوبـي هسـتند، زیـرا بـه طریق 
اطمینـان بخشـي انتقال سـیگنال هاي 
فیلـدي را از واحـد ورودي – خروجـي 
انجـام  برنامه پذیـر  کنترولرهـاي  بـه 
از  اسـتفاده  امـروزه  مي دهنـد. 
سـطح  در  اطالعاتـي  شـبکه هاي 
سیسـتمهاي فیلـدي ، بـه میـزان قابل 
کابل کشـي  هزینه هـاي  مالحظـه اي 
و  داده  کاهـش  را  کابلـي  شـبکه هاي 
مشـکالت پارازیتهاي متقابل را برطرف 
کـرده و افـزودن سنسـورهاي جدیـد را 

آسـان سـاخته اسـت.
بدون اسـتفاده از کامپیوتر هاي سـیار 
)پرتابـل( و ابزارهـاي اندازه گیري امکان 
نـدارد که بتـوان کارکنـان را در جریان 
پیوسـته اطالعاتي قـرار داد که پیرامون 

وجـود  تکنولوژیکـي  روندفرآیندهـاي 
ضـرورت  امـروزي،  شـرایط  در  دارنـد. 
اپراتـوري  مرکـز  در  کاربـري  حضـور 
محلـي روز بـه روز کمتـر مي شـود زیرا 
از طریـق  کنتـرل فرآینـد را مي تـوان 
دسـتگاه موبایلـي هـم انجـام داد کـه 
بـه شـبکه  انحصـاري بي سـیمي وصـل 
شـده کـه در محوطـه کارگاه کشـیده 
واره   طـرح   5 شـکل  در  اسـت.  شـده 
کک سـازي  بخـش  شبکه بي سـیم 

انعـکاس یافتـه اسـت.
ماشـینهاي  کـردن  کار  بـراي 
بـه  خـودکار  رژیـم  در  کک سـازي 
مقـررات سـخت تري در رابطـه بـا قابل 
اطمینـان بـودن شـبکه بي سـیم نیـاز 
اسـت، زیـرا در اینجـا اتخـاذ تدابیـري 
بسـیار  کابلـي  تکنولوژیهـاي  براسـاس 

)5( شـکل  بـود.  خواهـد  نا کارآمـد 
مقـررات مربـوط به کنتـرل مطمئن 
و دایـم فرآینـد تکنولوژیکـي ، ضرورت 
را  برنامه پذیـري  کنترولرهـاي  کاربـرد 

ایجـاب مي کند کـه کار آنها پشـتیباني 
از عملیاتـي دررژیـم گرم)3( اسـت.

کار پرسـنل بهره بـردار )تکنولوژهـا( 
بیشـتر کنتـرل و رفـع شـرایط پیچیده  
غیـر معمولـي )غیررسـمي( اسـت کـه 
آنهـا را نمي تـوان بـدون مداخلـه مراکز 
دیسـپاچري و محلي کنتـرل انجام داد. 
اینهـا مراکـزي هسـتند کـه اطالعـات 
سیسـتم  زیرمجموعه هـاي  کلیـه  از 
محوطـه ي  در  خودکارپخـش  شـده 
کارگاه ، به سـوي آنها سـرازیر مي شود.

مرکـز  کلـي  نمـاي   6 شـکل  در 
دیسـپاچري بخش کک سـازي انعکاس 

)6( شـکل  اسـت.  یافتـه 
اخیـر  سـال هاي  نوآوریهـاي  اکثـر 
در مـورد بـا برقراري سیسـتم واسـطي 
گرایـش  ماشـین،  و  انسـان  بیـن  در 
از  اسـتفاده  جهـت  در  کنتـرل  ابـزار 
اسـتفاده  اسـت.  بـوده   web فنـاوري 
Web-   سیسـتمهاي  SCADA از 

صنعتـي  نمایشـگرهاي    interface

شکل 6 : نماي کلي مرکز دیسپاچري بخش کک سازي شکل 5 : طرح واره  شبکه بي سیم بخش کک سازي
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شکل 7 

بـه میـزان در خـور توجـه اي کنتـرل 
و  آسـان  را  تکنولوژیکـي  فرآیندهـاي 

مي سـازد. سـاده 
ایجـاد سیسـتمهاي خـودکار کنترل 
چندیـن  در  تکنولوژیکـي  فرآیندهـاي 
سـطح )لـول(، الزامـاً اجـراي مقـررات 
بـا  مـورد  در  هـم  را  سـخت تري 
مشـخصات فنـي ابزارها در سـطح فیلد 
یـا به عبـارت دیگر در مورد مشـخصات 
مبدل هـاي اندازه گیـري )سنسـورها( و 

سـرومکانیزم هـا طلـب مي کنـد.
طرحهـاي  در  حاضـر  حـال  در 
انسـتیتوهاي طراحي بخش کک سازي، 
روز بـه روز دامنه  اسـتفاده از مبدل هاي 
هوشـمند اندازه گیـري، یـا بـه عبـارت 
دیگـر اسـتفاده از دسـتگاههاي اولیه اي 
که میکروپروسسـوري )ریز پردازنده اي( 
در آن تعبیـه شـده باشـد، گسـترده تر 
مي شـود. اسـتفاده از میکروپروسسورها 
موجـب  اساسـاً  سنسـورها  طـرح  در 
بـاال رفتـن امکانـات عملیـات اجرایـي 
دقـت  افزایـش  و  )فانکشـنالي( 
اندازه گیـري آنهـا مي شـود. مضافـاً این 
امـکان به وجود مي آ ید که بتـوان از راه 
دور، تنظیمهاي پیوسـته ي اندازه گیري 
را در فیلـد دیگري انجام داد، پروسـه ي 
کالیبـره را بـه اجـرا درآورد و اقـدام بـه 
تشـخیص  خـود  فانکشـنهاي  اجـراي 

کرد. داخلـي 
احتمـال مـي رود کـه در پروژه هـاي 
قابـل  مـوارد  از  بعضـي  بـراي  آینـده 
کار  بـه  اندازه گیـري   مدلهـاي  توجیـه 
بـرده شـود کـه جدیـداً ظهـور کرده اند 
و در آنهـا از فنـاوري بي سـیم انتقـال 
  Smart Wireless سـیگنال هاي 

اسـتفاده شـده اسـت. فناوري بي سـیم 
مـي آورد  وجـود  بـه  را  امـکان  ایـن 
را  اندازه گیـري  مبدلهـاي  بتـوان  کـه 
مجموعـه ي  صـورت  بـه  شـبکه اي  در 
از  را  اطالعـات  کـه  درآورده  واحـدي 
طریـق دروازه اي )Lock( بـه سیسـتم 
کنتـرل انتقـال داده و اجـازه مي دهـد 
کـه از کاربـرد خطـوط  ارتباطـي کابلي 

کـرد. صرف نظـر  گران قیمـت 
در حـال حاضر در پروژه ها، اسـتفاده 
از ابزارهاي مدرني گسـترش یافته است 
کـه مشـخصات فیزیکـي و شـیمیایي 
مـواد را، ماننـد: ارزش حرارتـي، ترکیب 
گازهـا، غلظـت گردوغبـار )ریزگردهـا( 
و غیـره را اندازه گیـري مي کننـد. ایـن 
امر موجب شـده اسـت که بتـوان براي 
تعـدادي از کارخانه هـا طبـق سـفارش، 
سیسـتمهاي مونیتورینـگ آالینده هاي 
گردوغبارهـاي  و  زیـان آور  گازهـاي 
باتریهـاي  دودکشـهاي  از  خروجـي 

کک سـازي را طراحـي کـرد.
در شـکل 7 براي مقایسـه، اطالعاتي 
انعـکاس  سیسـتم  عملکـرد  مـورد  در 
یافتـه اسـت. در این شـکل، به مقایسـه 
داده هـاي حاصلـه از تنظیـم دسـتي و 
تنظیـم خودکار باتـري معیني پرداخته 
کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  اسـت.  شـده 
کارشناسـان  توسـط  دسـتي  تنظیـم 
بـا تجربـه اي انجـام گرفتـه اسـت. ایـن 
مقـدار  کـه  مي دهنـد  نشـان  داده هـا 
  5% مصـرف گاز سـوخت بـه میـزان
در باتـري اي کـه بـا سیسـتم کنتـرل 
یافتـه  تقلیـل  مي کنـد،  کار  خـودکار 

. ست ا
مقایسه  که  کرد  خاطرنشان  باید 
از  بعد  سوخت  گاز  مصرف  مقادیر 
آن  تجهیز  و  فعال  باتري  بازسازي یک 
به ابزارهاي مدرن تنظیم خودکار انجام 
موارد  بعضي  در  حتي  است.  گرفته 
به  سوخت  گاز  مصرف  در  صرفه جویي 
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مقدار بیشتري نیز مي رسند.
نتیجه گیري

مدل سازي  نرم افزار  پیشرفت 
تاثیر  احتمال  تکنولوژیکي  فرآیندهاي 
کنترل  بر  را  انساني«  »عامل  منفي 
فرآیند کک سازي از بین برده و امکان 
خودکار  رژیمي  در  را  فرآیند  کنترل 

فراهم مي سازد.
طراحي،  تجارب  اخیر  سالهاي  در 
سیستمهاي  از  برداري  بهره  و  تعمیم 
آشکار  تمایل  دهنده   انعکاس  خودکار 
کارشناسان به تمرکز کنترل فرآیندهاي 
تولیدي با استفاده از شبکه هاي مطمئن 
بر  مبتني  یعني  اطالعات،  مبادله ي 
هم  که  مي باشد،   »web »تکنولوژي 
براي کنترل مستقیم فرآیند و هم براي 

آنالیز و تشخیص به کار مي روند. 
تأئید  موفقیت آمیز  راه حلهاي  وجود 
جدید  بررسیهاي  و  مطالعات  و  شده 

به  را  امکان  این  طراحي  انستیتوهاي 
وجود آورده که بتوان به صورت بهینه اي 
به ارزیابي دورنماي تعمیم سیستمهاي 
مدرن خودکار کردن فرآیند در تولیدات 
کک سازي  شیمیایي  مواد  و  کک 

پرداخت.
 انتقال مدل به رژیم ارائه  توصیه ها

نتایج انتقال مدل ورژن o ، 2 به رژیم 
خودکار کنترل عبارتند از :
1، o قطع مدل ورژن *

مدار هاي  براي  ورودي ها  اعمال   *
2 ، o تنظیم از طریق مدل ورژن

انتقال مدل رژیمبه کنترل خودکار
از  اعمالي  تنظیم  نقاط  مالحظات: 
مدل، فقط در موردي براي مدار تنظیم 
به کاربرده مي شوند که سیستم کنترل 
قرار  خودکار  رژیم  در  باتري  گرمایش 

گرفته باشد.  
* کنترل سیستم گرمایش

 : 2 ، o رژیم عملیاتي مدل ورژن *
تنظیم خودکار

خودکار  سیستم  عملیاتي  رژیم   *
کنترل فرآیند تکنولوژیکي

 :  2،  o ورژن  مدل  عملیات،  رژیم 
تنظیم خودکار

رژیم  به   2  ،  o ورژن  مدل  تغییر 
انجام  زیر  طرق  از  توصیه ها  ارائه ي 
مي شود: شکل )7( داده هاي مقایسه  اي 
عملکرد سیستم تنظیم اتوماتیک باتري 

کک سازي
زیرنویسها:

1- Dnepropetrovsk
2- set points
3- Stand by

منبع:
ماهنامه علمي - فني - تولیدي »کک و 

شیمي«، شماره 7، سال 2009
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مکانیزمهای تشکیل و انتشار ترک در فلزات
نویسنده: سید حسن موسوی

كارشناس ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی
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مقدمه 
تشـکیل و رشـد تـرک در قطعـات 
جـدی  تهدیـدی  همـواره  صنعتـی، 
بـرای عملکـرد مطلوب و بـی خطر در 
کلیـه تجهیزات صنعتی محسـوب می 
شـود. در برخـی مـوارد، عـدم توجـه 
علمـی  بـه رفتـار و حساسـیت مـواد 
بـه تشـکیل و انتشـار تـرک، موجـب 
خسـارات جبران ناپذیـر مالی و جانی 
گردیـده اسـت. چنانچـه مهندسـان و 
طراحـان با شـیوه های بـروز ترک در  
قطعـات  آشـنا باشـند، مسـلمأ تأثیـر 
مسـتقیمی بـر  طـول عمـر و کارکرد 
ایمـن تـر تجهیـزات خواهـد داشـت. 
در ایـن مقالـه به تمامـی مکانیزمهای 
فلـزات  در  تـرک  انتشـار  و  تشـکیل 
پرداختـه شـده اسـت. هـدف از ایـن 
مطالب تشـریح جامـع  مراحل رخداد 
آن، کاهـش  متعاقـب  و  تـرک  انـواع 
بینـی  پیـش  شـرایط  بـروز  ریسـک 

نشـده و شـرایط ناخواسته و همچنین 
و  قضـاوت  جهـت  آگاهـی  افزایـش 
هرگونـه اقـدام در طراحـی، سـاخت، 
نصب، شـرایط بهـره بـرداری و به کار 

بـردن متریـال هـای جدید اسـت.
مکانیزم های شکست

شکسـت قطعـات بـه معنـای جـدا 
شـدن بانـد بیـن اتمـی، وقتـی اتفاق 
مـی افتد کـه تنش و کار اعمال شـده 
باشـد کـه  انـدازه ای  بـه  بـه قطعـه 
جهـت گسسـتن بانـدی کـه اتمهـا را 
در مجـاورت هـم نگهـداری مـی کند 
مناسـب باشـد. پدیـده شکسـت طی 
وقـوع مراحـل زیر اتفاق مـی افتد]1[:

1( جوانـه زنی ترک 2( رشـد پایدار 
ترک 3( رشـد ناپایدار ترک

پایـدار  تـرک  رشـد  کـه  مادامـی 
اسـت، بـرای ادمـه رشـد نیار بـه نیرو 
و انـرژی خارجی کمـاکان وجود دارد. 
رانـش  نیـروی  خارجـی  عامـل  ایـن 

تـرک  نامیـده مـی شـود. بـا ادامـه 
نـام  بـه  ای  نقطـه  بـه  تـرک  رشـد، 
»نقطـه ناپایـداری«   مـی رسـد. پس 
از نقطـه ناپایـداری، جهت رشـد ترک 
نیـاز بـه نیـروی رانـش وجود نـدارد و 
بـا گسـترش ناگهانـی ترک، شکسـت 
در قطعـه روی مـی دهـد. نمـودار زیر 
ایـن رفتـار شکسـت را برای مـواد ترد 
کامـل و شـبه تـرد نشـان مـی دهـد. 
منحنی رشـد پس از نقطـه ناپایداری 

منحنـی R نامیـده مـی شـود. ]1[
G: نـرخ رهایش انـرژی Gc: مقدار 
بحرانـی نرخ رهایش انرژی. شـکل)1(

بـا توجـه بـه شـرح چگونگـی بروز 
شکسـت، مشـخص گردید که اولین و 
مهم ترین سـناریوی شکسـت در یک 
قطعـه، ایجـاد جوانـه ترک می باشـد. 
عامـل مهـم دوم در ادامـه شکسـت، 
نیـروی رانـش تـرک اسـت. لـذا بـه 
عنوان یـک اصل کلی می تـوان گفت: 

Abstracts

In the firs of this paper  summary of stability  and instability of crack propagation  

according to fracture mechanics has explained. then follows by the stress intensity 

factor and effect of various parameters relation to it. to enter in crack initiation field 

at first the various viewpoint of crack formation mechanism has clasificated. then 

whole crack mechanism formation  simulate and  explained. at end several recommend 

presented to specify material choice and apply problems.  

واژه های كلیدی
فارسـی : نیـروی رانش ترك، نقطه ناپایداری، انتشـار ترك، چقرمگی شکسـت، شکسـت نرم، شکسـت ترد، 

شکسـت بین دانـه ای، مرزدانه، ناخالصی، عیوب داخلی، مکانیزم شکسـت، خسـتگی. 
English: Crack driving force‚ Instability point‚ Crack propagation‚ Stress intensity 

factor‚ Ductile fracture‚ Cleavage fracture ‚ Intergranular fracture‚ Grain boundary‚ 

Inclusion‚ voids‚ Fracture mechanism‚ Fatigue. 
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جهـت ممانعـت از بـروز شکسـت در 
یـک قطعـه، نیـروی رانش تـرک باید 
کمتـر از مقاومـت ذاتـی مـاده مذکور 
در برابـر تـرک باشـد. هـر دو عامـل 
نیـروی رانـش تـرک و مقاومـت ذاتی 
مـاده بـه عوامـل متعـددی بسـتگی 
داده  نشـان  جـدول1  در  کـه  دارنـد 

شـده اسـت  ]2[.
بـه دلیـل شـرایط مختلف فـراوری 
قطعـات، وجـود یـک سـری عیـوب 
و...  تخلـل  تـرک،  میکـرو  شـامل؛ 
پارامتـر  لـذا  اسـت.  ناپذیـر  اجتنـاب 
تنـش تسـلیم بـه تنهایـی بـرای بیان 
حـد تحمـل یک عضـو کافی نیسـت. 
بنابرایـن پارامتـری بـه نـام »ضریـب 
شـدت تنـش«3  تعریـف مـی شـود. 
چقرمگـی   ،)k( مذکـور  پارامتـر 

بـرآورد  نامیـده شـده و در  شکسـت 
تافنس شکسـت در قطعـات اثر انداره 
عیـوب )طـول تـرک: )a  را نیز لحاظ 

می کنـد.
K=Yσ√πa

شکسـت،  چقرمگـی  افزایـش  بـا 
رشـد  برابـر  در  متریـال  مقاومـت 
تـرک افزایـش می یابـد و از آنجـا کـه 
اسـتحکام  هـر قطعـه ای بـا افزایـش 
انـدازه تـرک در آن بـه شـدت کاهش 
می یابـد لـذا شـناخت عوامـل تاثیـر 
گـذار بر توانایـی مواد در مقابل رشـد 
ترک )چقرمگی شکسـت( الزم بوده و 
جهت بهینه سـازی تافنس شکسـت، 

تحلیـل عوامـل زیـر ضروریسـت. 
1- انـدازه عیـوب: با افزایـش اندازه 
عیـب اسـتحکام تسـلیم مـاده کاهش 

مـی یابد. 
متریـال:  داکتیلیتـه  میـزان   -2
در مـواد داکتیـل بـه دلیـل انعطـاف 
پذیری مـاده در نوک تـرک چقرمگی 

شکسـت بهبـود مـی یابـد.
3- ضخامـت قطعـه: مـواد ضخیم و 
صلـب، چقرمگی شکسـت کمتـری از 

مـواد نـازک دارند.
4- افزایـش سـرعت اعمـال بـار: با 
افزایـش سـریع در مقـدار بـار اعمالی 
چقرمگـی  ضربـه(،  آزمایـش  )ماننـد 

شکسـت کاهـش مـی یابـد.
5- درجـه حرارت: بـا افزایش درجه 
شکسـت  تافنـس  مقـدار  حـرارت، 

افزایـش مـی یابـد.
6- انـدازه دانـه: بـا ریـز تـر شـدن 
انـدازه دانـه تافنـس شکسـت بهبـود 

می یابـد.
بررسـی مکانیزمهـای ایجـاد و 

ترك رشـد 
بررسـی فعـل و انفعـاالت فیزیکـی 
مـی  روی  شکسـت  هنـگام  بـه  کـه 
دهـد و چگونگـی ایجـاد ترک و رشـد 
آن و باالخـره نـوع شکسـت در مـواد 
کریسـتالی به جنس، سـاختار شـبکه 
کریسـتالی، ریزسـاختار و از آنجـا که 
قطعـات معمـوال بـه طور کامل سـالم 
و بـدون عیب نیسـتند به نـوع، اندازه 
و موقعیـت عیـب و در نهایـت بـه نوع 
و حالـت تنـش وارد بـر آنهـا بسـتگی 
گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا  لـذا  دارد. 
موضوع، مکانیزمهای مختلف شکسـت 
را می تـوان بـه انواع ذیل دسـته بندی 

: کرد
1- از دیدگاه کریستالوگرافی

شکل 1: شماتیک نیروی رانش ترک )منحنیR( و  نقطه ناپایداری )Instability( برای: 
) b(و مواد شبه ترد ) a(مواد ترد

جدول 1: مقاومت و استحکام متریال در برابر رشد ترک
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a. شکست برشی
b. شکست کلیواژ

2- از دیدگاه شکل مقطع شکست
a. شکست الیافی

b. شکست دانه ای
کرنـش  مقـدار  دیـدگاه  از   -3

شکسـت
a. شکست نرم
b. شکست ترد

4- از دیدگاه میکروسکوپی
a. شکست درون دانه ای
b. شکست مرز دانه ای

نـرم(  a)شکسـت   -  )2( شـکل 
بیـن  c)شکسـت  تـرد(  b)شکسـت 

دانـه ای(
مکانیزم شکست نرم4

در شـکل 2 قسـمت a، نحـوه رفتار 
شکسـت نرم )Ductile(در یک ماده 
داکتیـل نشـان داده شـده اسـت. این 
نـوع از شکسـت در اثـر جوانـه زنـی، 
رشـد و بـه هم پیوسـتن عیـوب، فضا 
هـای خالـی و تخلخـل هـای موجـود 
در داخـل متریـال مـورد نظـر کـه از 
وجـود ناخالصـی هـا و یـا ذرات فـاز 
مـواد  در  انـد،  شـده  ناشـی  ثانویـه 
پروسـه  آینـد.  مـی  بوجـود  داکتیـل 
دقیـق شکسـت نـرم در شـکل نشـان 
داده شـده اسـت. شـرح قسـمت های 
مختلـف شـکل بـه شـرح زیر اسـت :

a. ناخالصـی هـای موجود در زمینه 
متریال داکتیـل تحت تنش؛

محـل  از  عیـوب  زنـی  جوانـه   .b
؛ لصیهـا خا نا

c. بـزرگ تـر شـدن انـدازه عیـوب 
تحـت تنـش؛

d. ایجـاد کرنـش موضعـی در بیـن 
عیوب؛

e. گلویی شدن بین عیوب؛
f. بـه هـم پیوسـتن عیـوب، ایجـاد 

تـرک و شکسـت قطعـه. شـکل)3(
دلیـل  نـرم،  شکسـت  پروسـه  در 
ناخالصیهـای  تـرک،  ایجـاد  اصلـی 
منشـأ  اسـت.  متریـال  در  موجـود 
ناخالصیهـای مذکور از مـواردی مانند 
صدمـات  سـایر  و  سـولفید  اکسـید، 
ناشی از مراحل سـاخت و ریخته گری 
ناشـی مـی شـود. در شـکل 3 تصویر 

میکروسـکوپی یـک ناخالصـی کروی 
جوانـه  عیـب  آن  پیرامـون  در  کـه 
زده را نشـان مـی دهـد]1[. بـه دلیل 
مـواد  نـرم،  شکسـت  ضمـن  اینکـه 
را متحمـل  زیـادی  داکتیـل کرنـش 
می شـوند لذا سـطح مقطع شکسـت 
مـواد نـرم مطابـق شـکل 4 متخلخل 
و بـه صـورت برجسـته و فـرو رفتـه 

شـکل)5( شـکل)4(،  می باشـند. 
مکانیزم شکست ترد

b، شکسـت  قسـمت  در شـکل 2 
تـرد یـا کلیـواژ 5 در یـک مـاده تـرد 

شکل 2: سه نوع اصلی میکرو مکانیزم انتشار ترک و بروز شکست در فلزات  

شکل3: پروسه دقیق وقوع شکست نرم در فلزات]1[
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نشـان داده شـده اسـت. بنا به تعریف 
انتشـار سـریع ترک در طول صفحات 
شکسـت  مشـخص  کریسـتالوگرافی 
کلیـواژ نامیـده مـی شـود. ایـن نـوع 
از شکسـت مـی توانـد کامـال تـرد و 
یا شـبه ترد)بـا اندکی کرنـش( همراه 
باشـد. شـکل 6 تصاویر میکروسکوپی 
شکسـت کلیـواژ را نشـان مـی دهـد.  

شـکل)6(
انتشــار  ترجیهــی  جهــت 

تــرد شکســت 
پروسـه  طـی  اینکـه  دلیـل  بـه 

شکسـت تـرد، پیونـد های بیـن اتمی 
در شـبکه بلـوری فلزات گسسـته می 
شکسـت  سیسـتم  ایـن  لـذا  شـوند، 
تمایـل دارد کوتاه ترین و سـهل ترین 
مسـیر را انتخـاب و در کمتریـن زمان 
بـه حداقل سـطح انـرژی آزاد برسـد. 
بنابراین شکسـت ترد یـا کلیواژ تمایل 
بـه شکسـتن در طـول آن صفحاتـی 
اوآل  کـه  دارد  را  کریسـتالوگرافی  از 
کـم تریـن تعـداد از اتمهـا یعنـی کم 
تریـن تعـداد از بانـد هـای اتمـی را 
شـامل بـوده و دومآ در مسـیر مذکور، 

فاصله بیـن صفحات کریسـتالوگرافی 
بیشـترین انـدازه و کم ترین دانسـیته 
در  باشـند.  داشـته  را  فشـردگی  و 
مجمـوع تـرک کلیـواژ مطلـوب ترین 
مسـیر را در هـر دانـه جسـتجو مـی 
کنـد و از دانه مربوطه عبـور می کند. 
مثـآ در فلـزات بـا شـبکه کریسـتالی

BCC  صفحـه 100 جهـت ترجیهی 
شکسـت کلیواژ را تشـکیل مـی دهد. 
بـه صـورت یک اصـل کلـی دیگر می 
تـوان گفـت کـه، جهـت انتشـار ترک 
در شکسـت کلیواژ، عمود بر راسـتای 
حداکثـر تنـش در حال اعمال اسـت.

از نقطـه نطـر متالورژیکـی، تعـداد 
در  فعـال  لغزشـی  سیسـتمهای 
شـبکه های کریسـتالی فلـزات، تعیین 
بـروز  از  اعـم  شکسـت  نـوع  کننـده 
شکسـت داکتیل یا کلیواژ اسـت. مثآ 
 FCC بلـوری  شـبکه  دارای  فلـزات 
سیسـتم  چندیـن  اینکـه  دلیـل  بـه 
لغزشـی فعـال و عریض دارنـد، تمایل 
بـه شکسـت کلیـواژ ندارنـد و یـا در 
فلزات با شـبکه کریسـتالیBCC  در 
دمـای پاییـن بـه دلیل محدود شـدن 
فعـال  لغزشـی  سیسـتم های  تعـداد 
بـا مکانیـزم کلیـواژ، شکسـت در آنها 
روی مـی دهـد. در فلـزات بـا شـبکه 
بلـوری HCP  بـه دلیـل اینکـه فقط 
بـه تعـداد سـه عدد سیسـتم لغزشـی 
در هـر دانـه وجود دارد، شکسـت ترد 

دارنـد . 
ــمایل شکستهای  ــکال و ش اش

ژ ا كلیو
رخداد شکسـت تـرد در یک قطعه، 
الگـوی مخصـوص بـه خـود را دارد و 

شکل4: ناخالصی کروی محل مستعد جهت جوانه زنی عیب 

شکل 5: سطح مقطع میکروسکوپی شکست در مواد نرم
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آنهـا،  تمامـی  در  عمومـی  مشـخصه 
غایـب بودن نشـانه های تغییر شـکل 
پالسـتیک اسـت. بـه عنوان مثـال در 
اجـزاء شکسـته برخـی فـوالد هـا که 
در شـکل 7نشـان داده شـده اسـت، 
شـکل   V هـای  عالمـت  از  ردیفـی 
کـه  شـود  مـی  دیـده   )Chevron(
در محـل نزدیـک بـه سـطح مقطـع 
شکسـت گسـترده شـده اند و سـمت 
پشـت آنهـا بـه محـل شـروع منشـآ 
شـمایل  کنـد.   مـی  اشـاره  تـرک 
دیگـری از وقـوع شکسـت تـرد وجود 
دارد که در شـکل 7 نشـان داده شـده 
و  خطـوط  شـامل  نـوع  ایـن  اسـت. 
برآمدگـی هایـی اسـت کـه به شـکل 
شـعاعی از منشـآ آغـاز تـرک، شـبیه 
پروانه فن 6 کشـیده شـده اند. ]1, 4[ 
فلـش هـای شـکل زیـر بـه محـل 
و منشـآ آغـاز تـرک اشـاره مـی کند.  

شـکل)7(
اغلـب دو نشـانه فـوق به انـدازه ای 
واضح و درشـت هسـتند که با چشـم 
دیـده  راحتـی  بـه  غیـر مسـلح هـم 
می شـوند. متاسـفانه برای فـوالد های 
تشـخیص  سـخت  بسـیار  و  ریزدانـه 
الگـوی شکسـت امـکان پذیر نیسـت.

شکست بین دانه ای
دالیل عمده شکسـت بیـن دانه ای6 

دخالـت پارامترهای زیر می باشـند.
1-رسـوب فـاز هـای تـرد در مـرز 

دانه هـا.
شـرایط  از  متأثـر  ترک هـای   -2

. محیطـی
3- بـروز خوردگـی بیـن دانه ای در 

طـول مـرز دانه هـای فلز.

4- ایجـاد حفـره در مـرز دانه هـا و 
بـروز  شکسـت در دمـای بـاال.
شکست ناشی از خستگی

منشـأ  شکسـت  از  دیگـری  نـوع 
ناشـی از خسـتگی7 بـه دلیـل تنـش 
هـای نوسـانی  اعمال شـده بـه قطعه 
مـی باشـد، بـه شـکلی که بـه صورت 
مـداوم جهـت تنـش اعمالـی تغییـر 
کند. تحت این شـرایط٬ ممکن اسـت 
قطعـه تحـت تنشـی کمتـر از تنـش 
تسـلیم شکسـته شـود. معمـوال ایـن 
شـرایط شکسـت پس از گذشـت یک 
دوره طوالنـی از تنشـهای متناوب رخ 

مـی دهد. طبیعت شکسـت خسـتگی 
حتـی در مورد مواد داکتیل به شـکل 
تـرد بـوده و لذا وقـوع ناگهانی و بدون 
ناخوشـایندی  پیامد هـای  آن  اخطـار 
را بـه همـراه دارد. ماهیـت شکسـت 
ایجـاد  خسـتگی بـه لحـظ مکانیـزم 
و انتشـار تـرک . شـامل سـه مرحلـه 
شـرح  بدیـن  کـه  اسـت  مشـخص 
اسـت؛ 1-ایجـاد و آغـاز جوانـه تـرک 
هـر  بـا  تـرک  پلکانـی  2-پیشـرفت 
سـیکل تنـش 3- شکسـت سـریع و 
ناگهانـی کـه بـا رسـیدن انـدازه ترک 
بـه مقـدار بحرانـی خود رخ مـی دهد. 

 شکل6: تصاویر میکروسکوپی شکست ترد یا کلیواژ
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شکسـت٬  مکانیـک  مبحـث  در  لـذا 
کمتریـن اندازه ترک کـه باالتر از آن٬ 
تـرک شـروع به رشـد می کنـد معیار 
شـروع به انتشـار ترک بوده و  آسـتانه 
حـد تحمل خسـتگی نامیده می شـود 

 .)Kth∆(
اغلـب ترکهای مرتبط با خسـتگی٬ 
در سـطح قطعـات تحـت تنـش های 
بیشـترین  کـه  محلـی  در  سـیکلی، 
موجـود  تنـش  تمرکـز  و  انباشـتگی 
جملـه  از  زننـد.  مـی  جوانـه  اسـت 
و  تنـش  تمرکـز  مسـتعد  مکانهـای 
ایجـاد جوانـه تـرک مـواردی از قبیل؛ 

خـراش هـای سـطحی٬ شـیار هـای 
ماشـین کاری٬ گوشـه ها و قوسـهای 
تیـز٬ جای خار٬ شـیار رزوه٬ تورفتگی 
ناشـی از ضربـه و سـایر موارد  مشـابه 

مـی باشـد . 
قسـمتی از سـطح مقطـع شکسـت 
اثـر  شـکل  بـه  خسـتگی  از  ناشـی 
انگشـتی بـوده و به شـکل هـم محور 
به سـمت منشـا ترک کشـیده شده و 
در سـمت تکمیل شکست اثر شکست 
تـرد و بـراق دیـده مـی شود)شـکل 
8(. هـر کـدام از اشـکال اثر انگشـتی 
مقطع شکست خسـتگی ناشی از یک 

مرحله رشـد ترک حیـن اعمال تنش 
سـیکلی بـه قطعـه اسـت که سـیکل 

حادثـه ای نامیـده مـی شـود.
نتیجه گیری

افزایـش  جهـت  الزم  تمهیـدات 
اسـتحکام قطعـات حیاتـی تجهیـزات 
در برابـر تشـکیل تـرک٬ همـواره می 
بایسـت به عنوان یـک نقطه نظر مهم 
مـورد توجه مهندسـان و تکنسـین ها 
قـرار گیـرد. لـذا قطعاتـی کـه نقشـی 
کلیـدی در تجهیـزات دارنـد بـا توجه 
بـه حساسـیت آنهـا٬ شـرایط اعمـال 
بـرای  تنـش٬ طـول عمـر مـد نظـر 
قطعـه٬ درجـه حـرارت٬ مشـکالت و 
هزینـه های مالـی و جانـی احتمالی٬ 
بایسـتی شـناخته شـده و در مراحـل 
فـراوری تـا سـاخت نهایـی آنهـا بـه 
لحـاظ پارامترهـای ذیـل دقـت الزم 

آید: بعمـل 
1- متالـورژی سـاخت قطعه از نظر 
نداشـتن عیوب داخلـی و ناخالصی ها 

بدقت کنترل شـوند.
2- هندسـه قطعات مذکور در برابر 
ایجـاد و انتشـار تـرک بهینـه سـازی 

شوند.
3- بـا توجـه بـه اینکـه بـا ازدیـاد 
سـختی٬ میزان چقرمگـی کاهش می 
یابـد٬ لـذا در شـرایطی کـه قطعات با 
سـختی باال در معرض بـار های ضربه 
ای قـرار دارنـد٬ توصیه هـای ذیل مد 

نظـر قـرار گیرد:
دانـه  دانـه  ریـز  بـرای  تـالش   .a
عناصـر  افـزودن  فوالد)مثـل  کـردن 

)Nb ماننـد  زا  جوانـه 
سختی  به  نیاز  عدم  صورت  در   .b

شکل 8

محل جوانه ترک

محل تکمیل شکست

 شکل7: شمایل شکست های ترد )کلیواژ( ]4[
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به  سطحی  سختی  اعمال  یکپارچه، 
مغز  در  انعطاف  تا  القایی  روش های 

قطعه باقی بماند.
دقت  به  قطعات  کاری  شرایط   -4

مورد بررسی قرار گیرد؛
حرارت  درجه  وجود  صورت  در   .a
باال تأثیر دما بر دگرگونی فازی مورد 
مطالعه قرار گرفته و در صورت لزوم، 
سیستم خنک کاری مناسب  طراحی 

گردد.
در  خورندگی  وجود  صورت  در   .b
بین دانه ای،  تخریب  احتمال  و  محیط 

امکان  مانند  مناسب  تمهیدات 
و  سطح  مهندسی  روش های  کاربرد 
پوشش دهی مورد بررسی قرار گیرند. 

زیرنویس ها:
1- Crack driving force
2- Instability point
3- stress intenslty factor
4-  (Ductile)
5- Cleavag
6-  Fanlike
7- (Intergranular Fracture)
8- Fatigue

منابع :
1. Anderson, Fracture 

Mechatianics Fundamentals 
And Applications. Third 
Edition ed.: Taylor And 
Francis Group.

2. Technology, د.ت.T.U.O. 
WWW.tut.fi/en/.

پ.ا.د.م .3 .WWW .متالورژی, 
Iran-mavad.com.

4. r, W.D.C.j., Materials 
Science And Engineering.

5. گلعذار, د., اصول و کاربرد عملیات 
حرارتی فوالدها.
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ارزیابي تولید سنگ منگنز و  فرو منگنز جهان

مهندس محمد حسن جوالزاده
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منگنز به صورت فرومنگنز از سنگ 
منگنز به دست مي آید. فرومنگنز در 
فوالد سازي به منظور اکسیژن زدایي، 
گرم  ترک  منفي  تأثیر  خنثي سازي 
نورد  حین  در   )Fe-FeS( گوگرد 
و  سختي پذیري  عمق  باالبردن  گرم، 
افزایش مقاومت سایشي کششی فوالد 
هاي  فوالد  در  نیکل  فلز  وجایگزین 
برده مي شود. ضمناً  به کار  ضد زنگ 
منگنز برای باال بردن سیالیت سرباره 
فوالد  ترکیب  به  کند.  می  کمک  نیز 
مي شود)فوالد  افزوده  منگنز   13% تا 
منگنز   فلز  درصد  میانگین  هادفیلد(. 
پیش  سال  در  دنیا  تولیدي  فوالد 
0,8  بوده است. در جدو ل-1 در صد 
فوالدها  انواع  ترکیب  در  منگنز  فلز 
نشان داده شده است. میزان سرمایه 
گذاري براي تأسیس واحدهاي تولید 
 100 تا  منگنز  سیلیکو  و  منگنز  فرو 
به  سال  در  تولید  ظرفیت  تن  هزار 
طور  به  سال  در  تولید  تن  هر  ازاي 
تولید  است.میزان  دالر   350 تقریبي 
با  جهان   2016 سال  در  فرومنگنز 
سال  به  نسبت  تولید  افزایش   %13
2015 بالغ بر 17,2 میلیون تن شد. 
میزان مصرف فرومنگنز جهان در سال 
ثبت  به  تن  میلیون   20 بر  بالغ  قبل 
رسیده است.90% منگنز تولیدي دنیا 
در ساخت فوالدهاي کربني، ضد زنگ 
مي  قرار  استفاده  مورد  سایش  وضد 
گیرد. ضمناً میزان تولید سنگ منگنز 
سال  در  کاهش   %19,45 با  نیز  دنیا 
 49 به  سال 2014  به  نسبت   2016
میلیون تن رسید. میزان مصرف سنگ 
منگنز دنیا در سال گذشته 50 میلیون 

براي  میانگین  بطور  است.  بوده  تن 
نیاز به 28 کیلو  تولید یک تن فوالد 
تولید  گرم سنگ منگنز است. میزان 
سنگ منگنز دنیا در سال 1921، 113 
هزار تن بوده است. شایان ذکر است 
و    Fe-Si-Mn تن   تولید یک  براي 
و2200   3800 ترتیب  Fe-Mnبه 
کیلووات ساعت انرژي برق مصرف مي 

شود.
عنصر  بعنوان  منگنز  به  نیاز  میزان 
افزایش  با  فوالد،  در  بخش  استحکام 
میزان تولید فوالد کشور چین و جهان 
است  ذکر  شایان  رسید.  خود  اوج  به 
میزان تولید فوالد خام جهان و کشور 
چین در سال 2016 به ترتیب  1661 
میلیون  جهان(   %48,4(  803,8 و 
و  ورودي  در شکل-1  است.  بوده  تن 
خروجي با شارژ سنگ منگنز پر وکم 
پر  منگنز  فرو  تن  تولید 1  براي  عیار 
سال  در  گردد.  مي  مشاهده  کربن 
2016 میزان تولیدفرو سیلیکو منگنز 
جهان با 21,9% کاهش نسبت به سال 
تولید  کل   %60,5( به 10,1    2014
فرو منگنز( میلیون تن رسید. میزان 
مصرف فرو سیلیکو منگنز جهان 13,2  
میلیون تن گزارش شده است. میزان 
 %4 با  دنیا  پرکربن  فرومنگنز  تولید 
 %28,1( تن  میلیون   4,7 به  کاهش 
است.  رسیده  منگنز(  فرو  تولید  کل 
نیز  جهان  پرکربن  فرومنگنز  مصرف 
به سال 2015  نسبت  افزایش  با %5 
ثبت شده  تن  میلیون  از 4,97  بیش 
منگنز  فرو  تولید   میزان  است.  
تغییرات 1,9  بدون  دنیا  تصفیه شده 
فرو  تولید  کل   %11,3( تن  میلیون 

منگنز( بوده است. میزان تولید منگنز 
 1,1 فبل  سال  در  جهان  الکترولیتي 
بیشترین  است.  بوده  تن  میلیون 
میزان  به  را  الکترولیتي جهان  منگنز 
1,07 میلیون تن)97% جهان( کشور 
چین تولید مي کند. براي این مقدار 
تولید درکشورچین 20 واحد تولیدي 
روند  درشکل-2  اند.  داشته  فعالیت 
تولید  منگنز الکترولیتي  کشور چین 
و جهان دیده می شود. ظزفیت تولید 
منگنز الکترولیتي کشور چین 2,989 
میلیون تن )130 واحد تولید کننده( 
صادرات  میزان  است.  شده  برآورد 
 323 چین  کشور  الکترولیتي  منگنز 
سهم  است.  شده  گزارش  تن  هزار 
کشور افریقاي جنوبي در تولید منگنز 
الکترولیتي جهان 2% به ثبت رسیده 
است. میزان صادرات و مصرف داخلي 
در  چین  کشور  الکترولیتي  منگنز 
 961 و   323 ترتیب  به   2016 سال 
در سال  است.  گزارش شده  تن  هزار 
2015 در کشور چین برای تولید یک 
تن منگنز الکترولیتي 10,1 تن سنگ 
منگنز )با خلوص 13% منگنز( مصرف 
شده است. به عبارت دیگر برای تولید 
الکترولیتي  منگنز  تن  میلیون   1,07
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8,44  میلیون تن مصرف شده است. 
ویژه  مصرف  میزان  چین  کشور  در 
الکترولیتي  منگنز  تولید  برای  برق 
بوده  تن  بر  ساعت  کیلووات   6100
است.   در سطح جهان در سال2016 
فوالد  تن  هر  بازاي  متوسط  طور  به 
منگنز  سنگ  کیلوگرم  تولیدي10,1 
مصرف شده است. در حالي که این نرخ 
درکشور چین11 کیلوگرم بوده است.  
تولید فرو  در شکل-3 مقایسه میزان 
و  پرکربن  منگنز  فرو  منگنز،  سیلیکو 
فرو منگنز تصفیه شده در سال 2016 
میزان  است.  شده  گذاشته  نمایش 
واردات و صادرات فرو سیلیکو منگنز 
کشور امریکا درسال گذشته به ترتیب 
340 و 1 هزار تن به ثبت است. میزان 
امریکا  منگنز  فرو  صادرات  و  واردات 

ثبت  به  تن  هزار  و4  ترتیب 330  به 
رسیده است.میزان تولید سنگ منگنز 
استرالیا   BHP شرکت  منگنز  فرو  و 
و646  تن  میلیون   7,224 ترتیب  به 
هزار تن بوده است.میزان تولید سنگ 
منگنز شرکت Vale  برزیل، 2,371 

میلیون تن گزارش شده  است.
روند تولید سنگ منگنز در جهان

بازار  منگنز،  فرو  نیاز  افزایش  روند 
سنگ منگنز را نیز تحت الشعاع قرار 
داده است. میزان تولید سنگ منگنز 
با %19,45  کاهش به 49 )با  جهان 
میلیون   )Mn  %32 متوسط  خلوص 
تن  میلیون   15,7( است  رسیده  تن 
تولید  روند   2 جدول-  در  منگنز(. 
سنگ منگنز جهان در سال هاي اخیر 
دیده مي شود. بزرگترین تولید کننده 

کشور  جهان  عیار  کم  منگنز  سنگ 
مرطوب(.   %  30 از  است)کمتر  چین 
بیشترین  جنوبی   آفریقای  کشور 
را  جهان  متوسط  عیار  منگنز  سنگ 
تولید می کند)کمتر از 44% و بیشتر 
آفریقای  گابون،  مرطوب(.   %  30 از 
جنوبی استرالیا و تا حدی برزیل تولید 
عیار  پر  منگنز  سنگ  اصلی  کننده 
جهان هستند)بیشتر از 44% مرطوب(. 
میزان تولید سنگ منگنز با عیار کم، 
متوسط و باالی جهان به ترتیب 14,2، 
15,3 و 13,9  میلیون تن بوده است. 
سال  در  دنیا  منگنز  سنگ  رزرو  کل 
خالص  منگنز  تن  میلیون   690 قبل 
بوده است. در جدول- 3 میزان رزرو 
سنگ منگنز کشورهای مختلف جهان 
در سال 2016 برحسب منگنز فلزی 
نشان داده شده است. میزان رزروهای 
اکراین  و  جنوبی  آفریقای  کشورهای 
تن  میلیون   140 و   200 ترتیب  به 
تولید  میزان  باشد.  منگنز خالص می 
سنگ منگنز کشور چین در سال قبل 
12 میلیون تن )3 معادل میلیون تن 
است. شده  گزارش  خالص(  منگنز 

در  چین  کشور  است،  ذکر  شایان 
سال گذشته 15,78میلیون تن سنگ 
 %32,2( است  داشته  واردات  منگنز 
کل تولید جهان(. میزان واردات سنگ 
آفریقای  کشور  از  چین  کشور  منگنز 
جنوبی 6,24 میلیون تن کزارش شده 
است. با توجه باینکه در سال 2016، 
واردات سنگ منگنز کشور چین ازمرز 
است،  گذشته  تن  میلیون   15,78
جاري  سال  در  مي شود  بیني  پیش 
میزان واردات سنگ منگنز این کشور 

جدول-1: در صد منگنز فلزی در ترکیب انواع فوالدها
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بیش از 17 میلیون تن باشد.در شکل-
مصرف  میزان  داخلي  تولید  روند   4
سنگ منگنز کشور چین در سال هاي 
اخیر به نمایش گذاشته شده است. در 
سال 2016 میزان تولید سنگ منگنز 
کشور های آفریقای جنوبی و استرالیا 
تن  میلیون  و 4,31   12,4 ترتیب  به 
به ثبت رسیده است. شکل- 5 نشانکر 
تولید  در  مختلف  کشورهای  سهم 
سال 2016  در  جهان   منگنز  سنگ 
صادرات  روند   4- جدول  در  است. 
سنگ منگنز آفریقای جنوبی به چین 
به نمایش در آمده است. در جدول- 5 
نیز نشانگر روند صادرات سنگ منگنز 
اخیر  های  سال  در  جنوبی  آفریقای 
است میزان واردات سنگ منگنز کشور 
هندوستان 2,216 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. در شکل -6 روند وارداتو 
هند  کور  منگنز  سنگ  تأمین  منابع 
از نظر می گذرد. میزان تولید سنگ 
گذشته  سال  در  هند  کشور  منگنز 
رسیده  ثبت  یه  تن  میلیون   2,31
است. در شکل -7 روند تولید سنگ 
منگنز و پیش بینی تولید  سال های 
آتی کشور هند ارائه شده است. میزان 
در  ژاپن  کشور  منگنز  سنگ  واردات 
سال قبل 1,22 میلیون تن براورد شده 
است. در شکل -8 منابع تأمین سنگ 
منگنز کشور ژاپن مشاهده می گردد. 
کشور  منگنز  سنگ  واردات  میزان 
امریکا در سال گذشته 300 هزار تن 
مصرف  میزان  است.   شده  برآورد 
سال  در  امریکا  کشور  منگنز  سنگ 
گزارش  تن  هزار  بر 360  بالغ   2016
شده است. در جدول- 6 روند واردات 

سنگ منگنز کشور چین در سال هاي 
اخیر به نمایش در آمده است.در شکل 
-9 نیز در صد سهم تأمین کنندگان 
سنگ منگنز کشور چین درسال قبل 
با  جنوبي  آفریقاي  گذرد.  مي  نظر  از 
6,42 میلیون تن صادرات سنگ منگنز 
کنندگان  تأمین  راس  در  چین  به 
دارد.  قرار  کشور  این  منگنز  سنگ 
کشور استرالیا نیز با4,31 میلیون تن 
صادرات سنگ منگنز به چین در رده 
گابون  کشور  است.سهم  ایستاده  دوم 
تن  میلیون   1,9 صادرات  این  در  نیز 
سنگ  کل  صادرات  باشد.میزان  مي 
منگنز آفریقاي جنوبي در سال گذشته 
11,4 میلیون تن به ثبت رسیده است.

سنگ منگنز به غیر ازصنایع فوالد در 
تولید منگنز الکترولیتي و دي اکسید 
مگنز جهت تولید باطري هاي خشک 
سال  گیرد.در  مي  قرار  استفاده  مورد 
منگنز،  فرو  تولید  رشته  2016سهم 
در  بلند  کوره  و   EMM ٬ EMD

مصرف سنگ منگنز جهان به ترتیب 
88، 9، 2 و 1 در صد بوده است.%91 
منگنز در تولید فوالد مصرف مي رسد.

سهم فلزات غیر آهنی، صنایع باطری 
سازی و دیگر موارد به ترتیب 4، 3 و2 

% می باشد. 
به  مستقیماً  جهان  منگنز  تقاضاي 
در  دارد.  بستگي  فوالد  صنعت  نیاز 
سطح جهان انواع فوالد تولید  مي شود 
که هر کدام آن ها به مقدار مشخصي 
منگنز نیاز دارند. مصرف ویژه منگنز، 
تعیین  تولیدي  فوالد  تن  هر  بازاي 
مورد  منگنز  از  مقداري  مي گردد. 
از چدن بدست مي آید که  نیاز فوالد 
یا  و  آهن  سنگ  بارگیري  از  ناشي 
مي باشد.  بلند  کوره  در  سنگ منگنز 
از  کوچکي  قسمت  منگنز  مقدار  این 
و  مي گیرد  بر  در  را  منگنز  کل  نیاز 
بخشي از آن در حین اکسیداسیون در 
فرایندهاي مختلف تبدیل چدن مذاب 
مقدار  لذا  مي سوزد.  مذاب  فوالد  به 

شکل-1: ورودي و خروجي با شارژ سنگ منگنز پر و کم عیار براي تولید1 تن  فرو منگنز پر کربن
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فوالد  سازي  کارگاه  در  منگنز  اصلي 
به  نیز  گاهي  و  منگنز  فرو  به صورت 
مي شود.  افزوده  منگنز  سنگ  صورت 
فرایند  در  منگنز  فرو  از  قسمتي 
اکسیداسیون  مرحله  در  سازي  فوالد 
مي سوزد. در دهه 60-70 هنگامي که 
کنورتر اکسیژني جایگزین فرایندهاي   
و  بسمر  مارتین،  زیمنس  فوالدسازي 
منگنز  بازدهي  افزایش  شد،  توماس 
باعث کاهش مصرف کل منگنز گردید. 
با ادامه بهینه سازي فرایند فوالدسازي 
بازدهي  ترکیبي(  در دهه 80 )دمش 
در  امروزه  یافت.  افزایش  باز  منگنز 
مصرف  میزان  صنعتي  کشورهاي 
کیلوگرم  سازي7,5  فوالد  در  منگنز 

بازاي هر تن فوالد است، در حالیکه در 
سال 60 و 80 این مقدار به ترتیب 7 و 
6,5 کیلوگرم بوده است. میزان مصرف 
فرو منگنز و سیلیکو منگنز امریکا به 
ترتیب 330 و130 هزار تن بوده است. 
در شکل-10 روند میزان مصرف ویژه 
بر  فوالد جهان  در صنایع  منگنز  فرو 
حسب کیلوگرم بر تن فوالد نشان داده 
شده است. همان طوري که  در شکل 
میانگین  مصرف  مي گردد،  مالحظه 
فرومنگنز جهان 10,1 کیلوگرم بر تن 
در  منگنز  نیاز  و  مصرف  است.  فوالد 
سطوح دیگر متالورژي و غیر متالورژي 
منگنز  تولید  روي  بر  آنچناني  تأثیر 
ندارد و قطعاً کل نیاز منگنز بستگي به 

افزایش تولید فوالد جهان دارد.
در  منگنز  بین المللي  تجارت 
آمریکاي  اروپا،  صنعتي  کشورهاي 
آسیا  شرقي  جنوب  و  ژاپن  شمالي، 
متمرکز شده است. در اوایل دهه 80 
فوالد،  تولید  میزان  کاهش  دنبال  به 
میزان مصرف منگنز در صنعت فوالد 
پائین آمد. در این میان با بهینه سازي 
و  المنافع  مشترک  کشورهاي  منابع 
و  رفته  باال  منگنز  سنگ  عیار  چین 
تقاضاي سنگ منگنز کمتر شد. امروز 
تن سنگ  میلیون  سالیانه حدود 49 
از 24  منگنز تولید مي شود که بیش 
میلیون تن آن به بازار بین المللي وارد 
مي شود. شایان ذکر است براي تولید 
تن سنگ  و 2,4  منگنز  فرو  تن  یک 
نیاز  منگنز  خلوص   %44 با  منگنز 
جنوبي  افریقاي  کشورهاي  باشد.  مي 
استرالیا)6,7  تن(،  میلیون   11,7(
میلیون  گابون)3,53  تن(،  میلیون 
تن(،  میلیون   2,16( برزیل  تن(، 
اکراین)1,23 میلیون تن( و غنا)1,91 
میلیون تن( نزدیک به 55,5% سنگ 
در  مي کنند.  تأمین  را  جهان  منگنز 
منگنز   %64 مذکور  کشور   6 واقع 
از  کنند.  مي  عرضه  را  جهان  خالص 
جنوبي،  آفریقاي   ،70 دهه  اواسط 
برزیل و مکزیک با تبدیل سنگ منگنز 
بهبود  را  خود  صادرات  منگنز  فرو  به 
منگنز  نیاز  در حال حاضر  بخشیدند. 
فرومنگنز  بصورت  صنعتي  کشورهاي 
انگلستان  کشورهاي  مي شود.  تامین 
داخلي  تولیدات  به  شدیداً  آلمان  و 
اکنون  هم  امریکا،  و  هستند  وابسته 
تولید کننده کوچکي به شمار مي آید. 

شکل -2: روند تولید منگنز فلزی کشور چین و بقیه جهان

شکل-3: روند تولید انواع فرو آلیاژهاي منگنز جهان 
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در اروپا کشورهاي نظیر فرانسه، نروژ 
فرومنگنز  صادرکنندگان  اسپانیا  و 
بزرگ  منگنز  سنگ  واردکنندگان  و 

هستند. 
تولید منگنز و فرو منگنز

آنجا  در  که  ژاپن،  کشور  از  غیر  به 
روش  قبل  سال   27 سازان  فوالد 
شروع  را  منگنز  سنگ  از  استفاده 
کردند، بیشتر سنگ منگنز در صنعت 
مناسب  فرایند  اجراي  با  فوالد جهان 
بصورت فرومنگنز در مي آید. متالورژي 
باالي  حرارت  درجه  از  بغیر  منگنز 
احیأي سنگ منگنز )°1200c(، مشابه 
با  منگنز  رابطه  است.  آهن  متالورژي 
فرو منگنز استاندارد )کربن باال( مشابه 
رابطه آهن با چدن است. در جدول- 7 
میزان تولید فرو منگنز جهان در طول 
مي گردد.  مشاهده  گذشته  12سال 
فرومنگنز پرکربن داراي %76 منگنز و 
%7 کربن بوده و در کوره بلند و یا در 
مي شود.  تولید  الکتریکي  قوس  کوره 
میزان تولید فرو منگنز پر کربن جهان 

در سال 2016، 3,4 میلیون تن بوده 
است. دیگر فروآلیاژ مهم فرو سیلیکو 
اوایل  در  بار  اولین  که  است  منگنز 
هاي  کوره  تبدیل  هنگام  بیستم  قرن 
فروآلیاژ  کوره هاي  به  کربیدکلسیم 
استاندارد  مارک  است.  آمده  بدست 
این فروآلیاژ داراي 14 الي 16 درصد 
سیلیسیم و 65 الي 68 درصد منگنز 
افزایش  با  و 2 درصد کربن مي باشد. 
سیلیسیم درصد کربن کاهش مي یابد. 
مارک هاي ویژه تا 30 درصد سیلیسم 
براي تولید فوالدهاي ضد زنگ مصرف 
فروسیلیکو  تولید  میزان  مي شود. 
منگنز دنیا درسال 2016حدود 12,5 

میلیون تن بوده است. 
صنعت فوالد به فرومنگنز کم کربن 
نیز نیاز دارد. در حال حاضر فرومنگنز 
کربن متوسط )1 تا 1,5درصد کربن( 
در پاتیل یا کنورتر تولید مي شود. در 
شرایط خاصي در فوالد سازي از فرو 
مي شود،  استفاده  نیز  منگنز  سیلیکو 
 1,9 ساالنه  جهان  در  تقریبي  بطور 

میلیون تن فرومنگنز کم کربن و کربن 
فلزي  منگنز  مي شود.  تولید  متوسط 
طریق  از   1898 سال  در  بار  اولین 
و  آمد  بدست  آلومینوترمیک  فرایند 
منگنز  مقداري  بیستم  قرن  اوایل  در 
تجاري تولید شد. توسعه تولید منگنز 
الکتروترمیکي در حد صنعتي در سال 
سال   14 از  بعد  و  شد  شروع   1940
در امریکا اولین واحد تجاري صنعتي 
راه اندازي گردید. در فرایند الکترولیز، 
منگنز از محلول سولفات تولید مي شود 
و بصورت جدا شده از کاتد و یا بصورت 
پودر بفروش مي رسد. در سال 1966 
 98 تا   93 با  الکتروترمیکي  منگنز 
درصد خلوص در حد تجاري صنعتي 
فرایند  این  در  شد.  تولید  فرانسه  در 
فروسیلیسیم با Si باال براي تولید فرو 
بکار  کم  و خیلي  کم  کربن  با  منگنز 
سال  در  تقریبي  بطور  مي شود.  برده 
منگنز  تن  میلیون   1,3 2016حدود 
است.  شده  تولید  جهان  در  فلزي 
کشور  فلزي  منگنز  صادرات  میزان 

جدول-2 : روند تولید سنگ منگنز جهان
در سال هاي اخیر

جدول-3 : میزان رزرو سنگ منگنز کشورهای مختلف جهان 
در سال 2016 برحسب منگنز فلزی
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چین در سال قبل 323 هزار تن اعالم 
فرومنگنز  مصرف  میزان  است.  شده 
 ،2016 سال  در  ایران  فوالد  صنعت 
بیش از470 هزارتن برآورد شده است. 
تولید فرومنگنز در  در حالیکه میزان 

ایران 250 هزارتن بوده است.

شکل- 4 : روند تولید داخلي و مصرف سنگ منگنز کشور چین در سال هاي اخیر

 شکل -7: روند تولید فرو منگنز کشور هند 

شکل-8: کشور های صادر کننده سنگ 
منگنز به کشور ژاپن در سال 2015

شکل-9: سهم صادرات سنگ منگنز 
کشورهاي مختلف به کشور چین در سال 

2015 )کل واردات 15,78 میلیون تن(

شکل- 5 :  سهم کشورهای مختلف در تولید سنگ منگنز جهان  در سال 2015

شکل-6 : روند واردات سنگ منگنز کشور هند
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شکل-10: میزان مصرف ویژه فرومنگنز در صنایع فوالد جهان

جدول-4: روند صادرات سنگ منگنز آفریقای جنوبی به چین

جدول -5: روند صادرات سنگ منگنز آفریقای جنوبی

جدول-6: روند واردات سنگ منگنز چین 
در سال هاي اخیر

جدول -7: میزان تولید فرومنگنز جهان در 
طي21سال گذشته

[1] International Manganese Institute «Annual Review 2015».
[2] Nippon Denko Compendium 2016, August 2016
[3]Overview of the Global Manganese Industry with a special focus on China, Aloys d’Harambure, 
Metal Bulletin Conference
March 24, 2016 – Singapore
[4] Overview of the EMM and EMD Markets with special emphasis on China,Aloys d’Harambure, EPD 
Conference, March 19, 2016 – China

مراجع:
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مقایسه روش های مختلف دمش ازکف
در کنورتورهای فوالدسازی

مترجمین:
كریم نظري خواه، جالل آقابابا
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مقدمه
برای تولید فوالدهای کیفی )همانند 
فوالدهای تمیز، فوالدهای بدون عناصر 
بسیار  فوالدهای  و   »IF«بین نشینی
شارژ  جهت  همچنین  و  کربن(  کم 
قابلیت  نظر  از  گوناگون  اولیه  مواد 
دسترسی و قیمت تمام شده، فناوری 
 ،)BOF( فوالدسازی  کنورتورهای 
بهینه سازی مستمر می باشند.  نیازمند 
بیشتر    ،1980 دهه ی  ابتدای  در 
تصمیم  اروپا  در  بویژه  فوالدسازان 
سرَدم  قبلی  سیستم  از  تا  گرفتند 
 LD کنورتورهای  در  باال(  از  )دمش 
سیستم  از  همزمان  استفاده  به سمت 
اکسیژن و کف َدم )دمش ازکف(  سرَدم 
گازخنثی تغییر فناوری دهند )شکل1(

.]3-1[
روش های گوناگونی برای سامانه های 
کف َدم کنورتور از نظر شکل حفره های 
کنورتور،  کف  در  نصب  الگوی  دمش، 
سامانه تنظیم نرخ دمش و نحوه دمش 
وجود دارد. شکل 2 فرآیندهای توسعه 

یافته را نشان می دهد.
مزایای روش كف دم گازخنثی در 

كنورتور 
کف َدم  سامانه های  نصب  از  هدف 
فوالدسازی  کنورتورهای  در  گازخنثی 
که تقریباً در تمام دنیا رایج است، بهبود 
خواص متالورژیکی محصول با کمترین 
هزینه تولید در کنار افزایش بازده تولید 

است )شکل 3(]8-6[.
سامانه های  مزایای  جدول1  در 
شده  بیان  عمومی  صورت  به  کف َدم، 
جرم  انتقال  افزایش  و  بهبود  با  است. 
بر  گازخنثی  کف َدم  سامانه  حرارت،  و 

فرآیند  حین  در  تعادلی  شرایط  روی 
تاثیرگذار  مذاب  حمام  در  فوالدسازی 
در  تعادلی  شرایط  به  بتواند  تا  است 
در  شود.  نزدیک  دمش  فرآیند  انتهای 

فسفرزدایی  و  کربن زدایی  بازده  نتیجه 
افزایش  مالحظه ای  قابل  شکل  به 

می یابد]13-12[. 
به خواص  مربوط  نتایج  در جدول2 

شکل1. تنوع کاربرد فرآیند فوالدسازی کنورتری در دنیا. مخفف های داخل شکل به شرح 
زیر است]4[.

شکل2. روش های متفاوت توسعه یافته دمش در فرآیند فوالدسازی اکسیژنی-کنورتری]5[.

شکل3. مزایای کنورتورها با قابلیت کف َدم.

Linz-Donawitz (LD),Bottom Stirring (LD-BS), Oxygen Bottom (Nippon 
Steel) (LD-OB), Klöckner Oxygen Bottom Maxhütte(KOBM), Oxygen 

Bottom Maxhütte (OBM)
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بدون  و  با  حالت  دو  در  متالورژیکی 
قابل   LD سیستم کف َدم در کنورتور

مشاهده است.
تاثیر نوع گاز و نرخ دمش

تاثیر  ارزیابی  برای  مناسب  شاخص 
و  کربن  انحالل  میزان  گازخنثی،  یک 
است.در صورت  در محصول   اکسیژن 
با توجه به  از توپی متخلخل،  استفاده 
تامین گازخنثی و سامانه ی تنظیم دبی 
مقادیر  به  دست یابی  امکان  کف َدم، 
هیچ  بدون   C]×[O]<25×10-4]
و  آرگون  از  است.  امکان پذیر  مشکلی 
در  خنثی  گازهای  عنوان  به  نیتروژن 
استفاده  می توان  کف َدم  کنورتورهای 
است  این  گازخنثی  از  منظور  نمود. 
بندرت(  یا  )و  گازها هیچگونه  این  که 

حمام  در  موجود  عناصر  با  واکنشی 
نخواهند  باال  دماهای  در  حتی  مذاب 

داشت )شکل4(]15-14[.
یا  )آرگون  گازخنثی  نوع  انتخاب 
در  نیتروژن  مجاز  میزان  به  نیتروژن( 
فوالد تولیدی بستگی دارد.روشن است 
به  نیتروژن  از  استفاده  صورت  در  که 
در  نیتروژن  میزان  گازخنثی،  عنوان 
یافت.  خواهد  افزایش  نهایی  محصول 
انتهای  در  نیتروژن  میزان  این حال  با 
شکل  به  می توان  را  دمش  عملیات 
فوالدسازی،  هنگام  انعطاف پذیری 
نیتروژن  از  خنثی  گاز  تغییر  توسط 
نرخ دبی گاز  با کنترل  یا  و  آرگون  به 

نیتروژن، تنظیم و کنترل کرد.
گاز  نوع  که  می دهد  نشان  شکل5 

دمیده  نیتروژن  گاز  دمش  شدت  و 
ابتدایی عملیات دمش،  شده در %25 
 ]N[نیتروژن محلول میزان  بر  تاثیری 
نتایج بررسی  در فوالد نخواهد داشت. 
نشان می دهد که در این حالت میزان 
]N[حداکثر برابرppm20 خواهد بود.

از طرفی نرخ دمش نیتروژن تا حدود 
میزان  بر  اندک  دمش،تاثیر  کل   %50
  22-ppm25( گذاشت  خواهد   ]N[
/Nm3 بین نیتروژن  نرخ دمش  برای 

tone×min 0,1-0,02 به تناسب(. در 
مقابل، میزان جذب نیتروژن به شکل 
دمش  دوم  نیمه  در  مالحظه   ای  قابل 
 32-ppm48بین و  می یابد  افزایش 
تناسب به  نیتروژن  دمش  نرخ  برای 

خواهد   0,02-tone.min0,1/Nm3
بود.

این نتایج به خوبی نشان می دهد که 
عملیات  ابتدای  در  آرگون  گاز  دمش 
مزیت  هیچگونه  تقریباً  فوالدسازی 
از  می بایست  و  نداشته  متالورژیکی 
دمش گاز آرگون در ابتدای فوالدسازی 
اقتصادی  نظر  از  شود،زیرا  اجتناب 
قیمت تر  گران  برابر   4 آرگون  دمش 
حال  این  با  است.  نیتروژن  دمش  از 
نیتروژن  مقدار  میزان  حداقل  چنانچه 
در فوالد مدنظر باشد می توان از آرگون 
به جای نیتروژن در محدوده %50-25 

زمان دمش اکسیژن استفاده نمود.
اگر در تغییر نوع گازخنثی از نیتروژن 
به آرگون تاخیر گردد بویژه در باالتر از 
افزایش  امکان  دمش،  عملیات   %50
]N[در فوالد بسیار باال خواهد بودضمن 
نیز  نیتروژن  باالی دمش  اینکه شدت 
عامل افزایش میزان نیتروژن نهایی در 

جدول1. مزایای سیستم کف َدم گازخنثی در کنورتر]11-9[.

جدول2. مزایای متالورژیکی سیستم کف َدم گازخنثی.
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محصول است]18-16[.
انواع پالگ های دمش كف دم و 

چیدمان آنها )توپی متخلخل(
شامل  گازخنثی  کف دم  سامانه ی 
تعداد متفاوت و انواع مختلفی از توپی ها 
در چیدمان های گوناگون می باشد که از 
آن جمله می توان به چیدمان بیضوی، 

مستطیلی و دایره   ای اشاره کرد.
همچنین سیستم های کف َدم معموالً 
دارای اتوماسیون سطح 1 یا 2 هستند 
گازخنثی  تنظیم  ایستگاه  نتیجه  در  و 
می باشند.  کنترل  شیرهای  به  مجهز 
تجهیزات  شامل  سطح1  اتوماسیون 
و  کنترل  اندازه گیری،  برای  دیجیتال 
تنظیم گاز و اتوماسیون سطح2 دارای 
واحدهای اپراتوری و پارامترهای تنظیم 
تجهیزات  و  دمش  نرخ  مانند  کننده 
معین  زمان  در  گازخنثی  نوع  تعویض 

برای تولید فوالدهای گوناگون است.
کف َدم،  سیستم های  اغلب  در 
تجهیزات تنظیم نرخ دمش وجود دارد 
در  یکنواخت  طور  به  را  گازخنثی  که 
تمام توپی های موجود توزیع می نماید. 
به  جداگانه  می تواند  توپی  هر  البته 
ولی  گردد  تنظیم  نیز  دستی  صورت 
فرآیند  مراحل جداگانه  در  نرخ دمش 
به صورت ثابت نگهداشته شده که این 
کار توسط تجهیزات تنظیم فشار انجام 

می گردد.
از  مختلف  نوع  سه  معمول  طور  به 
استفاده  کف َدم،  سیستم  در  توپی  ها 
می شوند. این سه نوع توپی در شکل6 

قابل مشاهده بوده و عبارت اند از:
Multi- توپی های چند حفره   ای (a(

)Hole Plugs )MHPs

 Single توپی های تک حفره   ای (b(
 )Hole Plugs )SHPs

 Tuyers تویر یا دمنده   ای (c(
 )MHPs( حفره   ای  چند  توپی های 
جدیدترین نوع توپی کف َدم بوده که در 
قرار  استفاده  مورد  کنورتورهای جدید 
انواع  به  مربوط  مشخصات  می گیرند. 
کف َدم  سامانه های  توپی های  مختلف 

در جدول3 قابل مشاهده است.
و   كف َدم  توپی های  ویژگی های 

جنبه های نصب
 )MHPs( توپی از نوع چند حفره   ای
شدن  مسدود  اندک  احتمال  دارای 
حفره های دمش، کاهش احتمال نفوذ 
مذاب به درون حفره و آماده بکار بودن 
همانگونه  می باشد.  دمش  برای  بهتر 

شکل4. مقایسه میزان کربن و اکسیژن در انتهای دمش در حالت با و بدون حضور 
سامانه یکف َدمگازخنثی]15[.

شکل5. تاثیر نوع گازخنثی و نرخ دمش گاز نیتروژن بر میزان نهایی ]N[ در فوالد]16[.
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حفره ای  چند  توپی های  شد  بیان  که 
حین  در  را  مجدد  بازگشایی  قابلیت 

عملیات دمش دارند.
واکنش های  سینتیک  بهبود  برای 
تشکیل  فوالدسازی،  در  مذاب  حمام 
زمان  مدت  با  کوچک  حباب های 
بسیار  مذاب،  حمام  در  باال  ماندگاری 
اساس  این  بر  می باشند.  مطلوب 
می بایست از دمش گاز خنثی با سرعت 
باال که باعث عدم تشکیل حباب ریز با 
جت  یک  مانند  و  شده  باال  ماندگاری 

تزریق گاز عمل می نماید، اجتناب نمود.
واحدهایی که از سیستم دمنده های 
اضافه  امکان  کنند،  تویریاستفاده 
نمودن تویر را با ایجاد سوراخ در کف 
تویر  عملکرد  می باشند.  دارا  کنورتور، 
توپی های تک حفره   ای است  به  شبیه 
کنورتور  کف  در  معینی  مکان  در  که 
قابلیت  نقطه  این  می گردد.  نصب 
ارتباط به سیستم تزریق گاز  اتصال و 
کنورتر  فوالدی  پوسته ی  زیر  در  که 
تویرهاینصب  و  داشته  را  دارد  قرار 

می شوند.  متصل  سامانه  این  به  شده 
از آنجایی که در روش دمش به وسیله 
نسوز  حرارتی  انبساط  دلیل  تویر،به 
جابجا  و  حرکت  احتمال  کنورتر،  کف 
سامانه ی  لذا  دارد،  وجود  نسوز  شدن 
کف َدمگازخنثی بعد از 50 تا 100 ذوب 
نصب  همچنین  می شود.  فعال)دریل( 
این نوع از تویر  ها چندین ساعت بطول 
می انجامد که در نتیجه کاهش تولید و 
سرد شدن کنورتر را به همراه خواهد 
در  شده  نصب  معموالًتویرهای  داشت. 
و  می شوند  تنظیم  باال  دمش  نرخ های 
می توانند به تعداد 3 تا 4 تویر دمنده 
در کف هر کنورتور باشند. این تویرها 
پاشش  عملیات  در  مشارکت  امکان 
نیز  Slag splashing(را   ( سرباره 
دارند. مثالی از چیدمان تویر به شکل 
برای  که  دمنده   4 تعداد  به  دایره   ای 
عملیات  حین  در  ثانویه  کاری  سوراخ 
شکل7  در  شده  جانمائی  فوالدسازی 

مشاهده می گردد.
معموالً 8 الی 13توپی دمش از نوع 
هر  در  تک حفره ای  یا  چند حفره ای 
دمش  نرخ  که  می شود  نصب  کنورتور 
حدود حالت  این  در  کلی  تنظیمی 

می باشد.  ذوب  هر  در   1  Nm3/ton
در مقایسه با توپی متخلخل، علت نرخ 
تویری،  روش  تویردر  هر  دمش  باالی 
تعداد کمتر تویرها )4-3 عدد( نسبت 
به تعداد توپی متخلخل )13-8 عدد( 
و همچنین نرخ دمش کل باالتر است، 
از  این رو استفاده از تویر عبورگاز خنثی 
را از هر گونه الیه سرباره قرار گرفته در 
ضخامت  از  نظر  )صرف  کنورتور  کف 
اما همانگونه  آن( امکان پذیر می نماید. 

.a),MHP(b)SHP,(c)tuyere)شکل6. انواع متداول توپی های دمش گازخنثی

 جدول3: مشخصات مربوط به انواع مختلف توپی های دمنده.
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که بیان شد این جت دمش در مقایسه 
تک حفره ای،  یا  حفره ای  چند   توپی  با 
مانع از بدست آمدن نتایج متالورژیکی 
مناسب و بهبود سینتیک واکنش های 

حمام مذاب در کنورتور می گردد.
بدست   [N]×[O] مقدار  متوسط 
سیستم های  مختلف  انواع  از  آمده 

کف َدم در شکل8 مشاهده می شود.
 [N]×[O] مقدار  کمترین  معموالً 
در حالت استفاده از توپی چند حفره   ای 
یا  و  حفره   ای  تک  توپی  با  مقایسه  در 
همان گونه  است.  دستیابی  قابل  تویر، 
که پیشتر اشاره شد، تعداد 13-8  توپی 
دمش در هر کنورتر به شکل چیدمان 
دایره ای، مستطیلی و یا بیضوی قابل 
نصب است که اکثر کارخانه  ها چیدمان 

بیضوی را انتخاب می نمایند )شکل9(.
فرآیند  عملکرد  بر  موثر  عوامل 

توپی های كف دم
کنورتور  مذاب  تخلیه  هنگام  در 
برداری  نمونه  هنگام  همچنین  و 
با  فوالد  مذاب  مستقیم  دستی،تماس 
توپی های دمش از کف گازخنثی قطع 
افزایش  می گردد. در این حالت امکان 
نرخ دمش جهت برطرف نمودن انسداد 
میانگین،  طور  به  دارد.  وجود  توپی ها 
از  نیمی  حداقل  توسط  دمش  انجام 
توپی های نصب شده )در حالت استفاده 
جهت   )SHPs یا  و   MHPsتوپی از 
متالورژیکی،  اهداف  به  دست یابی 

ضروری است. 
موضوع سایش نسوز کف کنورتور در 
سیستم های کف َدم بسیار مهم می باشد. 
معموالً سایش زودهنگام نسوز بویژه در 
اطراف قسمت توپی  ها قابل رخ می دهد. 

سایش کف معموالً متاثر از عوامل زیر 
است]20-19[:

کف  نگهداری  و  تعمیر  نحوه ی   .1
کنورتور

)مخصوصاً  خنثی  گاز  خلوص   .2
میزان }O2{ موجود در گاز(

3. دمای مذاب فوالد قبل از تخلیه
4. مشخصات نسوز  کف )کیفیت و 

اندازه ی آجرهای اولیه(

رویه تعمیر و نگهداری
نگهداری،  و  تعمیر  عملیات  در 
جهت پایدار کردن نرخ سایش نسوز و 
کاهش آن، معموالً از روش های پاشش 
سرباره  و یا پوشش دهی کف کنورتور 
علت  به  حال  این  با  می شود.  استفاده 
چسبندگی  و  سرباره  الیه  ضخامت 
 MgO باالی آن که مربوط به میزان
تعمیر  اثر  در  است،  موجود در سرباره 

شکل7. شماتیک محل نصب تویرها.

شکل8. متوسط مقدار[O]×[C] بدست آمده در انواع روش هایکف َدم.
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تولید،  توقفات  در  کنورتور  نسوزکف 
کف َدم  سامانه ی  شدن  مسدود  امکان 
وجود داشته که در بدترین حالت، باز 
کردن آن ممکن نخواهد بود. اگر الیه ی 
سرباره تشکیل شده در کنورتور بیش 
دمش  باشد،  میلی متر   50-100 از 
انجام  موثر  شکل  به  کف  از  گازخنثی 
نخواهد شد و    در نتیجه گازخنثی بین 
نسوز و الیه ی سرباره در طول پوسته 
داخلی کنورتور تا دهانه نفوذ می کند.

تاثیر مشخصات الیه ی سرباره بر جریان 
گازخنثی در شکل 10 نشان داده شده 
شبیه سازی  با   مطالعات  این  است. 

جریان گاز طبیعی و مشاهده شعله آن 
بررسی و به تایید رسیده است.

به  پدیده  این  با  مقابله  راه های 
شرح زیر است:

پاشش  عملیات  فوری  توقف   .1
دمش،  حفره  که  زمانی  تا  سرباره 

مشاهده گردد.
2. استفاده از النس اکسیژن به همراه 
چدن مذاب یا عامل احتراقی مانند کک 
یا فرو سیلیسیم برای حرارت دادن کف 
منجمد  سرباره ی  کردن  ذوب  جهت 

شده.
گازخنثی  دمش  عملکرد  نتیجه     در 

الیه ی  مشخصات  به  کنورتور  کف  از 
ارتفاع  نظر  از  شده  تشکیل  سرباره 
دفعات  تعداد  همچنین  و  پایداری  و 
کف  اگر  دارد.  بستگی  سرباره  پاشش 
پوشیده  سرباره  توسط  کاماًل  کنورتور 
به  مذاب  در   ]C[×]O[ میزان  شود، 
شکل قابل مالحظه   ای افزایش می یابد، 
سر  از  اکسیژن  فقط  که  زمانی  مشابه 
شرایط  این  همچنین  می شود.  دمیده 
در   ]C[×]O[ مقدار  ناپایداری  باعث 
آن  نتایج  که  می شود  فرآیند  حین 
به  الزم  است.  شده  ارائه   4 جدول  در 
 ]C[×]O[ ذکر است که افزایش مقدار
ناشی از افزایش نرخ پاشش سرباره نیز 

به اثبات رسیده است.
نشان  خوبی  به  جدول4  اطالعات 
می دهد که افزایش نرخ پاشش سرباره 
میانگین  افزایش  بر  مستقیمی  تاثیر 
درک  برای  دارد.   ]C[×]O[ مقدار 
بهتر این پدیده، سه استراتژی مختلف 
بر  نگهداری کف کنورتور که  و  تعمیر 
است  تاثیرگذار   ]C[×]O[ مقدار  روی 
از لحاظ مقدار باالیی، مقدار پایینی و 
حین  در   ]C[×]O[ میزان  میانگین  
گرفت. قرار  مطالعه  مورد  فوالدسازی 

نتایج در شکل11 قابل مشاهده است. 
این سه حالت عبارت اند از:

کف  نگهداری  و  تعمیر  بدون   .1
کنورتور.

نرخ  با  سرباره  پاشش  با  همراه   .2
15%-10 در طول کل عملیات.

نرخ  با  سرباره  پاشش  با  همراه   .3
سیستم  که  )هنگامی   %60 از  بیش 
کف َدم فعال است( و نرخ 100% )بعد 
از توقف سیستم کف َدم( برای دستیابی 

.a)MHPs,(b)SHPs) شکل9. چیدمان بیضوی توپی  ها

شکل10. تاثیر پوشش دهی نسوز توسط سرباره بر توزیع دمشگازخنثی:
)a( الیه ی ضخیم سرباره تشکیل شده در کف )b( سرباره ضخیم تشکیل شده در کف و بر 

روی دیواره های کنورتر.
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به باالترین میزان عمر نسوز کنورتور.
در حالت بدون تعمیر و نگهداری کف، 
 [C]×[O] مشاهده می گردد که مقدار
)هنگامی که   15-27×10-4 بازه ی  در 
تغییر  باشد(،  فعال  کف َدم  سیستم 
می کند. بعد از اینکه سیستم کف َدم به 
علت سایش زود هنگام متوقف گردد، 
 30-37×10-4 مقدار  به  میزان  این 

افزایش می یابد. 
در حالت پاشش سرباره با نرخ %15-

10، عمر نسوز کنورتور افزایش یافته و 
همچنین مقدار ]C[×]O[ در مقایسه 
با حالت کف دم به میزان اندکی افزایش 
 ]C[×]O[ می یابد، ولی مقدار افزایش
کف َدم  سیستم  که  زمانی  اندازه ی  به 
بود.  نخواهد  نباشد،  موجود  و  فعال 
برای مثال در کنورتورهای با عمر باالی 
نسوز، میزان ]C[×]O[ تمایل دارد به 
حد باالیی و بیشتر از 4-10×25 متمایل 

گردد.
در صورت استفاده از پاشش سرباره 
با نرخ 60%، دامنه ی وسیعی از میزان 
از   20-37×10-4 بین   [C]×[O[
مراحل ابتدایی عملیات تا انتهای دمش 
گازخنثی از کف کنورتور وجود خواهد 
داشت. بعالوه از نقطه نظر متالورژیکی، 
که  بود  خواهد  ناپایدار  بسیار  فرآیند 
مجدد  دمش  باالی  دفعات  به  منجر 
را  فرآیند  زمان  و  شده  کنورتور  در 
باعث  موضوع  این  می دهد.  افزایش 
متالورژی  فرآیند  هزینه های  افزایش 
فوالدسازی  بعدی  مراحل  در  ثانویه 
بازده  به  دستیابی  بنابراین  می شود. 
که  کف َدم  سیستم  برای  قبول  قابل 
میزان[O]×[C] آن کمتر از 10-4×25 

دستیابی  قابل  حالت  این  در  باشد 
نخواهد بود و نهایتاً سیستم کف َدم بعد 
خارج  مدار  ذوباز   3500 تا   3000 از 
سرباره  پاشش  عملیات  سپس  و  شده 
به صورت پیوسته و با نرخ 100%،  با 
هدف رسیدن به عمر نسوز به بیش از 
این  در  می شود.  انجام  ذوب   10,000
از  بیش  به   ]C[×]O[ میزان  مرحله، 

4-10×30  افزایش خواهد یافت.

عمر كاری توپی دمنده
ضخامت بحرانی برای بستن توپی های 

فوالدسازی  کارخانه ی  هر  در  دمش 
بازه ی نزدیک صفر  متفاوت بوده و در 
ارتفاع  است.  متغیر  میلی متر   200 تا 
کنورتور  از کف  دمش  توپی های  اولیه 
تابعی از طراحی کف کنورتور، ظرفیت 
کنورتور و نوع توپی کف َدم نصب شده 
کف  نسوز  آجرهای  معموالً  می باشد. 
کنورتور از جنسMgO-C با 10-14 
درصد وزنی کربن و طول 800-1200 
دیدگاه  دو  می شوند.  تولید  میلی متر 
در  کنورتور  کف  آجرنسوز  طراحی  در 

.]C[×]O[جدول4. تاثیر نرخ پاشش سرباره بر میانگین مقدار

.]C[×]O[شکل11. ارتباط بین استراتژی تعمیر و نگهداری نسوزکنورتور و مقدار
)a(بدون تعمیرات کف. )b( 15%-10% پاشش سرباره در طول دوره ی کاری کنورتور.

)c( بیش از 60% پاشش سرباره زمانی که سیستم کف َدم فعال است و 100% زمانی که 
سیستم کف َدم متوقف می باشد.
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روشهای کف دم وجود دارد:
1. استفاده از جنس نسوز یکسان برای 
اطراف توپی دمش همانند جنس نسوز 

مابقی کف کنورتور
متفاوت  نسوز  جنس  از  استفاده   .2
 <C< درصد  با  توپی ها  اطراف  برای 
باالترنسبت به نسوز مابقی کف کنورتور.

با  نسوز  آجر  از  استفاده  چند  هر 

توپی ها  اطراف  پایینتر در  درصد کربن 
باعث افزایش ترشوندگی نسوز و بهبود 
پاشش  فرآیند  در  سرباره  چسبندگی 
آجر  از  استفاده  ولی  می گردد،  سرباره 
توپی  ها  اطراف  در  باالتر  کربن  با  نسوز 

مزایای زیر را به همراه دارد:
1. انتقال حرارت بهتر.

2. مقاومت باالتر به تنش های حرارتی.

از آجر  استفاده  همچنین در صورت 
اطراف  در  باالتر  کربن  درصد  با  نسوز 
نواحی  و  توپی  سایش  نرخ  توپی  ها، 
 mm/heat 0.1 مجاور آن تقریباً حدود

کاهش می یابد. )شکل12(
چشم انداز آینده

گازخنثی  کف َدم  سامانه ی  آینده  در 
از  کنورتور  نسوز  عمر  طول  کل  برای 
مجدد  تعویض  تا  چینی  نسوز  ابتدای 
آن در دسترس خواهد بود و از این راه 
محدوده  در   ]C[×]O[ مقدار  متوسط 

4-10×25-20 خواهد بود.
فوالدسـازان  بـرای  اصلـی  هـدف 
بـا  افزایـش عمـر کاری نسـوزکنورتور 
کمتریـن زمـان و کاهـش هزینه هـای 
تعمیـر و نگهـداری اسـت کـه الجـرم 
کاهش نـرخ سـایش توپی هـای کف َدم 
را بـه دنبـال خواهد داشـت. شـکل 13 
ارتبـاط بین تعـداد ذوب در یک دوره ی 
نسـوزچینی کنورتوررا بـا طول آجرهای 
نسـوز توپـی، بـرای سـه نـرخ مختلـف 

سـایش نشـان می دهـد.
اگـر هـدف رسـیدن به 5  هـزار ذوب 
باشـد )با فـرض ضخامت بحرانی نسـوز 
100 میلی متـر بـرای نزدیـک توپـی(، 
سـایش توپی  ها بـا طول اولیـه ی 1هزار 
میلی متر،بایـد کمتـر از 0/18 میلی متر 
در هـر ذوب باشـد. امروزه متوسـط نرخ 
سـایش چیـزی در حـدود 0/25-0/45 
میلی متـر در هـر ذوب اسـت. بنابرایـن 
شـرکت RHI بـر روی توسـعه نسـل 
جدیدی ازتوپی هـای گازخنثی در چند 
سـال آینده تمرکز کرده اسـت تا بتواند 
نیاز هـای  فـوالد سـازان را در این زمینه 

مرتفع سـازد. 

شکل12. مقایسه ی نرخ سایش آجرهای نسوز اطراف توپی ها در حالت استفاده از نسوز 
یکسان و غیریکسان در توپی و اطراف آن.

شکل13. تاثیر طول ابتدایی توپی و نرخ سایش آن بر تعداد ذوب یک دوره نسوزچینیکنورتر.
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نویسندگان: ت. ف. ترمباچ1 )، آ.گ.كلیمنکو)( )از انستیتوي طراحي گیپروكک(
مترجم: پرویز فیروزي نژاد مترجم زبان روسي

سیستمهاي مکشي تمیزکاري خشک اماکن تولیدي
به روش ایجاد خالء
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برنامه اي  گیپروکک  انستیتوي 
کاهش  براي  را  وسیع  مقیاس  در 
تمیزکاري  از  ناشي  آالینده هاي 
ومواد  کک  تولیدات  بخشهاي  در 
شیمیایي کک سازي بررسي و تهیه 
کارخانه هاي  از  تعدادي  در  و  کرده 
درآورده  اجرا  به  را  آن  کک سازي 

است. 
برقراري  برنامه  این  هدف 
خشک  تمیزکاري  براي  سیستمي 
که  تولیدي ست  اماکن  ریزدانه هاي 
حفظ  استانداردهاي  رعایت  آن  در 
مجاز  حد  برقراري  و  زیست  محیط 
اول  الویت  در  آالینده  ریزدانه هاي 
قراردارد. یکي از خط مشي هاي این 
برنامه ارائه راه حلهاي جدیدي براي 
و  تولیدي  اماکن  خشک  تمیزکاري 
از  استفاده  با  کک   باتریهاي  باالي 
تمیزکاري  مٌوثر  بسیار  دستگاه هاي 
و  غبار(  و  )گرد  دانه ها  ریز  خشک 
تجهیزات پر قدرت ایجاد خالء است.

در کک سازیهایي که قباًل احداث 

شده اند تدابیري براي محدود کردن 
اجرا  به  آالینده  ریزدانه هاي  پخش 
تدابیر  این  ولي  است،  آمده  در 
نتوانسته اند مانع ایجاد و نشست ریز 
دانه هاي آالینده در اماکن تولیدي 
روي  در  صورت  هر  به  زیرا  شود، 
)کف،  تولیدي  اماکن  افقي  سطوح 
هاي  سازه  تکنولوژیکي،  تجهیزات 
مقادیر  وغیره(  ساختماني، هواکشها 
پراکنده  بسیار  دانه هاي  ریز  زیادي 
باعث  زمان  مرور  به  که  مي نشیند 
باال رفتن تراکم ریز دانه هاي محیط 
کار مي شوند. معموالً در کک سازیها 
دستي  صورت  به  دانه ها  ریز  این 
جمع آوري مي شوند، یا ذرات انباشته 
هواي  با  را  سطوح  روي  بر  شده 
فشرده اصطالحاً باد مي گیرند یا آنها 
)با روش مرطوب  فشار  پر  آب  با  را 
تمیزکاري( مي شویند، اما این روشها 
است  تاثیر  کم  و  زحمت  پر  بسیار 
و  دارد  زیادي  آب  به مصرف  نیاز  و 
مقدار  طریق  این  از  دیگر  سوي  از 

زیادي لجن به وجود مي آید که براي 
لجن  و  آب  راندن  بیرون  و  انتقال 
بزرگي  بسیار  تشکیالت  است  الزم 
کک  تولیدات  بخشهاي  تمامي  در 
سازي  کک  شیمیایي  ومحصوالت 
احداث  آهن  ذوب  هاي  کارخانه 
شود. از این رو سیستمهاي مرطوب 
آینده  در  تولیدي  اماکن  تمیزکاري 
از  استفاده  بتدریج  و  نداشته  جایي 
برنامه ي  از  بهره برداري  خط  در  آن 

طراحان حذف مي شود.
روشهاي  ترین  پیشرفته  از  یکي 
تمیزکاري اماکن تولیدي و تجهیزات 
از نظر فني و بهداشتي و حفظ  آن 
سالمت محیط، روش استفاده از خال 
)مکش( است که در مقایسه با سایر 
روشها از یک سري مزایاي ویژه اي، 
من جمله مزایاي زیر برخوردار است:

کک  هاي  دانه  ریز  تمیزکاري   -
انباشته شده بر روي  و زغال سنگ 
تجهیزات  و  ساختماني  هاي  سازه 
به شکل بسیار موثر و اساسي انجام 

چکیده مقاله
وجه تمایز بخش تولیدات کک و محصوالت شیمیایي کک سازي باال بودن میزان غلظت گرد و غبار )ریز دانه هاي 
زغال سنگ و کک( واحد ارسال زغال شارژ به سلولها و قسمت دانه بندي کک است. سیستم  هاي تمیزکاري موجود که 
در آن از روش مرطوب تمیزکاري استفاده مي شود، اقتصادي نمي باشد، زیرا نیاز به مصرف مقدار قابل مالحظه اي آب، 
و الزاماً به ایجاد شبکه   هایي براي جمع آوري و دفع لجن حاصله از تمیزکاري نیاز دارند. از این رو براي آینده بهترین 
روش تمیزکاري ریزدانه هاي اماکن تولیدي استفاده از سیستمهاي خشک تمیزکاري به روش ایجاد خال مي باشد. 
تعمیم روش خشک تمیزکاري ریز دانه هاي بخشهاي تولیدات کک و مواد شیمیایي کک سازي کارخانه هاي ذوب آهن 
از خط مشي هاي جدید کارشناسان قسمت هاي زیست محیطي کارخانه هاي تولیدي و طراحان قسمت حفاظت محیط 

زیست انستیتوهاي طراحي بخشهاي تولید کک و محصوالت شیمیایي کک سازي است.
واژگان كلیدي: تمیزکاري خشک، ریزدانه هاي اماکن تولیدي، به روش ایجاد خالء )تمیزکاري مکشي(
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مي گیرد؛
سازي  آلوده  موجب  تمیزکاري   -

مجدد هواي محیط کار نمي شود؛
- تمیزکاري مانع انتقال ریزدانه ها 
اماکن  از  خارج  محدوه هاي  به 
که  معني  بدین  مي شود،  تولیدي 
ریز دانه ها وارد آبراه ها نشده و باد آنها 

را پراکنده نمي سازد؛
مٌوثر ریز دانه هاي  با تمیزکاري   -
انباشته شده بر روي سازه هاي باربر 
و تجهیزات، سطح خطر آتش سوزي 
ایمني  و  مي آید  پایین  سازیها  کک 
محیطي  زیست  شرایط  و  فني 

کک سازیها تأمین مي گردد؛
تجهیزات  عمده   فرسایش   -
طول  و  یافته  کاهش  تکنولوژیکي 
مدت کارایي آنها به خاطر تمیزکاري 
تولیدي،  اماکن  کیفیت  با  و  منظم 

افزایش مي یابد؛
براي  به ساخت تشکیالتي  نیاز   -
مرتفع  لجن  راندن  بیرون  و  هدایت 

مي گردد؛
به وجود مي آید که  امکان  این   -
جمع  هاي  دانه  ریز  از  بعداً  بتوان 
آوري شده زغال سنگ و کک براي 
تکنولوژیکي  فرایندهاي  در  فرآوري 

استفاده کرد.
)جمع آوري(  تمیزکاري  براي 
اماکن  سطوح  روي  ریزدانه هاي 
تولیدي  اماکن  و  رفاهي  اداري  
کوچک، و نیز سقفهاي موقتي که در 
زمان آجر چیني باتریها بر روي آنها 
احداث مي شود، مطلوب تر آن است 
که جاروهاي برقي سیار مارک هاي 
به  متفاوت  ظرفیتهاي  با  و  مختلف 
کار برده شوند، ولي براي تمیزکاري 
اماکن  میدانچه هاي  وسیع  سطوح 
سیستمهاي  از  صنعتي  و  تولیدي 
مکشي )خالئي( سیار و مرکزي ثابت، 
استفاده شود. با کمک این سیستمها 
به  سیستماتیک  صورت  به  مي توان 
انباشته  دانه هاي  ریز  آوري  جمع 

دسترس  قابل  غیر  روي  بر  شده 
سیستمها  این  پرداخت.  نقاط  ترین 
داراي تأثیرات اقتصادي و بهداشتي 
قابل  کاري  نظر  از  هستند؛  باالیي 
آنها  با  کارکردن  و  بوده  اطمینان 
پرسنل  تعداد  به  و  است  راحت 
دارند.  نیاز  براي سرویس دهي  کمي 
براي  را  سیستمها  این  گیپروکک 
اولین بار در سال 2002 در سقفهاي 
آهن  ذوب   ،3 شماره  باتري  موقت 
3و4  شماره  باتریهاي  سوراستالدر 
استال«در  »کریواروژ  آهن  ذوب 
باتریهاي شماره 5 و6و1و2 مجتمع 
سایر  و  نوولیپتسک  آهن  ذوب 
زمان  در  قباًل  کاربرد.  به  کارخانه ها 
سیستمهاي  از  باتریها  چیني  آجر 
استفاده  بزرگي  بسیار  خالء  ایجاد 
لوله  انشعابات  داراي  که  مي شد 
مانندي براي انتقال و دفع ریزدانه ها 
پیرامون  در  سیستمها  این  بود. 
بیروني  تجهیزات  و  موقت  سقف 
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رفتن  باال  بودند.با  یافته  استقرار 
باتریها  شده  چیني  آجر  حجم 
مي بایست کار بسیار پرحجمي براي 
ریزدانه ها  انتقال  لوله هاي  دمونتاژ 
انجام  جدید  محل  در  آنها  نصب  و 
چنین  کاربرد  رو  این  از  مي گرفت، 
موقت  تأسیسات  براي  سیستمهایي 
از نظر اقتصادي مطلوب نبود. از این 
رو به استفاده از جاروهاي کم حجم 
استفاده  شد.  آورده  روي  مکنده 
که  گردید  موجب  جاروها  این  از 
خور  در  میزان  به  بتوان  سو  یک  از 
و  برداري  بهره  هاي  هزینه  توجهي 
و  داد  تقلیل  را  زحمت  پر  کارهاي 
کارهاي  اتمام  از  بعد  دیگر  از سوي 
از  باتریها،  ساختماني  و  چیني  آجر 
همان جاروها براي تمیزکاري اماکن 
تولیدي باتریهاي کک سازي یا سایر 

تأسیسات استفاده کرد.
اخیر  سالهاي  در  گیپروکک 
براي  مرکزي اي  سیستم هاي 

تولیدي  اماکن  خشک  تمیزکاري 
واحدهاي دانه بندي کک و واحدهاي 
آماده سازي زغال شارژ باتري طراحي 
کرده که در آن با کمک سیستمهاي 
ایجاد خالء به تمیزکاري ریز دانه ها 
این اماکن پرداخته مي شود. در این 
دانه ها  ریز  تمیزکاري  براي  اماکن 
متحرک  و  ثابت  دستگاههاي  از 
استفاده مي کنند. این سیستمها در 
باتري شماره 7 کک سازي مجتمع 
باتري  و  »سوراستال«  آهن  ذوب 
مجتمع  سازي  کک   11 شماره ي 
باتري  در  و  »ماکیوکا«  آهن  ذوب 
سازي  کک  کارخانه ي   1 شماره 
آمده  در  اجرا  به  لهستان  »رادلین« 
است. در حال حاضر در کارخانه هاي 
سیستم  از  موفقیت  با  کک سازي 
ایجاد خالء براي تمیزکاري  مرکزي 
خشک کارگاه آماده سازي مواد شارژ 

باتري بهره برداري مي شود.
تمیزکاري  مرکزي  سیستم 

تشکیل  زیر  قسمتهاي  از  ریزدانه ها 
هوا  مکش  کننده  ایجاد   : مي شود 
لوله  هاي  شبکه  غبارگیر،  )خالء(، 
کشي، ایستگاه هاي اتصال که مجهز 
به سوپاپهاي اتصال شیلنگهاي مکش 
و دستگاههاي جمع آوري ریزدانه ها. 
تمیزکاري  کشي  لوله  خطوط  طول 
است.  متر   200 تا   50 از  مکشي 
صورت  به  مي توان  سیستم  این  در 
همزمان تمیزکاري چند نقطه را که 
قرار  ریزدانه ها  آوري  جمع  خط  در 
دارند، انجام داد. در صورت ضرورت 
تجهیزات  واحد،  چند  تمیزکاري 
مکنده ي غبار و ریزدانه ها به صورت 
خودکار در لحظه وصل شیلنگ قابل 
ایستگاههاي  به  دستگاهها  انعطاف 

اتصال، به کار مي افتند.
)گرد  ها  ریزدانه  ربایش  براي 
فیلتر  از  هم  مي توان  غبار(  و 
ساخت  پرظرفیت  وسپاراتورهاي 
سپاراتورهاي  فیلتر  از  هم  و  داخل 
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ساخت کارخانه هاي خارجي استفاده 
کرد. ریزدانه هاي قابل مکش، تقریبا 
به طور کامل از گردش هواي داخل 
فیلتر- سپاراتور جدا شده و به بونکر 
ها  ریزدانه  جمع آوري  مخروطي 

هدایت مي شود. 
درجه  پاالیش این فیلترها در حد 
استانداردهاي بهداشتي اي است که 
براي کیفیت هواي رها شونده به جو 
در نظر گرفته شده است. تخلیه فیلتر 
از ریزدانه ها، یا به عبارت دیگر احیاء 
هاي  ریزدانه  مکش  در خالل  فیلتر 
اتوماتیک صورت  به صورت  محیط، 
با  خشکي  فشرده  هواي  گیرد.  مي 
فشارMPa 0/6  و حجم 5 تا 10متر 
)تخلیه(  احیاي  ساعت  در  مکعب 

فیلتر را انجام مي دهد. 
فیلتر- سپاراتور به سنسوري براي 
ریزدانه ها  شدن  پر  سطح  کنترل 
صورت  به  که  شده  مجهز  فیلتر  در 
وصل  مکش  دستگاه  به  خودکار 
مي شود. دستور قطع دستگاه مکش 
در حالتي صورت مي گیرد که سطح 
ارتفاع پر شدن فیلتر از ریزدانه ها به 
حداکثر مي رسد. سنسوربا انجام این 
بونکر  از  ریزدانه ها  مانع سرریز  کار 
فیلتر مي شود. ضمناً فیلتر - سپاراتور 
براي جمع آوري نرمه هاي قابل انفجار 
زغال سنگ، به سیستم حفاظتي ضد 

انفجار مجهز شده است.
بونکر  از  ریزدانه ها  تخلیه   روش 
هاي  ریزدانه  کل  مقدار  به  فیلتر 
منابع  اندازه هاي  و  شده  مکیده 

دارد.  بستگي  ها  ریزدانه  جمع آوري 
به  مي تواند  تخلیه  عمل  رو  این  از 
صورت تناوبي یا پیوسته انجام گیرد. 
 - فیلتر  بونکر  از  ها  ریزدانه  تخلیه 
اماکن  محوطه  شرایط  به  سپاراتور 
بهره برداري  خواسته هاي  و  تولیدي 
ریزدانه ها  دارد.  بستگي  کارخانه ها 
زیر  ازقسمتهاي  را مي توان در یکي 

تخلیه کرد : 
جابه جا  چرخدار  کانتینر  در   -
تا 1/5  گنجایش 0/02  با  شونده اي 
مترمکعب که مجهز به قالب فوالدي 
براي تخلیه با جرثقیل یا لیفتر است؛

- در بونکر بهره برداري؛
که  برداري  بهره  نقاله  نوار  در   -
نشاندن  فرو  براي  سیستمي  داراي 

گردغبار باشد؛
در  که  آوري  جمع  بونکر  در   -
خشک  تمیزکاري  سیستم  طراحي 

پیش بیني شده است؛
- در کامیون و یا واگن راه آهن. در 

این مورد فرقي نمي کند که ریزدانه ها 
خشک و یا مرطوب باشند؛ در ضمن 
بارگیري ریزدانه ها در این دو وسیله 
باید بدون ایجاد گرد و غبار صورت 

پذیرد.
در  مکش  و  خالء  ایجاد  براي 
سیستم مکشي تمیزکاري ریزدانه ها 
شوند  کاربرده  به  دستگاههایي  باید 
که داراي قدرت مکش باالیي باشند. 
در مورد این دستگاهها هم مي توان 
از مدل جابه جا شونده )پرتابل( آن 
و هم از مدل ثابتش استفاده کرد. از 
بودن  باال  دستگاهها  این  ویژگیهاي 
آنها  بودن  بخش  اطمینان  راندمان، 
و راحتي در کنترل و سرویس دهي 

فني به آنها است.
سیستم  خال  ایجاد  تجهیزات 
سه  پمپ  واکیوم  یک  به  مکنده 
دستگاه  سه  با  همراه  گردان  پره اي 
موتور مجهز شده است، که حداکثر 
خالئي به مقدار MPa 0/05 را ایجاد 

طرح واره  سیستم تمیزکاري مکشي ریزدانه هاي باالي باتریهاي کک سازي
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مي کند. این تجهیزات را یک فیلتر 
دوار محافظ، یک دستگاه و نتیالتور 
عایق  داراي  بدنه اي  کننده،  خنک 
سیستم  و  )پي(  زیر  در  پانلي  صدا، 

الکتریکي کنترل کامل مي کنند.
مقدار  حداکثر  محافظي  سوپاپ 
 MPa حد  در  را  سیستم  خالء 
0/05 نگه مي دارد و از باال رفتن آن 
واکیوم  و  آورده  عمل  به  جلوگیري 
پمپ را در مقابل افزایش بار ناشي از 
صدمات مکانیکي محافظت مي کند. 
فضاي  کننده ي  خنک  ونتیالتور 
داخلي بدنه ي ضد صدا، مانع افزایش 
خالء  ایجاد  تجهیزات  دمایي  بار 
سنسوري  مي شود.  مکش  سیستم 
خالء  پمپ  از  خروجي  هواي  دماي 
به  دما  با رسیدن  و  را کنترل کرده 
صورت  به  سانتیگراد  درجه   120
مي  متوقف  را  سیستم  خودکار 
سازد. تجهیزات ایجاد خالء سیستم 
مکش براي جمع آوري ریزدانه هاي 

به سیستم  انفجار زغال سنگ  قابل 
شده  مجهز  انفجار  ضد  حفاظتي 

است. 
سیستم  خالء  ایجاد  تجهیزات 
فضاي  در  مي توان  هم  را  مکش 
سربسته و هم در فضاي باز جانمایي 
تجهیزات  این  استقرار  محل  کرد. 
با توجه به اطالعاتي که پیرامون  را 
حداقل تعداد چرخش )تغییر زاویه( 
فاصله  و  کشي  لوله  اصلي  خطوط 
اتصال  براي  که  محلي  دورترین 
دستگاه تمیزکاري باید وجود داشته 
باشد، تعیین مي کنند. براي کاهش 
سرو صدایي که تجهیزات تمیزکاري 
مي بایست  مي کنند،  ایجاد  مکشي 
شرایط محل کار و نرمهاي استاندارد 
باید در  این رو  از  را در نظر گرفت. 
طرف مسیر رانش ایجاد کننده مکش 
و در خط برداشت هواي مکش قابل 
براي  کرد.  نصب  کن  خفه  تنظیم، 
خالء  ایجاد  تجهیزات  توان  انتخاب 

سیستم مکنده باید مقدمتا مقاومت 
کل سیستم مکش و ظرفیت دستگاه 
مقدار  نظر  از  را  ریزدانه ها  مکنده ي 

مکش هوا تعیین کرد. 
هاي  ریزدانه  جمع آوري  طرح  در 
دستگاه  یک  کک  باتریهاي  باالي 
ثابت مکنده ریزدانه همراه با انشعاب 
است.  شده  بیني  پیش  کلکتوري 
واره ي سیستم  زیر طرح  در شکل 
تمیزکاري مکشي ریزدانه هاي باالي 
یافته  انعکاس  کک سازي  باتریهاي 

است. 
سیستم  خالء  ایجاد  تجهیزات 
مدل  از  خشک  تمیزکاري  مکشي 
محافظت شده در مقابل انفجار بوده 
باتریهاي  انتهایي  میدانچه ي  در  که 
با  مي یابند.  استقرار  کک سازي 
چرخشي  دریچه ي  یک  شدن  باز 
ریزدانه هاي انباشته شده در فیلتر - 
سپاراتور در بونکري تخلیه مي شوند.

فیلتر- سپاراتور مجهز به سیستمي 
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انفجار  مقابل  در  را  آن  که  است 
سیستم  این  کند.  مي  محافظت 
حفاظتي طبق استانداردهاي اروپایي 

ATEX انتخاب شده است. 
در حال حاضر سیستم تمیزکاري 
باتریهاي  باالي  ریزدانه هاي  خشک 
کک سازي براي کارخانه هاي مختلف 
لهستان  نیز  و  اکراین  و  روسیه 
است  درآمده  اجرا  به  و  طراحي 
بهره برداري  آنها  از  موفقیت  با  که 
مي شود، از جمله در باتري شماره 7 
روسیه،  در  »سوراستال«  کک سازي 
باتري شماره 11 کک سازي مجتمع 
اوکراین،  در  »ماکیوکا«  آهن  ذوب 
کک سازي   1 شماره ي  باتري 

و  »رادلین«  آهن  ذوب  کارخانه ي 
در  »چستوخوانوا«  شماره1  باتري 

لهستان.
تصمیم گیریهاي  اجراي  و  تعمیم 
خشک  تمیزکاري  مورد  در  جدید 
بودن  باال  کک سازیها،  ریزدانه هاي 
تمیزکاري  مکشي  سیستم  راندمان 
درستي  بر  است  تائیدي  خشک 
اصولي بودن اتخاذ چنین تصمیماتي 
شرایط  بهینه سازي  منظور  به  که 
باتریهاي  ایمني  و  محیطي  زیست 
کک سازي و برقراري شرایط مطلوب 
کلیه ي  بهره برداري  پرسنل  کاري 
تولید  بخشهاي  تولیدي  اماکن 
کک سازي  شیمیایي  مواد  و  کک 

کارخانه هاي ذوب آهن و کارخانه هاي 
کک سازي، گرفته مي شود.

زیر نویسها:
1- T.F.Trembach
2- A.G.Klimenko
3- Severstal؛
4- Karivarozhstal؛
5- Novolinetsk 
6- Makayevka
7- Radlin
8- Chestokhova nova

منابع :
 - علمي  ماهنامه  ترجمه:  منبع 
شیمي(،  و  )کک  تولیدي   - فني 

شماره 12، سال 2010
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نویسندگان: تیم کالرک، الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور
مترجمین: حسام الدین ساروقی، فیروزه کرمانشاه و مینا نجفیان

ناشر: انتشارات آریاناقلم
چکیده:

بسیاري از ما آرزوی مسیري تازه در زندگی کاري خود را داریم. با این که در دنیاي 
سرشار از تغییر، روش ها و مدل های کسب  و کار متعددي وجود دارند که زندگی 
کاری و شخصی ما را پر از تجربیات و چالش  هاي روزافزون مي کنند، اما بیش تر ما 

روشي ساختارمند برای بازآفرینی خود و مسیر شغلي مان نداریم. 
با کمک “طرح یک صفحه اي” پیشنهاد شده در این کتاب، تردیدها درباره شغلتان 
را با اطمینان حرفه ای جایگزین کنید. این طرح که به بازآفرینی هزاران سازمان در سراسر دنیا نیز کمک کرده است، 

روشی نظام مند برای بهبود مهم ترین مدل کسب  وکار پیرامون شماست: مـدل کسب وکار شما
»مدل کسب  و کار شخصی، ابزاري تصویری، نوآورانه و قدرتمند است که به شما در ارزیابی خود و کارهایی که می توانید 
انجام دهید، کمک می کند.« »سازمان های موفق این کار را بارها و بارها انجام می دهند. چرا شما امتحان نمي کنید؟«

» کتاب مدل کسب  و کار شما، کتابي کاربردی و الهام بخش برای طراحی زندگی رضایت بخش است که با انتقال تمرکز 
از مهارت ها به ارزش  آفریني، شکل گرفته است.«

نویسندگان : دکتر سید حسین ایرانمنش )عضو هیات علمي گروه مهندسي صنایع 
دانشگاه تهران(، مجید شخصي نیائي )دانشجوي دکتراي مهندسي صنایع دانشگاه 

تهران( و فاطمه داودپور )کارشناس ارشد مهندسي صنایع دانشگاه تهران(
ناشر : موسسه مطالعات بین المللي انرژي )وابسته به وزارت نفت(

چکیده:
در کتاب مذکور به کاربردهاي هوش مصنوعي در زمینه مدیریت پروژه پرداخته 
شده است. در دو فصل اول کتاب، مقدماتي از مدیریت پروژه و کلیاتي از هوش 
مصنوعي معرفي شده اند. در فصل هاي بعدي به مرور و دسته بندي مقاالت مرتبط 
در حوزه هاي مدیریت پروژه پرداخته شده که به طور ضمني بیانگر شکاف هاي 
تحقیقاتي براي محققین مي باشد و از این رو، مي تواند نقطه ي شروع مناسبي براي تحقیقات آتي باشد. افزون بر 
این، در انتهاي هر یک از این فصل ها یک مطالعه موردي کاربردي در حوزه مربوطه ارایه شده است.  کتاب حاضر 
مي تواند به عنوان یک مرجع تحقیقاتي پایه در دوره هاي دانشگاهي مرتبط )مهندسي صنایع، MBA، مدیریت پروژه، 
مهندسي برق و کامپیوتر( و همچنین به واسطه ي داشتن مطالعات موردي کاربردي براي افرادي که در پروژه هاي 
عملي فعال هستند؛ مورد استفاده قرار گیرد.  به منظور تالیف جلد اول این کتاب، بیش از 2000 ساعت زمان براي 
مطالعه 110 مقاله علمي در بخش هاي مروري و بررسي نزدیک به 100 مرجع دیگر براي مطالب سایر بخش ها صرف 

شده است. عالوه بر این، حدود 3000 ساعت زمان براي انجام مطالعات موردي کاربردي صرف شده است.

هوش مصنوعی در مدیریت پروژه
)یک مرجع تحقیقاتی پایه (

مدل كسب و كار شما
فصل خوانش
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از آنجایی که آگاهی از فرآیند تدوین و انتشار استانداردهای ایزو برای کاربران حائز اهمیت می باشد و از 
طرف دیگر عالقمندان زیادی در کشور هستند که تمایل به اطالع از مراحل تدوین استاندارد از آغاز تا 
انتشار را دارند، مؤلف برای تأمین این سطح از نیاز کارشناسان استانداردهای ایزو، کتاب حاضر که دربر 
گیرنده پیش نویس کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد ایزو می باشد را منتشر نموده است، از این 
طریق مخاطبین می توانند پیشنهادهای خود را به سازمان بین المللی استاندارد و یا سازمان ملی استاندارد 

کشورمان ارائه نمایند.
برای تدوین و انتشار این استاندارد، کمیته فنی مدیریت کیفیت موظف بوده است نظرات خود را نسبت به 

پیش نویس تا دهم سپتامبر 2013 اعالم نماید. 
برای این منظور برنامه زمانبندی ذیل تا تدوین نهایی استاندارد در نظر گرفته شده است:

    سال                              اقدامات
می 2013                 انتشار پیش نویس کمیته فنی

فوریه 2014              انتشار پیش نویس استاندارد
فوریه 2015              انتشار پیش نویس نهایی استاندارد

سپتامبر 2015          انتشار استاندارد
احتماال 2018           ابطال استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008

نویسنده: ریچارد روملت   /     مترجم: بابک وطن دوست   /    ناشر: انتشارات آریاناقلم
خالصه كتاب: 

این کتاب تمامِی خرافات و تفکراِت در هم و بر همی که اساِس بسیاری از استراتژی هاست را کنار زده 
و راهی روشن برای خلق و پیاده سازِی استراتژِی قدرتمنِد اقدام محور در جهاِن واقعی را فراهم می سازد. 
ریچارد روملت نشان می دهد که تمایِل رو به رشدی برای یکسان فرض کردِن اهداِف سنتی، شعارهای پُر  
طمطراق، تکیه کالم های انگیزشی و اهداِف مالی با »استراتژی« وجود داشته و دارد. او ما را از این عناصِر 

»استراتژِی بد« آگاه ساخته و چشماِن ما را به روی قدرِت »استراتژِی خوب« می گشاید.
استراتژِی خوب، پاسخی ویژه و منسجم به- و رویکردی برای غلبه بر- موانِع پیشروی است. استراتژِی 
خوب، قدرت را مهار کرده و آن را در جایی به کار می برد که بیشترین تأثیر را بر چالش ها خواهد گذاشت، 
چه این چالش ها پیاده کردِن انسان بر روی کره ی ماه باشد، جنگیدن در نبرد باشد، ارائه ی محصوِل جدید 

باشد، پاسخ به پویایی های متغیر بازار باشد، راه اندازِی مدرسه  باشد، یا اجرای برنامه ی دولت باشد.
استراتژِی خوب به  نحو شگفت انگیزی، اغلب غیِرمنتظره است، چرا که بیشتر سازمان ها فاقِد آن هستند. 
سازمان ها اهداِف مالی را با استراتژی اشتباه می گیرند و ملغمه ای از سیاست ها و اقداماِت متعارض را 
دنبال می کنند. روملت استدالل می کند که بینش، قلِب استراتژِی خوب است )بینش نسبت به ذاِت واقعِی 
موقعیت، به قدرِت نهفته در موقعیت و نسبت به پاسِخ مناسب(. او به شما نشان می دهد که چگونه می توانید 

با استفاده از انواِع ابزارهایی که برای هدایِت تفکرتان فراهم شده اند، به بینش برسید.

 استاندارد ایزو ۹۰۰1 ویرایش سال 2۰15، پیش نویس كمیته فنی

استراتژی خوب/ استراتژی بد
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انتظار  در  دنباله رو  مديران  و  مي آفرينند  فرصت  اثربخش  مديران 
فرصت مي نشينند.

براي اينکه انسان کمال يابد ، صدسال کافي نيست ولي براي بدنامي 
او يک روز کافي است.

ضرب المثل چيني

هرکه دل به دنيا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهي که پايان ندارد

2- آرزويي که بدست نيايد
3- اميدي که به آن نرسد

امام صادق )ع(

نكته سرسطر

دريای طوفانی ، ناخدای اليق می سازد ،
هميشه ممنون لحظات سخت زندگی باش . . .
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رمز موفقيت مدير در شکار فرصت هاست.

بزرگترين خطر هنگام به وجود آمدن تغييرات، خود تغييرات نيستند 
دراکر، پيتر بلکه عمل کردن با منطق ديروز است.    

بدترين و خطرناك ترين کلمات اين است: همه اين جوري اند.
تولستوي

بلکه  نيست<  اسکيمو  به  يخچال  >فروش  امروز  بازاريابی  هنر 
داشتن  کنار  در  همواره  خشنود  مشتری  يک  عنوان  به  را  اسکيمو 

است.

روش هاي ساده تر را اگر مؤثرند هرگز به روش هاي پيچيده تبديل 
نکنيد.               من هايم، کارل
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گسـترش  بـرای  فـوالد  ماهنامـه 
انتشـار  هـدف  بـا  متالـورژی  دانـش 
محققـان  اسـاتید،  پژوهش هـای 
و  گسـترش  کشـور،  مهندسـان  و 
ارتقـای پژوهـش صنعتـی و کاربردی 
نمـودن دسـتاوردهای علـم و صنعـت 
آمـاده اسـت تـا حاصـل تحقیقـات و 
صـورت  بـه  را  عزیـزان  بررسـی های 
مقاله هـای علمـی و فنـی در زمینـه 
ماهنامـه  ایـن  نمایـد  منتشـر  فـوالد 
مقـاالت اجتماعـی و فرهنگـی را در 
راسـتای شـکوفایی صنعت پذیراست.

برگیرنـده  در  می تواننـد  مقاله هـا 
: باشـند  موضوعهـای زیـر 

در بخـش علمـی، فنـی موضوعهای 
زیـر مثـال زدنی اسـت : 

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

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

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

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

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

کیفـی ماهنامه فـوالد یاری رسـانند .
مـورد  مقاله هـای  ویژگی هـای 

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

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

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

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

چـاپ شـده باشـد.
اجزای ضروری مقاله 

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

نیز باشـد ؛

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

و  فارسـی  کلیـدی  واژه هـای   -4
؛ انگلیسـی 

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

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

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

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

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

اسـت؛
10- مقـاالت تایـپ شـده در برنامه 

2003word-2007 باشـد.
سایر نکات ضروری 

از  توانیـد  مـی  را  خـود  مقـاالت 
نماییـد: ارسـال  زیـر  راههـای 

1- از طریق ایمیل
  Mahnameh@follad.ir 

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

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

فـوالد  ماهنامـه  دفتـر  اصفهـان 

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

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

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

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

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

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

تمـاس حاصـل فرمایید.
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