صاحب امتیاز :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدیر مسئول :علیرضا امیری
دبیر اجرایی :بهرام جعفرپور
هیأت ارزیابی مقاالت:
مهندس محمدحسن جوالزاده،
عباسعلی سبکتکین ،علی نوشمهر،
مهندس محمد نیکنژاد
صفحه آرایی :گرافیک مِهر 09131680243
چاپ :نقش الوان
فهـرست مطالـب

علمـی ،اجتماعـی ،فرهنـگی
مرداد و شهریور 1398
شمـاره 254 :
سابـقه انتشار 46 :سـال

استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک در طراحی و تولید پروفیلهای جدید
محمدرضا آقاجانی

2

خواص ،نحوه تصفیه و استفاده بهینه از گاز تولید شده در فرایند کک سازی
محمد نیک نژاد  -محمد جواد شب دینی  -محمد جاللی

13

ارزيا بي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2018
مهندس محمدحسن جوالزاده

20

تزريق هم زمان پود ر زغال و گاز طبيعي در فورمهای هوایدم كوره بلند
جالل آقابابا  -شهرام علیخانی  -علی شیرازی  -کریم نظریخواه  -علیرضا کیانی

28

بررسی رفتار خوردگی یا رسوب گذاری آب رودخانه زاینده رود مصرفی در صنایع مجاور و 40
بهینه سازی آن
دکتر غالمرضا نوید

نشانی ماهنامه:
اصفهان  -روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
دفتر ماهنامه فوالد تلفن031-52574936 :
تلفن روابط عمومی031-33324974 :
دورنگار031-52578814 :
Web Site :http:/www.esfahansteel.ir
Email: folad@esfahansteel.com

بهبود كنترل در نورد تسمه
بهروز حاجی صادقيان

48

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد

56

استفـاده از الگوریتـم

بهینه سازی ژنتیک در
طراحی و تولید

پروفیلهای
جدیـد

محمدرضا آقاجانی

4

مرداد و شهریور 1398

پیش گفتار :بهینه سازی به فرایند بهتر کردن هرچیز اطالق
میگردد .یک مهندس و یا یک محقق ایدههای جدید را خلق
مینماید و با تکنیکهای بهینه سازی به این ایده نو کیفیت
میبخشد .همیشه وجود درخواست در زمینه جواب بهتر خود
گواه بر وجود جوابهای متنوع و گوناگون در آن زمینه و لزوم
اتخاذ جواب های بهینه در راستای حفظ برتریهای صنعتی و
اقتصادی می باشد.
وجود فکر و یا ایدههای مختلف در چگونگی و حالتهای
برگزاری یک مسافرت تفریحی و در نظر گرفتن صدها حالت در
زمینه برگزاری آن مانند از منظر کوتاه شدن مسیر ،رفاه باالتر،
استفاده از طبیعت ،هزینه های سفر در هر اقلیم و  ....خود گواه بر
پیاده سازی یک الگوریتم بهینه سازی با اهداف مختلف از طرف
اعضاء یک خانواده می باشد.
در بسیاری از مسائل و علوم مهندسی نیز با توابع هدفی روبرو
هستیم که می بایستی آن ها را بهینه نموده و فرایند های صنعتی
را به گونه ای پیاده سازی نماییم تا در راستای تابع هدف قرار
داشته باشد .این انتخابهای بهینه میتواند در تمام مراحل
زندگی کاری هر فرد نیز مانند مسایل شخصی او مطرح و مورد
استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال می توان به صورت مسئله های
زیر اشاره نمود.
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چکیده :
ایده استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و یا شبکه های عصبی در طراحی کالیبراسیون در راستای طراحی و تولید محصوالت با
هدف گذاری های مشخص از دو سال گذشته مطرح و در دستور کار قرار گرفته است .در این روش ابتدا کلیه حالت های محصول نهایی از قبیل
ابعاد بر اساس استاندارد مورد نظر ،دما ،خوردگی کالیبر ،نیرو ها و توان مورد نیاز و  ....به عنوان یک ماتریس اولیه ( جمعیت اولیه ) استخراج شده
است و به عنوان ورودی به نرم افزار متلب ورژن  2018معرفی شده است .سپس روابط موجود و حاکم بر طراحی پروفیل ها با هدف استفاده از
سیستم کالیبراسیون مشترک و موجود بر روی غلتک های موجود مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس هر عضو از ماتریس جمعیت اولیه ماتریس
متناظری جهت حالت های قفسه ماقبل ثبت شده و به عنوان عضو دیگری و به صورت ماتریس هایی در نرم افزار وارد شده است .این روش به
صورت زنجیر وار به سمت قفسه های ابتدایی پیش رفته است .در اینجا و در هر مرحله جمعیت اولیه شرایط کالیبراسیون موجود با کالیبراسون
سایر محصوالت مقایسه شده و فراوانی هم پوشانی ( قابلیت استفاده ) از آن بررسی شده است .معیار همپوشانی در اینجا باالتر از  90درصد
تعریف شده است  .در این بررسی مشاهده شده است می توان در تولید ریل  s49از غلتک  800ریل  u33با هم پوشانی  82درصد و از غلتک
 900با هم پوشانی باالتر از  90درصد قابلیت استفاده دارد  .در آخر با توجه به استخراج پارامتر های اصلی طراحی کالیبراسیون ریل مذکور از
جمعیت انبوه اولیه این طراحی در نرم افزار  ABAQUS/CAE 2018مورد شبیه سازی و چک نهایی قرار گرفته و پس از تایید در زمستان
سال  97با موفقیت در خط تولید محصول استفاده شده است.
کلمات کلیدی  :نرم افزار متلب – الگوریتم های ژنتیک – الگوریتم های شبکه های عصبی  -طراحی کالیبراسیون – ریل s49

◄ طراحی بهینه الگوی سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل
یک کارخانه بر اساس امکانات سخت افزاری آن شرکت ،نقشه و
مسیر هر شهر و موقعیت ،هزینههای مرتبط چه از نظر پیمان کار
(قراردادها) و یا شرکت ،رضایت پرسنل و با هدف کمترین مسیر
طی شده و یا عبور نکردن هر سرویس از مسیرهای تکراری و ...
◄ طراحی سیستم بهینه برنامه ریزی تولید یک شرکت بر
اساس استراتژی های سود و یا تناژ تولید و یا کیفیت باالتر ،با
توجه به رنج متنوع مارک های محصوالت و باطبع مواد مصرفی و
انبارش شده  ،زمان تولید هر محصول ،انبارداری و مسایل مرتبط
با آن ،قیمت تمام شده به همراه قیمت فروش و بازایابی و . ...
◄ جانمایی و نصب بهینه تجهیزات ،امکانات و با هدف حداقل
نمودن جابجایی مواد میانی تولید ،حداکثر استفاده از فضای کسب
و کار و  ،...همگی مثال هایی از فرایندهای بهینه سازی در صنعت
ما می تواند باشند که تصمیم گیری کارشناسی در هر مورد می
تواند در کوتاه مدت اثرات مثبت و یا منفی خود را نشان دهد.
مقدمه :الگوریتم ژنتیک چیست
بشر با پیشرفت علم سعی دارد نسبت به حل مسایل پیچیده
گام برداشته و در جهت ارتقاء دانش جهانی حرکت کند.
در دنیای امروز بشر با کمک کامپییوترهای پیشرفته توانسته
مرداد و شهریور 1398
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شکل  -1محیط گرافیکی الگوریتم ژنتیگ در نرم افزار متلب

مسایل گوناگونی را با روش های متفاوتی حل کند .یکی از این
روشها استفاده از الگوریتم های ژنتیکی می باشد .این روش از
سیستم تکامل انسان در طبیعت نشأت گرفته و قادر است با شبیه
سازی این سیستم تکامل مسایلی با فضای جستجوی بزرگ و
پیچیده را حل کند .
این روش به جای اینکه از همان ابتدا به دنبال جواب بهینه
باشد با پیشنهاد جواب هایی به کاربر کار خود تحلیل را ادامه
می دهد.
روش الگوریتم ژنتیک یک روش بهینه سازی بعد از تعداد
زیادی تکرار ()improvement after many generations
الهام گرفته از طبیعت جانداران می باشد که در طبقه بندی علم
ریاضیات به عنوان یک روش عددی  ،جستجوی مستقیم و یا
تصادفی می باشد  .این الگوریتم مبتنی بر تکرار و حل مسئله می
باشد  ،لذا با توجه به این ویژه گی از کامپیوتر های با قابلیت های
باال در پروسسور ( )CPU processorجهت حل مسائل غیر
خطی بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند .
همان گونه که می دانیم علم ژنتیک  ،علمی است که درباره
چگونگی توارث و انتقال صفحات بیولوژیک از نسلی به نسل بعد
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مطالعه می نماید  .عامل انتقال صفحات بیولوژیک در موجودات
زنده کرومزوم ( )chromosomesو ژن ها ( )genesمی باشند
و نحوه عملکرد آنها به گونه ای است که در نهایت ژن ها و
کرومزوم های برتر و قوی تر باقی خواهند ماند و ژن های ضعیف
تر حذف خواهند شد .
این الگوریتم،الگوریتمی مبتنی بر تکرار است و اصول اولیۀ آن
همان طور که پیشتر اشاره شد از علم ژنتیک اقتباس گردیده است
و با تقلید از تعدادي از فرآیندهاي مشاهده شده در تکامل طبیعی
اختراع شده است و به طور موثّري ازمعرفت قدیمی موجود در
یک جمعیت ( )populationاستفاده میکند ،تا حل هاي جدید
و بهبود یافته را ایجاد کند .این الگوریتم در مسائل متنوعی نظیر
بهینه سازي ،شناسایی و کنترل سیستم ،پردازش تصویر و مسایل
ترکیبی ،تعیین توپولوژي و آموزش شبکه هاي عصبی مصنوعی و
سیستمهاي مبتنی بر تصمیم و قاعده به کار می رود.
به طور کلی این الگوریتم؛
 یک  GAبرای حل یک مسئله مجموعه بسیار بزرگی از راهحل های ممکن را تولید می کند.
 -هر یک از این راه حل ها با استفاده از یک “ تابع تناسب”
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شکل  -2شمای کلی پارامترهای ابعادی پروفیل ریل مترو مطابق استاندارد دین ]3[13674
مرداد و شهریور 1398
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جدول شماره  -1تلرانس و رواداری پروفیل مورد نظر بر اساس استاندارد دین 13674

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 آنگاه تعدادی از بهترین راه حل ها باعث تولید راه حل هایجدیدی می شوند و این کار باعث تکامل راه حل ها می گردد.
 بدین ترتیب فضای جستجو در جهتی تکامل پیدا می کندکه به راه حل مطلوب برسد
 در صورت انتخاب صحیح پارامترها ،این روش می تواند بسیارموثر عمل نماید]1[.
الگوريتم ژنتيك در محيط نرم افزار ]2[ MATLAB
در محيط نرم افزار  MATLABاز دو روش زیر ،الگوريتم
ژنتيك مى توان استفاده نمود
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 -1استفاده از رابطه گرافيكى الگوريتم ژنتيك
 -2فراخوانى توابع الگوريتم ژنتيك در پنجره دستورات
MATLAB

رابطه گرافيكى الگوريتم ژنتيك اين امكان را به كاربر مى دهد
كه از ابزارهاى  MATLABبدون نوشتن هر گونه برنامه و كدى
در محيط موجود در جعبه ابزار الگوريتم ژنتيك استفاده نماید.
براى دسترسى به اين رابطه گرافيكى مى توانيد دستور gatool
را در محیط  Commandتايپ كنيد .با انجام اين كار پنجره اى
در محيط صورت شكل ( )1باز مى شود.
همان طور كه از شكل یک مشخص است ،براى استفاده از اين

● مقدمه ای بر روش بدیع بهینه سازی فرایند طراحی
کالیبر (طراحی و تولید محصوالت به روش نورد گرم) با
استفاده از روش های غیر خطی بهینه سازی ژنتیک
نورد از جمله روش های شکل دادن فلزات می باشد که در آن
امکان تولید محصوالت با خواص مکانیکی باال ،هندسه ابعادی
مناسب با قیمت ارزان امکان پذیر است این روش بعد از روش
ریخته گری فلزات از جمله اقتصادی ترین روش های شکل دادن
فلزات به شمار می آید .از ویژه گی های این روش این است که هر
چه تولید یک مقطع با تناژ باالتر برنامه ریزی و امکان پذیر باشد
تولید آن محصول برای آن کارگاه اقتصادی تر است .
طبق تعریف نورد به عبور دادن یک قطعه فلز از فضای فیمابین
دو غلتک (کالیبر) که خالف جهت یکدیگر می چرخند اطالق
میگردد .دو یا چند غلتک مونتاژ شده در یک بدنه فلزی را قفسه
نورد گویند و هر دو یا چند قفسه در خط نورد یک گروه با نامهای
مقدماتی  -میانی  -نهایی را تشکیل می دهند.
چشم اندازی روشن در تولید محصوالت نوردی با استفاده
از الگوریتم ژنتیک در جهت استفاده بهینه از داراییها مطرح
میباشد در اینجا منظور از دارایی ها همان تجهیزات خط نورد
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محيط بايد اطالعات نشان داده شده در پنجره الگوريتــم ژنتيك
را با توجه به مسئله مورد نظر وارد كنيد.
الف -تابع شايستگى  : Fitness Functionتابع شايستگى
تابعى است كه به دنبال مينيمم كردن آن هستيم .تابع شايستگى
بايد به فرم  @fitnessfunدر كادر مربوطه نوشته شود.
 fitnessfun.mيك  mfileاست كه تابع شايستگى را محاسبه
می کند .اين برنامه بايد قبال با پسوند m .نوشته و ذخيره شده
باشد و در اين قسمت فراخوانى شود .عالمت @ بـه منظور انتقال
اين  mfileدر نظر گرفته می شود.
ب -تعداد متغيرها  number ofvariableاندازه بردار ورودى
به تابع شايستگى را مشخص می كند.
* در قسمت  status & resultاطالعات نمايش داده ميشود.
مقدار نهايي تابع وقتي الگوريتم تمام ميشود دليل تمام شدن
الگوريتم نقطهاي كه تابع در آن نقطه بهينه است.
در قسمت  plotsميتوانيد انواع اطالعات را در زمان اجراي
برنامه مشاهده كنيد .شما ميتوانيد با مشاهده نتايج و اعمال
تغييرات مناسب به جواب بهتري برسيد با انتخاب best fitness
ميتوانيد بهترين و متوسط تابع مورد نظر را در هر نسل ببينيد.

نـورد از جملـه روش های شـکل
دادن فلـزات مـی باشـد کـه در آن
امـکان تولیـد محصوالت بـا خواص
مکانیکـی بـاال ،هندسـه ابعـادی
مناسـب بـا قیمـت ارزان امـکان
پذیـر اسـت .ایـن روش بعـد از
روش ریختـه گری فلـزات از جمله
اقتصـادی تریـن روش های شـکل
دادن فلـزات بـه شـمار مـی آیـد.

شامل قفسه ها و موتورها و تمام پارامتر هایی که به ظرفیت آن
کارگاه مربوط می گردد می باشد .
در اینجا تولید ریل مترو مارک  S49با مشخصات شکل دو و
جدول شماره یک بر اساس استاندارد دین  13674به عنوان یک
مثال کاربردی ارائه می گردد .
شرایط تولید محصول از نظرهای مختلف بصورت زیر می باشد:
■  -1تقسیم بندی ابعادی محصول
اگر ابعاد محصول نهایی را به قطعات  0.1میلیمتری تقسیم
کنیم خواهیم داشت :
حالت های مختلف محصول
 تغییرات ارتفاع از  -hتا  +hمیلیمتر مجاز میباشد که باتقسیم بندی یک دهم میلیمتری  iحالت محصول مورد تایید
استاندارد می باشد.
 تغییرات روی عرض پاشنه از  -wتا  +wمورد تایید است کهبا تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  jحالت محصول مورد تایید
استاندارد می باشد.
 تغییرات جان از  –sتا  +sمیلیمتر مجاز می باشد که باتقسیم بندی یک دهم میلیمتری  kحالت محصول مورد تایید
استاندارد می باشد.
 تغییرات ضخامت پاشنه از  -tتا  +tمیلیمتر مجاز می باشد کهبا تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  lحالت محصول مورد تایید
استاندارد می باشد.
 تغییرات در قسمت فیشنگ از  –Fتا  +Fمیلیمتر مجازمیباشد که با تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  Mحالت
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محصول مورد تایید استاندارد می باشد .
 به عبارت بهتر  i! × j! ×k! ×l! ×M! = Nحالت محصولقابل تولید می باشد که همگی مورد تایید از منظر استاندارد بوده
و از نظر کیفیت قایل قبول و صحه گذاری می باشند.
لذا اگر پروفیل ریل مورد نظر در  14قفسه از شمش 250*250
قابل تولید باشد تعداد آلترناتیو و قابل تنظیم جهت تولید هر یک
از حالتهای مورد نظر (صرفا از نظر ابعادی) با تقسیم بندی
ابعادی  1/0میلیمتر  Nحالت و برای قفسه ماقبل آخر به ازاء هر
حالت در قفسه آخر چندین حالت برای آن قابل تنظیم خواهد بود
که این حالت ها و پارامتر های وابسته از فرمول های تعریض فلز
در هر عبور قابل محاسبه خواهد بود  .لذا برای یک رشته چهارده
عددی از قفسه های نوردی در تولید ریل مورد بحث تعداد بی
شماری حالت قابل ثبت بر اساس یک ماتریس می باشد.
■  -2در قدم بعدی می توان پارامتر سایش غلتک را به صورت
شرایط مرزی به الترناتیو های باال به صورت زیر اضافه نمود .
غلتک به عنوان یک قطعه مصرفی در امر تولید فوالد به روش
نورد گرم از یک سو هزینه باالیی را به تولید تحمیل می نماید
و از سوی دیگر نقش اساسی در حفاظت از محیط زیست و
صرفه جویی در انرژی با تاثیر گذاری بر هزینه های تولید دارد
.خوردگی غلتک های فوالدی یک پدیده جدانشدنی در طراحی
کالیبراسیون غلتک های نورد مقاطع بوده که می تواند به عنوان
یک شرط مرزی در طراحی محصول اعمال گردد :
امروزه با وجود رایانه های قدرتمند و نرم افزارهای توانمند بحث
سایش غلتک ها به عنوان یک الزام در طراحی مطرح میباشد.
بر همین اساس در این قسمت از مقاله بطور خالصه مدل های
موجود در زمینه سایش و فرسایش جهت اطالع ارائه شده است:
اولین مدل که جزء مدل های موفق در این زیمینه ارائه شده
است مدل  Archardمی باشد []4که عالوه بر سادگی مبتنی بر
یکسری داده های تجربی نیز می باشد  .این مدل به صورت ساده
ارائه شده
		
بصورت
که در آن :
حجم ماده از دست رفته ناشی از سایش  κ ,ضریب بدون بعد
فشار عمودی در فصل
سایش H ،سختی ماده ( غلتک )،
مشترک A ،مساحت فصل مشترک ،و  Yºنرخ لغزش در فصل
مشترک است .نرخ اتالف انرژی اصطکاک می باشد .
بر اساس مشاهدات  Katoو همکاران سایش غلتک های کاری
نورد گرم ورق غالبا ناشی از پدیده سایش در حضور مواد ساینده
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( )abrasive wearو اکسیداسیون می باشد و نشان داده است که
این پدیده به طور شدیدی وابسته به دمای سطح غلتک میباشد .
به عنوان نتیجه فاز مطالعاتی با هدف بدست آوردن مدلی برای
پیش بینی رفتار سایشی غلتک در رابطه ذیل آورده شده است

∂ عمق سایش غلتک  L ،طول ورق نورد شده  R ،شعاع غلتک
کاری P ،نیروی نوردی  Bعرض ورق Ld ،طول تماس غلتک
کاری و ورق در محل تماس LB ،طول بشکه غلتک b1،فاکتور
سایش وابسته به غلتک کاری b2 ،فاکتور سایش وابسته به غلتک
پشتیبان i ،شماره قفسه j ،شماره پاس میباشند .
این مدل برای غلتک های انتهایی نورد گرم بهینه شده است
به عبارت دیگر با این مدل سایش سه گرید غلتک با جنس HSS
 ,HICR,ICمورد مطالعه قرار گرفته است و مقاومت به سایش
محاسباتی در مرکز غلتک با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته
است .
جدیدترین مدل بر مبنای اطالعات زیادی که از نورد
 HSM1اندازه گیری شده است در ذیل ارائه شده است .الزم
به ذکر است که این کارگاه نورد مشتمل بر شش قفسه انتهایی
( )FINISHINGبا قابلیت استفاده از غلتک های کاری
 HSS , HiCrو  ICمی باشند ]5[ .

ً Rشعاع غلتک پس از تخت شوندگی غلتک
 Ld2طول تماس فی مابین غلتک پشتیبان و غلتک کاری
■ مقاومت فلز کاری به صورت تنش تسلیم در دمای اتاق به
صورت ذیل تعریف شده است :
( ) 3-2
که در این رابطه  sσتنش تسلیم در دمای اتاق می باشد .
■  -3از نظر درصد عناصر مصرفی در فرایند فوالد سازی
(در این قسمت با توجه به اینکه نویسنده از تجربه الزم در
زمینه فوالد سازی برخوردار نمی باشد لذا مطالب با توجه به
ارتباط با موضوع مقاله بصورت خالصه و صرفا جهت اطالع آورده
شده است) .
ترکیب شیمیایی فوالد ریل مترواز منظر استاندارد دین
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جدول 2درصد وزنی ترکیب شیمیایی عناصر ریل مورد نظر و خواص مکانیکی مرتبط

 13674بصورت جدول زیر ( شماره  ) 2است :
همان گونه که مشخص است تغییرات عناصر آلیاژی از مقدار
کمینه خود تا مقدار پیشینه خود تاچند برابر می تواند متغیر باشد
که تمامی آن تغییرات از نظر استاندارد مورد تایید می باشد.
خواص مکانیکی محصول مورد نظر می بایستی با جدول دو
مطابقت داشته باشد.
در خصوص استحکام نهایی خواهیم داشت [: ]6

که در این رابطه فازهای فریت و پرلیت خود تابعی از کربن
معادل می باشند که توسط رابطه زیر و نمودار تعادلی آهن و
کربن قابل محاسبه می باشند :

حال با وجود سه فرضیه زیر ؛ هدف تولید محصول با خواص
مکانیکی مورد نظر و حداقل مصرف عناصر آلیاژی می باشد .
 .1تاثیرگذاری پارامترهای ابعادی و آنالیز فوالد بر ساختار
محصول (خواص سیالن فلز در فاز آستنیته بر حسب ترکیب
شیمیایی)
 .2در فرایند نورد گرم با کنترل فرایند ریز دانه شدن ساختار و
ترکیب شیمیایی امکان حصول خواص مکانیکی در هر محدوده از
ترکیب شیمیایی فراهم و مهیا باشد ؛
 .3همواره در فرایند تولید و فوالدسازی ،عناصر آلیاژی به
صورت ناخواسته وجود دارند که بر خواص مکانیکی محصول
تاثیرگذار می باشند.
در این راستا می توان از بررسی و تجربه  50ساله تغییرات
خواص مکانیکی تمامی محصوالت ( با توجه به مثال مورد بررسی)
تولید شده تا کنون جهت تولید این محصول جدید بهره گرفت.
به طور خالصه به ازاء هر یک از حالتهای محصول و با تقسیم

شکل  -3نمودار  CCTفوالد با آنالیز مورد نظر

بندی  0.01درصد عناصر ،تغییرات مصرف فروآلیاژها به صورت
تابعی از تاثیر بر خواص مکانیکی محصول ،الگوریتم ژنتیک را
گسترش داد.
■  -4دمای فلز به عنوان یک متغیر مستقل در قفسه نهایی از
 900-1040درجه سانتی گراد می تواند تغییر نماید و وارد بستر
خنک کننده محصول گردد حال اگر نرخ سرد شدن محصول بر
روی بستر خنک کننده از رنج دمای مذکور بر روی نمودار CCT
اعمال گردد [،]7
حال اگر هر  10درجه سانتیگراد یک حالت اولیه فرض شود
 15حالت محصول به ازاء هر حالت ابعادی قابل اختصاص دادن
میباشد و این دما بستگی به دمای خروجی شمش از کوره
و شرایط خنک کاری خط دارد .و دمای خروجی شمش از
کوره خود تابعی از نسبتهای مختلف مصارف علی الخصوص
نسبتهای مختلف ترکیب انواع گازها به هوا و  ...دارد ( در اینجا
یادآوری این نکته ضروری می باشد که هر یک از این بی شمار
مرداد و شهریور 1398
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حالت ها خود می تواند به صورت یک تابعی از هدف ،هزینه در
معادالت وارد شود )
■ -5توان خروجی موتور در هر عبور از قفسههای نوردی خود
به عنوان یک شرط مرزی می تواند باشد و از سوی دیگر میتواند
به صورت یک دیتای ورودی در روابط سایش استفاده گردد.
در این قسمت میتوان از فرمول تصحیح شده  Shidaکه
توسط  Leeو همکاران بصورت زیر تصحیح شده است استفاده
نمود  .الزم به توضیح است این فرمول طبق مقاالت متعدد که
مورد بررسی قرار گرفته از دقت قابل قبولی در نرخ های کرنش
کمتر از  100بر ثانیه و برای فوالدهای کربنی در محدوده کربن
 1/2 - 0/07درصد و دمای  700-1200درجه سانتی گراد
برخوردار می باشد.
[]8,9

 ) €(frتنش سیالن فلز زیر غلتک
  εنرخ کرنش Mتابعی از دما و کربن معادل
سئوال و چشم انداز
فرض کنید قدرت خارق العاده ای در تولید هریک از
حالت های محصول ریل مورد نظر را داشته باشیم و بر
انتخاب هریک از رشته حالت های بیشمار محصول از نظر
ابعادی  ،عناصر آلیاژی ،دمایی ،وباشرایط مرزی سایش و
نیروهای نوردی از قفسه اول تا قفسه نهایی کامال مختار
باشیم حال سئوالی که مطرح است اینکه کدام طیف از
محصوالت را بر اساس استراتژی های مدیریتی انتخاب
خواهید نمود ؟
● پیاده سازی سیستم الگوریتم ژنتیک در طراحی و
تولید ریل مترو مارک 49E1
هدف :از جمله اهداف مورد بحث در فوق در اینجا هدف
طراحی و تولید ریل مترو مارک 49E1
بصورت کالیبراسیون مشترک ( فرایند مشترک یابی ) با توجه
به شرایط مرزی؛ توان موتورهای خط نورد  ،دستیابی به حداکثر
تناژ تولید و باطبع حداقل مصرف غلتک به صورت سایش و

12

مرداد و شهریور 1398

شکل  -4فلوچارت شمای کلی مکانیزم الگوریتم ژنتیک در طراحی
پروفیل های نوردی

فرسایش اتخاذ وتبیین شده است.
حالت های مختلف محصول
♦ با دیدگاه تلرانس ابعادی  0.1میلیمتری به محصول نگاهی
اجمالی داشته باشیم خواهیم داشت
 تغییرات ارتفاع از  148/5تا  149/5میلیمتر مجاز می باشدکه با تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  10حالت محصول مورد
تایید استاندارد می باشد ؛
 تغییرات روی عرض پاشنه از  126تا  124مورد تایید استکه با تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  20حالت محصول مورد
تایید استاندارد می باشد ؛
 تغییرات جان از  15تا  13/5میلیمتر مجاز می باشد که باتقسیم بندی یک دهم میلیمتری  15حالت محصول مورد تایید
استاندارد می باشد ؛
 تغییرات ضخامت بال از  11/25تا  10میلیمتر مجاز میباشدکه با تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  12حالت محصول مورد
تایید استاندارد می باشد؛
 تغییرات قسمت فیشینگ ریل از  70/5تا  69/5میلیمترمجاز می باشد که با تقسیم بندی یک دهم میلیمتری  10حالت
محصول مورد تایید خواهد بود ؛
 (تقارن ریل به مقدار  1.2میلیمتری در برنامه نویسی اینالگوریتم در نظر گرفته نشده است ) .
به عبارت بهتر
10!×20!×15!×12!×10! =2×1052
حالت محصول به عنوان جمعیت اولیه می باشد لذا

▪ ابتدا توسط نرم افزار متلب  2×1052حالت محصول سرد
و در دمای محیط به صورت ماتریس  2×1052سطر و  4ستون
به صورت سلهای ( ]I,J,K,L,M](Cellبعنوان جمعیت اولیه
( )Populationاستخراج شده است.
▪ شرایط باالیی و پایینی ماتریس که مبین شرایط مرزی تولید
از نظر ابعادی بوده است از روش حل مسئله کنار گذاشته شده
است.
▪ با در نظر گرفتن ضریب انبساطی آهن 11.1 *6-10در
حالت گرم ،خروجی از قفسه نهایی به روز رسانی و به صورت
ماتریس جدید از ابعاد فلز هدف استخراج شده است ( 14حالت
دمایی برای هر حالت بعد فلز درارتفاع ،عرض بال ،ضخامت بال
وجان) .در اینجا رنج دمایی 900-1040با متغیر  10درجه سانتی
گراد به جمعیت اولیه در حالت سرد اختصاص داده شده است.
▪ با بهره گیری از فرمول تعریض که متناسب با تغییر ضخامت
و همچنین کمان تماس فلز با غلتک میباشد ،برای هر حالت
فلز قفسه نهایی؛ ماقبل از آن محاسبه و تمام آنها به صورت یک
ماتریس جداگانه استخراج و ذخیره شده است.
▪ در قدم بعدی پارامترهای سایش غلتک و نیروهای نوردی به
صورت کدهای شکل سه به عنوان شرایط مرزی به الترناتیو های
باال اضافه می شود.
▪ مرحله فوق تا مرحله متناسب با قفسه های چهار غلتکی
انیورسال و ایجر که برای تولید محصول ریل منحصر به فرد
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شکل  -5کد نویسی تحلیل نیروی نوردی به روش اکالند بهینه شده
در نرم افزار متلب

در صـورت عـدم تشـابه و یـا
فراوانـی کـم جمعیت فلـز ماتریس
گـزارش شـده ،محاسـبه ادامـه
پیـدا مـی نمایـد .مسـلم اسـت از
ایـن مـر حلـه بـه بعـد انجـام هـر
مرحلـه بـه معنـای طراحـی غلتک
جدیـد (سـرمایه گـذاری) بـوده و
می بایسـتی هم پوشـانی بـاالی 90
درصـد از ابعـاد فلـز بعدی خـود را
تضمیـن نمایـد.

می باشند ادامه داده شده است .از آن مرحله به بعد ابعاد فلز
محاسباتی در نرم افزار متلب با ابعاد فلز های موجود ( ریل )U33
و جمعیت قابل دسترس از فلز موجود از ماتریس اصلی به صورت
یک ماتریس جداگانه استخراج و فراوانی آن گزارش شده است.
▪ در صورت عدم تشابه و یا فراوانی کم جمعیت فلز ماتریس
گزارش شده ،محاسبه ادامه پیدا می نماید .مسلم است از این
مر حله به بعد انجام هر مرحله به معنای طراحی غلتک جدید
(سرمایه گذاری) بوده و می بایستی هم پوشانی باالی  90درصد
از ابعاد فلز بعدی خود را تضمین نماید.
▪ در این مرحله جهت انتخاب جمعیت مطلوب حداقل تراش
غلتک های موجود به عنوان یک شرط در مرحله آخر برنامه
نویسی اضافه شده است.
▪ مشاهده شده است با دو عدد طراحی کالیبراسیون جدید به
صورت دو غلتکی در قفسه های شماره  800و  730ابعاد محاسبه
شده با کالیبر قفسه  900هم پوشانی قابل قبولی پیدا می نماید.
▪ بررسی نهایی جهت این مرحله ،از نرم افزار ABAQUS
 -CAEبرای شبیه سازی فرایند استفاده شده است در این مرحله
فلز خروجی از قفسه  900ریل  U33بعنوان شمش اولیه در دو
عبور دو غلتکی خروجی از تحلیل الگوریتم ژنتیک با کالیبراسیون
اختصاصی با روش اجزاء محدود نورد شده سپس در مرحله
کالیبراسیون انیورسال وایجر چک نهایی شده است .نتایج شبیه
سازی از نظر ابعادی و نیروی نوردی منطبق بر مبانی طرح ریزی
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هر عبور ( رضایت نورد کار در تنظیمات قفسه ها بر اساس طرح
تولید )؛
 سهولت در برنامه ریزی تولید با رویکرد تعویض پروفیل در-4
حداقل زمان ممکن؛
 حداقل تراش در تبدیل غلتک های یک پروفیل به دیگری-5
U33 به گونهای که در این روش در کنار کالیبرهای ریل
کالیبرهای ریل مترو قابل طراحی بوده است ؛
 دانش فنی این روش به صورت موفقیت آمیز در ماه-6
 در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان97 های انتهایی سال
مورد آزمایش و صحهگذاری قرار گرفته واین شرکت جزء اولین
شرکتهای فوالدی در دنیا می باشد که از دانش الگوریتم های
ژنتیک در طراحی و توسعه محصوالت جدید خود بهره گرفته
.است

شده در نرم افزار متلب بوده و به عنوان جواب قابل قبول توسط
نرم افزار اتوکد به صورت فایل های شابلون کالیبر نهایی و ترسیم
.شده اند
 استفاده از الگوریتم های ژنتیک در طراحی و: ● نتیجه گیری
تولید این پروفیل منجر به ایجاد مزیت های زیر در تولید نسبت
به روش های قبلی شده است
900  صرفه جویی در مصرف حداقل یک کمپلت غلتک-1
U33 ناشی از استفاده از غلتکهای موجودو کالیبراسیون ریل
(استفاده بهینه از داراییها )؛
900  مطمئن و مسلط بودن به فلز خروجی از پست قفسه-2
توسط نورد کار و اپراتور های خط؛
 در1.25  برنامه ریزی تولید با ضریب فشردگی متوسط-3

● منابع و مراجع
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2- "@Matlab R 2018 a help document & MATLAB Online" - MATLAB & Simulink – MathWorks(https://
www.mathworks.com/products)
3- "Railway applications – Track&rail-part 1:vignole railway rails "–Bs EN 13674 : 2017
4- J J Kauzlarich andJ AWilliams (Department of Mechanical Engineering, University of Virginia,
Charlottesville, Virginia, USA&Department of Engineering,University of Cambridge, UK )"Archard wear and
component geometry", Proc Instn Mech Engrs Vol 215 Pa
5- Karl Heinrich Schroeder “About Rolling Conditions in Section Mills”, British Rollmakers Ltd.
6- Avner .S.H. " Introduction to Physical Metallurgy"( Second Edition), page 249-251
7- Unterweiser P.M." heat treatment guide standard practices and procedures for steel"ASM International 1995
8- SHIDA S. Empirical formula of flow stress of carbon steels– resistance to deformation of carbon steels at
elevated temperature [J]. Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity, 1969, 10(103): 610−617. (in
Japanese)
9- DIMATTEO A. VANNUCCI M." Prediction of Mean Flow Stress during Hot Strip Rolling Using Genetic
Algorithms"171©2014 ISIJISIJ International, Vol. 54 (2014), No. 1, pp. 171–178
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چکیده
جدا از اکتشافات و بررسیهای صورت گرفته در مورد انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین سوختهای فسیلی ،منابع انرژی موجود نیز
برای بهره برداری حداکثری از آنها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهاند .یکی از منابع مهم انرژی تولید شده در صنعت فوالد کشور ،گاز
کک تولید شده در روش کک سازی با محصوالت جانبی میباشد .به طور متوسط به ازای تولید یک تن کک ،حدوداً 360متر مکعب گاز
کک از تبدیل زغالسنگ تولید می شود .با این حال تنها  20%از گاز تولید شده به عنوان سوخت مصرف می شود .استفاده نکردن از گاز
کک بدون بازیابی موثر منجر به تلفات جدی منابع انرژی و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد .بنابراین گاز کک به عنوان مادهای
خام ،پتانسیل بالقوه ای در جهت جداسازی هیدروژن از آن ،غنی سازی متان ،تولید گاز سنتز و متانول دارد .همچنین میتواند به طور
موثری برای تولید برق و گاز طبیعی مایع مورد استفاده قرار گیرد .در این راستا این مقاله به ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت تصفیه
و استفاده بهینه از گاز کک و کسب ارزش افزوده باال در کارخانههای تولید فوالد می پردازد.
کلمات کلیدی :گاز کک ،بازیابی ،گاز سنتز ،متانول ،غنی سازی متان
Abstract
Apart from explorations and studies on renewable energy replacing fossil fuels, The exiting energy resources
for achieving maximum operation has been studies too. The main sources of energy in the steel industries are
coke oven gas that produce in the by-product coke making. On average per one ton coke, about 360 m3 coke oven
gas is produce from coal conversion. However, only 20% of the gas produced is consumed as fuel. Failure to use
coke oven gas without effective remediation will result in serious losses of energy resources and environmental
pollution. Therefore, coke oven gas, as a raw material, has potential for the separation of hydrogen from it,
methane enrichment, synthesis gas and methanol production. In this regard, this paper provides scientific and
practical solutions for refining and optimizing the use of coke oven gas in steel industries.
Key words: coke oven gas, by-product coke making, methanol, syn-gas, methane enrichment.

مقدمه
تهدید به اتمام رسیدن منابع انرژی جهانی توسط تهی شدن
دخایر فسیلی همراه با افزایش سرعت صنعتی شدن و رشد
شهرنشینی نه تنها منجر به تشویق شدن جوامع به جستجوی
منابع انرژی جایگزین شده است بلکه جوامع را به دنبال استفاده
موثر و بهینه از منابع انرژی موجود سوق داده است .سوخت های
فسیلی برای قرنهای متوالی غالباً به عنوان منبع اصلی انرژی در
صنعت ،حمل و نقل و مصارف خانگی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
حدود  90%مصارف جهانی انرژی تنها توسط این منابع پوشش
داده میشوند .ساختار انرژی کشورهای بزرگ صنعتی به طور
سنتی تحت سلطه زغالسنگ می باشد .در چندین دهه گذشته
صنعت فوالد به عنوان عامل مهمی در مدرنیزه شدن ،توسعه
شهرنشینی و توسعه صنعتی یک کشور تبدیل شده است .در
این میان با توجه به ظرفیت باالی تولید آهن خام با روش کوره
بلند ،زغال سنگ به عنوان ستون اصلی صنایع آهن و فوالد به
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کار گرفته شده است .بر اساس گزارش انجمن جهانی زغالسنگ،
حدود  70%از کل فوالد تولیدی در جهان بر پایه استفاده از
زغال سنگ میباشد .با این حال بازدهی انرژی در صنایع آهن
و فوالد در داخل کشور بسیار پایین است .گاز ناشی از فرایند
کک سازی ( )COG1به عنوان محصول فرعی فرایند کک سازی
محسوب میشود .در حالی که مواد فرار موجود در زغال سنگ با
بر جای گذاشتن توده کربن فشرده (کک) درون کورهها ،گاز کک
را به وجود میآورند .کک ،تودهای بر پایه کربن ،بسیار مستحکم
و با تخلخلهای درشت و زیاد بوده که با فرایند کربونیزاسیون
زغال سنگهای با مرتبههای متفاوت (مخلوط انواع زغال سنگ)
در دماهای باالی  1400درجه کلوین و بدون حضور اکسیژن
تولید میشود .حدود  90%کک تولیدی برای تولید آهن خام در
فرایند کوره بلند مصرف میشود .عموماً از  25/1الی  65/1تن
زغال سنگ ،یک تن کک تولید میشود که حدودا ً  300تا 360
مترمکعب گاز کک تولید میکند ( .)6-8 J/tonجدول  1توازن

%91/44

زغالسنگ

55-60

H2

%0/37

انرژی الکتریکی

23-27

CH4

%7/61

گاز سوختی

5-8

CO

%0/58

بخار

1-2

CO2

) (GJ/ton 42/7انرژی خروجی

3-6

N2

%69/63

کک

1-1/5

C2H4

%17/92

گاز کک

0/5-0/8

C2H6

%2/77

قطران

> 0/07

C3H6

%0/98

بنزن ،تولوئن و گسیلن

>3/2×105

H2S

%0/05

سولفور

%8/65

کاهش انرژی
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) (GJ/ton 42/7انرژی ورودی

درصد حجمی

اجزای گاز کک

جدول )2ترکیب گاز کک تولید شده در فرایند کک سازی

جدول  )1جریان جرم و انرژی یک واحد کک سازی

انرژی را برای مجموعه تولید کک معمولی همراه با انواع مختلف
مواد اولیه و توزیع محصول نشان می دهد.
د ر کشورهای جهان سوم بیشتر گاز حاصل از فرایندککسازی
به صورت مستقیم سوزانده میشود و میزان زیادی دیاکسیدکربن
تولید میشود .عالوه بر این تبدیل گاز کک به محصوالت با ارزشتر
میتواند به طور قابل توجهی بهرهوری انرژی را افزایش دهد.
گاز کک به عنوان منبع مهمی از هیدروژن شناخته شده است
و میتوان هیدروژن گاز کک را از آن استحصال نمود .اونازاکی
و همکاران اکسایش جزئی و ریفرمینگ( 2تکنیک پردازشی که
با استفاده از آن ساختار مولکولی یک هیدروکربن جهت تغییر
خواص آن مجددا مرتب میشود) بخار قطران ناشی از گاز کک
را بدون استفاده از هرگونه کاتالیست جهت تولید هیدروژن با
قیمت پایین و بازدهی باال پیشنهاد داده اند .هیدروژن غنی
شده همچنین می تواند توسط بهسازی کاتالیزوری گاز متان از
طریق اکسایش جزئی به دست آید .همچنین استفاده از فناوری
غشاء نیز میتواند منجر به تولید گاز سنتز ( )Syn-gasاز طریق
اکسایش جزئی گاز کک شود .گاز سنتز ( )CO+H2از طریق
روش های مختلف مانند اکسایش جزئی ،ریفرمینگ بخار و یا

ریفرمینگ خشک از گاز کک تولید شده که میتواند در تولید
محصوالت ارگانیک مهم مانند متانول مورد استفاده قرار گیرد.
در روش متانیزاسیون کاتالیزوری( 3واکنشی شیمیایی که در آن
مونوکسیدکربن یا دی اکسید کربن به متان تبدیل میشود) از گاز
مونوکسید و دی اکسید کربن موجود در گاز کک میتوان برای
غنی ساز  CH4استفاده نمود .انتخاب و طبیعت کاتالیست تاثیر
مهمی بر واکنش پذیری و بهگزینی در تولید  CH4خواهد داشت.
روشهای گذار 4و کاتالیستهای پشتیبان فلز فعال 5با اکسیدهای
پشتیبان مختلف ،جهت تولید  CH4استفاده میشود.
 -1خواص گاز کک
قبل از شناخت و کشف گاز طبیعی ،گاز کک به عوان انرژی
در منازل شهرکهای صنعتی مانند شفیلد و بیرمنگام انگلستان
مورد استفاده قرار میگرفت .با اینحال ،به زودی گاز کک با متان
جایگزین شد .گاز کک ذاتاً مخلوطی از گازهای قابل اشتعالی مانند
 CO، H2و  CH4و گازهای غیر قابل اشتعالی مانند  CO2و N2
میباشد .در طول فرایند ککسازی ترکیب گاز آزاد شده نسبت
به طبیعت زغالسنگهای مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد.
مرداد و شهریور 1398
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ارزش حرارتی
MJ/m3

نوع سوخت

56.6

40.6

گاز طبیعی

41.6

19.9

گاز کک

21.9

18.9

بخار آب

2.7

3.9

گاز کوره بلند

5.2

5.8

گاز فرایندی

MJ/Kg

جدول  )3ارزش حرارتی بعضی از سوخت های گازی معمول

جدول  2نمونه ترکیب گاز کک را نشان میدهد .اگرچه گاز کک
به عنوان یک سوخت گازی غیر استاندارد شناخته می شود اما
هنوز دارای محتوای انرژی معقول و با ارزش حرارتی باال میباشد.
با محتوای باالی گاز هیدروژن در گاز کک ،ارزش حرارتی آن
 19/9مگاژول بر متعر مکعب بوده که ارزش حرارتی آن بیشتر از
 5برابر گاز کوره بلند می باشد (.)3/9 MJ/m3
جدول  3ارزش حرارتی گاز طبیعی را در مقایسه با سایر گازهای
ترکیبی نشان میدهد .همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،نوع فرایند
کربونیزاسیون تاثیر بسیار زیادی بر تولید گاز کک و خواص آن
دارد .دمای پایین فرایند کربونیزاسیون در  700درجه سانتیگراد
تولید نیمه کک میکند و منجر به تولید پایین گاز کک و بازدهی
آمونیا شده و قطران زیادی تولید می کند .گاز کک تولید شده
تحت این شرایط ارزش حرارتی باال با محتوای هیدروژن پایین
تولید میکند .فرایند کربونیزاسیون دما باال ،بازدهی گاز کک را
افزایش داده و  NH3باالتر و قطران کمتری تولید میکند.
 -2پاالیش گاز کک
بهینه سازی فرایند تصفیه صنعتی گاز کک در دستیابی به کک
کارآمد ،اقتصادی و دوستدار محیط زیست از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .پتانسیل بهبود فرایند تصفیه به ویژه در واحدهای
جذب و واجذب 6به شدت زیاد می باشد .گاز کک مخلوطی از
انواع ترکیبات جدا از جدول  2بوده و شامل اجزای جزئی مانند
 ،NH3سیانید هیدروژن ،کلرید آمونیوم ،ترکیبات قطران (گازهای
اسیدی قطرانی مانند اسید فنولیک و پیریدین (با فرمول C5H5N
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ساختاری مربوط به بنزن با یک گروه متین جایگزین با یک اتم
نیتروژن) و دی سولفید کربن می باشد.
گازهای  ،CO،CH4،H2پارافین و گازهای غیراشباع در ترکیب
گاز نیمه نهایی مفید می باشد در حالیکه مقدار جزئی از CO2،
 N2و  O2در ترکیب گاز نهایی وجود دارد .گاز کوره بلند با ارزش
حرارتی پایین برای حرارت دهی کورههای کک سازی مورد
استفاده قرار می گیرد و ارزش حرارتی آن با اضافه شدن گاز
کک افزایش خواهد یافت .جهت تسهیل در بازدهی بیشتر از
انرژی ،گاز کک اضافی در فرایندهای با تمرکز انرژی کوچک مانند
کورههای گرمادهی شمش ،نورد و تولید نیرو مورد استفاده قرار
میگیرند .در مقایسهای بین تسهیالت فرایند ککسازی در سراسر
جهان ،واحدهای ککسازی موجود در آلمان از نظر فنی باالترین
توانایی و استانداردها را کسب نموده اند .با اینحال مهندسین
و محققین به طور مداوم در افزایش بازدهی فرایند کک سازی
و استانداردهای زیست محیطی در حال کار می باشند .کلیت
فرایند انجام عملیات بر روی گاز کک در چندین سال متمادی
تغییر محسوسی نکرده است .عموماً گاز کک خام و داغ باتری
های کک سازی قبل از حذف  NH3و گاز اسیدی ،دستخوش
فرایندهای زیر قرار می گیرد:
 -1گاز کک داغ همراه با کسر حجمی زیادی از مخلوط قطران
زغالسنگ توسط تماس مستقیم با یک محلول آمونیاکی ضعیف
که به صورت مستقیم بر روی گاز کک در سیستم جمع کننده
قرار دارد پیش خنک سازی می شود .گازهای داغ توسط این
خنک کننده اولیه تا دمایی بین  70تا  100درجه سانتیگراد سرد
می شوند .در طول این فرایند ،حدود  30%از  NH3اولیه و بیشتر
ترکیبات قطران آن جدا می شوند .بعد از استفاده ،مایع تخلیه
شده که به مایع فالشینگ( 7مایع حاوی  ،NH3 ،-CNفنلها،
بنزن و ذرات جامد هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
است) معروف است بر ای استفاده های آینده بازیابی می شوند.
 -2مجددا ً گاز با استفاده از خنک کنندههای ثانویه مستقیم یا
غیر مستقیم تا محدوده دمایی  28تا  30درجه سانتیگراد سرد
می شوند .در خنک کننده مستقیم ،سیستم تبادل گرما توسط
همان محلول آمونیاکی ،گاز کک را خنک سازی میکند .سپس
محلول داغ آمونیاکی از یک واحد خنک کننده شامل کویلهای
آب گرد رد شده و مجدد برای استفادههای آتی بازیابی میشود.
شماتیک سیستم خنک کننده مستقیم در شکل  1مشاهده
میشود.
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شکل )2شماتیکی از مبدل حرارتی پوسته -لوله

شکل )1شماتیکی از نحوه فرایند سیستم
خنک کننده مستقیم گاز کک

شکل  )3تصویری از یک مبدل حرارتی  -لوله

در سردکنندههای غیرمستقیم ،مبدلهای حرارتی پوسته-
لوله( 8شایعترین مبدل حرارتی در پاالیشگاهها و دیگر پروسههای
شیمیایی بزرگ و کاربردهای فشار باال) به کار گرفته میشوند.
در شکل  2شماتیکی از مبدل حرارتی پوسته -لوله و در شکل 3
تصویر این مبدل مشاهده میشود .دراین روش آب سرد به درون
لوله فرستاده شده و جریان گاز کک داغ از آن خارج میشود.
 -3در نهایت ،گاز کک سرد شده از یک تهنشین کننده
الکترواستاتیکی جهت حذف قطرههای بسیار ریز قطران عبور
داده میشود.
 -4نفتالین در واحد سپراتور یا جداکننده به دنبال حذف
ترکیبات نفتی سبک بازیابی می شود .گاز کک به منظور بازیابی
بنزن ،تولوئن و گسیلن ( )benzene, toluene,Xyleneتجزیه
و تفکیک میشود.
در حین جابجایی کک ،خاموش کردن کک و فرایند دانهبندی
آن ،خرده کک تولید میشود که میتواند در واحد آگلومراسیون
مجدد آگلومره شده و مورد استفاده قرار گیرد یا به عنوان

یک محصول جانبی واحد ککسازی فروخته شود .سیستم
خنکسازی گاز کک توسط برجهای خنک کننده با یک سیکل
بسته گردشی آب از انتقال آلودگی به اتمسفر جلوگیری میکند.
هزینههای نصب این سیستم پایین است و بازدهی آن از طریق
مبدلهای حرارتی مارپیچی خود تمیزشونده به شدت باال خواهد
رفت .بعالوه گاز کک هیچگونه تماسی با آب خنک کننده نداشته
و آب بازیافتی میتواند به صورت مستقیم مورد استفاده قرار گیرد.
شماتیک و تصویر یک مبدل حرارتی مارپیچ در شکل  4مشاهده
می شود.
یک فرایند معمول واحد عملیات روی گاز کک در شکل  5دیده
می شود .محتوای آب و قطران به یک واحد بازیابی قطران خام
منتقل شده و سپس گاز کک تا دمای حدود  27درجه سانتیگراد
خنک می شود NH3 .و سولفید هیدروژن به واحد تنظیف کننده
(اسکرابر) ارسال شده و بنزول جدا و برای استفادههای مجدد
بازیابی میشود .در نهایت  NH3با استفاده از یک کاتالیست در
دما و فشار اتمسفر باال به  N2و  H2شکسته میشود (2NH3
مرداد و شهریور 1398
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شکل ) 4طرح شماتیک و تصویر یک مبدل حرارتی مارپیچ

شکل  )5دیاگرام شماتیکی از فرایند عملیاتی انجام شده بر روی گاز کک

 )→ N2+3H2درحالیکه  H2Sاز طریق فرایند کالوس به گوگرد
عنصری تبدیل میشود .یک واحد تصفیه پساب بیولوژیکی به
طور متناوب جهت بازیابی و تجزیه انواع ترکیبات هیدروکربنی و
نیتروژنی به کار گرفته می شود.
 -2حذف NH3
 NH3موجود در گاز کک زمانی که در تماس با گاز حاوی
محلول اسید سولفوریک باشد به شکل سولفات آمونیوم در آمده
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سپس بازیابی ،کریستالی و خشک میشود و در نهایت به شکل
جامد کود شیمایی شده و از گاز کک حذف میشود .فرایند مدرن
و پیشرفته تر حذف  NH3از گاز کک شامل فرایند شستشوی
با آب می باشد .بعد از اینکه گاز کک تا دمای  27درجه در کولر
9
ثانویه سرد شد ،به واحد حذف  NH3مجهز به بخش استریپینگ
(فرایند جداسازی فیزیکی که در آن یک یا چند مولکول از یک
جریان مایع توسط یک جریان بخار حذف می شود) ارسال

میشود .سپس گاز به بخش جذب وارد شده در حالی که بخشی
از محلول جاذب سرد شده و بازیابی میشود .آب خارج شده از
جداساز ( Stripper) NH3به باالی جذب کننده ارسال میشود.
شماتیکی از جداساز  NH3در شکل  6مشاهده می شود.
آب بخش بازیابی نیز به طور پیوسته سرد شده و مجدد مورد
استفاده قرار میگیرد .آهک و سود سوزآور جهت واکنش با
اسیدهای غیرفرار و آزادسازی  NH3مورد استفاده قرار میگیرد
و اجازه می دهد جداسازی بر پایه بخار بر روی محلول انجام شود.
بخارات خارج شده از دو واحد جداسازی از یک کندانسور
جزئی جهت بازیابی و مرتب سازی مولکول های  NH3و سایر
اسیدهای گازی عبور داده می شود .فرایند حذف  NH3توسط
یک واحد معمول شستشوی آب ،محتوای  NH3گاز کک را از
 200-500فوت مکعب به  2-7فوت مکعب کاهش خواهد داد.
 2-2گوگردزدایی گاز کک
جذب سولفید هیدروژن از گاز کک با استفاده از محلول NH3
در صنعت ککسازی به خوبی راه اندازی شده و به عنوان یک
فرایند جداسازی به اندازه کافی توسعه یافته است .طبق استاندارد
اروپا ،میزان  H2Sموجود در گاز کک باید به مقدار قابل قبول
 0/5گرم بر متر مکعب برسد .در نتیجه استفاده از  NH3برای
حذف  H2Sاز گاز کک توجه زیادی را به خود جلب نموده است

زیرنویسها:
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شکل  )6شماتیکی از دو نوع جداساز  Packed bedو sieve tray

که خالصه آن در واحد کالوس شکل  5دیده می شود .در طول
گوگردزدایی از گاز کک ،در ابتدا یک سوم محتوای گوگرد تحت
اکسایش جزئی طبق واکنش زیر مصرف می شود.
3H2S+3/2O2 → 2H2S+SO2+H2O(g) (1
بعد از واکنش اکسیداسیون H2S ،متحمل واکنش کالوس
طبق رابطه زیر می شود.
2H2S+SO2 → 2H2O(g)+ 3/nSn (2
واکنش در دمایی بین  230تا  250درجه سانتیگراد در سرتاسر
یک کاتالیست  Al2O3انجام میشود .یکی از معایب فرایند فوق
ت که محتوای باالی  NH3در گاز اسیدی میتواند
این اس 
یک مسیر ثانویه مصرف اکسیژن را برای تولید آب ،نیتروژن و
اسیدهای نیتروژن ایجادکند در نتیجه منجر به کاهش محتوای
گوگرد عنصری میشود .یکی دیگر از مشکالت عمده شامل
غیر فعال شدن جزئی یا کامل کاتالیست میباشد .برای غلبه
به این مشکل اکسیداسیون کاتالیتیکی دما باال (باالی 1100
 )H2Sمورد نیاز است .برای حذف همزمان  NH3و  H2Sاز
گاز کک تکنولوژی  Ama-sulfمعرفی شده است .این رویکرد
شامل اکسایش جزئی  H2Sو تجزیه همزمان  NH3در سرتاسر
کاتالیزور نیکلی در دمای  1100تا  1200درجه سانتیگراد است.
چالش دیگر این فرایند جداسازی ناقص  H2Sاز محلول آب
آمونیاکی بوده که در آن تقریبا  H2S 2%در محلول جداسازی
باقی مانده که منجر به مشکل زیست محیطی انتشار گاز SOx
میشود Park .روش حذف اتخابی  H2Sاز گاز کک در حضور
بخار آب و  NH3تحت کاتالیستهای  V2O5/SiO2و Fe2O3/
 SiO2را ابداع کرد .کاتالیستها بهگزینی باالیی در حذف H2S
با تشکیل شدن حداقلی  SO2از خود نشان دادند .نتایج شامل
تبدیل کامل  H2Sبه مخلوطی از گوگرد عنصری و نمک آمونیوم
میباشد.
ادامه در شماره بعد ...
1. coke oven gas
2 . reforming
3. Catalytic co-methanation
4 . transition
5. active metal supported catalysts
6. decoposition
7 . flushing liqour
8 . shell-and-tube heat exchangers
9. stripping section
مرداد و شهریور 1398
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ارزيـا بي توليـد محصوالت آهن اسـفنجي
جهان و ايران در سـال 2018

تهيه و تنظيم :
مهندس محمدحسن جوالزاده
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در سال  2018ميزان توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان
با  % 15رشد توليدبه  100.46ميليون تن رسيد .در شکل1 -
انواع محصوالت آهن اسفنجی از جمله بریکت گرم ،آهن اسفنجی
تولید شده از پلت و سنگ آهن تکه ای مشاهده می گردد .اين
توليد در حالي بدست آمده است كه كل ظرفيت توليد آهن
اسفنجي دنيا بالغ بر  120ميليون تن بوده است .در سال 2018
بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی در کشور های ایران ،هند و
آمریکا جمعاً  11.33میلیون تن مشاهده شده است .نسبت به
سال  2017در تولید آهن اسفنجی کشور جمهوری اسالمی ایران
 5.2میلیون تن افزایش حاصل شده است .در کشور قطر نسبت
به سال قبل تغییرات تولید پیش نیامده است ( 2.63میلیون تن).
در کشور عربستان افزایس جزئی تولید آهن اسفنجی به چشم
می خورد .ناحیه منا ( )MENAبا تولید  47.19ميليون تن آهن
اسفنجی % 47 ،آهن اسفنجی دنیا را بدست آورده است.کشور
روسیه با شکستن رکورد جدید تولید  7.9 ،ميليون تن آهن
اسفنجی بدست آورده است .در دو نقطه کلیدی جهان یعنی در
هند و ایران افزایش تولید مشاهده می شود .میزان تولید آهن
اسفنجی کشور هند به  28.11ميليون تن افزایش یافته است در
حالی که در سال  2010میزان تولید آهن اسفنجی این کشور
 23.4ميليون تن بوده است % 50 .تولید آهن اسفنجی هند در
کوره های القایی به مصرف می رسد .جدول – 1نشانگر روند
تولید آهن اسفنجی کشور هند است .در کشور ونزوئال میزان
تولید آهن اسفنجی نسبت به سال  69 ، 2017هزار تن کاهش
پیدا کرده است .در جدول 2 -روند توليد آهن اسفنجي جهان
طی سال های  2018 - 2004ديده ميشود % 43 .معادل 43.2
میلیون تن آهن اسفنجی جهان را کشور های اسالمی تولید می
کنند .در سال قبل 5واحد جديد آهن اسفنجي در ايران جمعاً
به ظرفیت  6.45میلیون تن به بهره برداري رسيده است .در
الجزایر یک واحد  2.5ميليون تنی توسط شرکت  Tosyaliبا
موفقیت راه اندازی شد .در سال  2018هیچ مدول آهن اسفنجی
بر پایه فرایند انرژآيرن به بهره برداری نرسیده است .هم اكنون
 1مدول توليد آهن اسفنجي به روش انرژآيرن با ظرفيت 0.8
ميليون تن در كشور ونزوئال در حال نصب مي باشد .در واقع
در چند سال آینده به ظرفیت تولید آهن اسفنجي دنیا بیش از
 12.86میلیون تن افزوده خواهد شد .ميزان توليد تجمعي آهن
اسفنجي به روش ميدركس در سال  2018از مرز  1045ميليون
تن گذشت .فرايند احيأ مستقيم ميدركس در سي و ششمین

شکل :1-انواع محصوالت آهن اسفنجی

جدول :1 -روند توليد آهن اسفنجي هند

جدول :2 -روند توليد آهن اسفنجي جهان (میلیون تن)
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جدول :3 -واحدهای تولید آهن اسفنجی میدرکس در حال احداث

شكل  : 2 -روند افزایش ظرفیت تولید مدول های آهن اسفنجی
میدرکس

سال متوالي با توليد 63.8ميليون تن ( 63.5%كل توليد جهان)
در رأس فرايندهاي اصلي تولید آهن اسفنجي دنيا قرار گرفت.
در سال قبل سهم فرایندهای تولید آهن اسفنجی بر پایه گازی
و زغالی به ترتیب  79.8و 20.2%بوده است .ميزان توليد تجمعي
آهن اسفنجي به روش هاي مختلف از سال  1970تا كنون
( )2018بيش از  1670ميليون تن برآورد شده است .پیش بینی
می شود تا سال  2030ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهان از مرز
200میلیون تن بگذرد.
در حال حاضر رشد توليد فرايند ميدركس بسيار باال بوده و
پيشبيني ميشود درسال جاری 70 ،ميليون تن آهن اسفنجي
ديگر نيز توليد شود .در سال گذشته از  86مدول نصب شده
ميدركس  77مدول با  72.3ميليون تن ظرفيت ،در حال كار
بوده است .هم اکنون  6مدول آهن اسفنجی میدرکس در
کشورهای ایران ( 7.71میلیون تن) و الجزائر ( 1.5میلیون تن)
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و آمریکا ( 1.6میلیون تن) جمعاً به ظرفیت  11.8میلیون تن در
حال احداث می باشد .در جدول  3واحدهای تولید آهن اسفنجی
میدرکس در حال احداث از نظر میگذرد .در شکل  2-نیز روند
افزایش ظرفیت تولید مدول های میدرکس مشاهده می گردد.
به دنبال فرآيند ميدركس ،فرايند كوره دوار پايه زغالي با توليد
بیش از  20.3ميليون تن ( % 20.2کل تولید جهان) در رده
دوم قرار دارد .ميزان توليد فرايند اچ .واي  .ال .انرژآيرن15.6 ،
ميليون تن ( 15.5%کل تولید جهان) گزارش شده است .در
سال قبل از  23مدول آهن اسفنجی نصب شده به روش اچ.
واي  .ال .انرژآيرن 16 ،مدول با 18.74ميليون تن ظرفيت ،در
حال برداري و  5مدول باقي مانده ( 2.86ميليون تن ظرفيت)
نيز متوقف بوده است .در حال حاضر در سطح دنیا  8مدول
میدرکس و  2مدول اچ .وای .ال .در حال احداث میباشد .هم
اکنون یک مدول آهن اسفنجی اچ .واي .ال .در ونزوئال (0.8
میلیون تن) در حال احداث میباشد .در شكل  3سهم فرايندهاي
مختلف در توليد آهن اسفنجي دنيا در سال  2018از نظر
ميگذرد .ضمناً در شكل 4سهم روشهاي مختلف در فرايند پايه
گازي آهن اسفنجي دنيا در سال  2018نشان داده شده است.
از ابتدای شروع بهره برداری واحد های میدرکس ،میزان تولید
آهن اسفنجی به روش میدرکس تا کنون  1045میلیون تن
گزارش شده است.کشور جمهوري اسالمي ايران در توليد آهن
اسفنجي (25.75ميليون تن) بر پايه گازي در رده اول جهان
قرار دارد .ظرفیت تولید آهن اسفنجي شرکت فوالد گروه مبارکه
 11.3میلیون تن در سال است .میزان تولید آهن اسفنجي این
شرکت در سال  1397در حدود  10.56میلیون تن گزارش شده
است .میزان تولید آهن اسفنجي شرکت فوالد خوزستان در سال
قبل  3.85میلیون تن بوده است .ظرفیت تولید آهن اسفنجي
کشورهای عربی  23.08میلیون تن به ثبت رسیده است .در
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شكل  : 3 -سهم فرايندهاي مختلف در توليد آهن اسفنجي جهان
در سال2018

شكل  : 4 -سهم روش هاي مختلف درفرايند پايه گازي آهن
اسفنجي دنيا در سال 2018

سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجي کشورهای عربی 21.45
میلیون گزارش شده است.
كشور هندوستان با توليد  28.11ميليون تن در رأس توليد
كنندگان آهن اسفنجي جهان قرار گرفته است .شايان ذكر است
نزديك به  % 71از آهن اسفنجي اين كشور در كوره هاي دوار با
پايه زغال بدست مي آيد .تولید آهن اسفنجی در كوره هاي دوار
با پايه زغال در کشور هند بدلیل کمبود سنگ آهن کاهش پیدا
کرده است .ظرفیت تولید آهن اسفنجي روش پايه زغال درسال
 2010بالغ بر  18.1میلیون تن بوده است .میزان تولید آهن
اسفنجي شركت اسار هند سال گذشته  4.86میلیون تن بوده
است .میزان تولید آهن اسفنجی تاتا استیل هند در سال گذشته
 437هزار تن به ثبت رسیده است .ايران با  25.75ميليون تن
توليد آهن اسفنجي رده دوم جهان را از آن خود كرده است .در
سال  1397کشور ایران  533هزار تن آهن اسفنجی صادر کرده
است .ميزان توليد آهن اسفنجي كشور ونزوئال 0.99 ،ميليون بوده
است و كشور مذكور در رده دهم توليدكنندگان آهن اسفنجي
جهان قرار گرفته است .در حاليكه ميزان توليد آهن اسفنجي اين
كشور در سال  2005حدود  8.9ميليون تن بوده است .ميزان
توليد آهن اسفنجي شركت  OEMKروسیه نزدیک به 3.223
ميليون تن به ثبت شده است .ميزان توليد آهن اسفنجي شركت
سیدور ونزوئال نیز  0.2ميليون تن اعالم شده است .مدول شماره
 2Cاین شرکت در طول دوسال گذشته متوقف بوده است .ميزان
توليد آهن اسفنجي شركت  Acindarکشور آرژانتین بیش از 1

ميليون تن گزارش شده است .تولید تجمعی آهن اسفنجي این
شرکت در  40سال گذشته  30.94میلیون تن برآورد شده است.
میزان تولید آهن اسفنجی مدول  Eشرکت حدید عربستان
 2.3میلیون تن بوده است در سال قبل  % 48شارژ ورودي كوره
هاي احيأ مستقيم ونزوئال را سنگ آهن تكه اي تشكيل داده
است .در سال گذشته  % 68شارژ ورودي كورههاي احيأ مستقيم
شرکت  Saldanhaآفریقای جنوبی سنگ آهن تكه اي بوده
است .میزان تولید آهن اسفنجي شركت  EZDKمصر در سال
قبل نزدیک به  2.6میلیون تن گزارش شده است .كشورهاي
روسيه ،عربستان و مكزيك به ترتيب با توليد  6 ، 7.9و 5.97
ميليون تن آهن اسفنجي در ردههاي سوم تا پنجم دنيا قرار
گرفتهاند .در اتحادیه اروپا کشور آلمان و سوئد به ترتیب  0.56و
 0.1میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده اند .در جدول  4ميزان
توليد آهن اسفنجي كشورهاي مختلف جهان در سال 2018
مشاهده ميگردد .ايران در بين كشورهاي اسالمي و ناحيه خاور
ميانه و شمال افريقا منا )MENA( ،در توليد آهن اسفنجي در
رده اول قرار دارد .در جدول  5روند توليد آهن اسفنجي در
ايران به نمايش در آمده است 5 .كشور شاخص (هند ،ايران،
روسيه ،عربستان سعودي و مكزيك)  % 73.4كل آهن اسفنجي
جهان را توليد مي كنند .در سال  ،2018شركت آرسلور ميتال
 7.4ميليون تن آهن اسفنجي توليد كرده است .شرکت آرسلور
ميتال در سطح جهان دارای  13واحد تولید آهن اسفنجی به
ظرفیت تولید  9.4ميليون تن میباشد .آمریکا در سال گذشته،
مرداد و شهریور 1398
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جدول  : 4 -ميزان توليد آهن اسفنجي كشورهاي مختلف جهان در سال 2018

جدول  : 5 -روند توليد آهن اسفنجي در ايران(میلیون تن)

 1.7میلیون تن آهن اسفنجی واردات داشته است .بزرگترین
تولید کننده آهن اسفنجی کشور هند ،شرکت  JSWدر واحد
 Dolviخویش همراه با گاز طبیعی گاز کک را به عنوان گاز
احیأ کننده با موفقیت بکار گرفته است .در طول  4سال گذشته
مدول آهن اسفنجی این شرکت با ترکیب گاز کک و گاز طبیعی
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کار کرده است.
طبق برنامهريزي انجام شده ،در آينده نزدیک به ظرفيت توليد
آهن اسفنجي ايران  7.71ميليون تن افزوده خواهد شد .ميزان
توليد آهن اسفنجي كشور امارات در سال  2018حدود 3.78
ميليون تن بوده است .كشور عمان با توليد  1.5ميليون تن آهن
اسفنجي براي ششمین سال متوالی در رده بندي جهان قرار
گرفته است .طبق گزارشات حاصله ،آهن اسفنجی گرم تولیدی
عمان از طریق بونکر های عایق روی کامیون به شرکت های هم
جوار انتقال و درکوره های قوس الکتریکی شارژ می شود .کوره
قوس الکتریکی شرکت شدید عمان آخر سال  2013به اتمام
رسیده است .میزان تولید آهن اسفنجی کشور بحرین 1.6میلیون
تن اعالم شده است .میزان تولید آهن اسفنجی کشور قطر نیز
در حدود  2.63میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان تولید
آهن اسفنجی مدول  2شرکت قطر استیل  1.575میلیون تن
بوده است.
هم اكنون در هند بيش از  315كوره دوار احيأ بر پايه ذغال با
ظرفيت توليد بیش از  30ميليون تن آهن اسفنجي در سال در
حال بهرهبرداري ميباشد .به طور معمول كورههاي دوار (زغالي)
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شكل : 5 -روند توليد آهن اسفنجي سرد  ،گرم و بريكت شده

مرسوم داراي ظرفيت توليد  25تا  50هزار تن آهن اسفنجي در
سال ميباشند .بيشتر آهن اسفنجي توليد شده در هند در كوره
هاي القايي به مصرف مي رسد .فرايند توليد آهن اسفنجي كشور
آفريقاي جنوبي نيز برپايه ذغال است .در شكل 5روند توليد آهن
اسفنجي سرد ،گرم و بريكت شده در دنيا بطور تفكيكي به نمايش
گذاشته شده است .شايان ذكر است در سال قبل  11.16ميليون
تن آهن اسفنجي گرم دركوره هاي قوس الكتريكي جهان شارژ
شده است .به عبارت دیگر  % 11.1آهن اسنفجی تولیدی جهان
به صورت گرم در کوره های قوس الکتریکی شارژ شده است.
در سال  2018میزان تولید آهن اسفنجي و بريكت گرم به
ترتيب  80.31و  9.03ميليون تن به ثبت رسیده است .در سال
 2018آهن اسفنجي و بريكت گرم به ترتيب به ميزان 12.49
و 9.03ميليون تن به نقاط ديگر جهان صادر شده است (جمعاً
 21.52ميليون تن) .میزان صادرات آهن اسفنجي جهان ازطریق
راههای آبی و خاکی به ترتیب  10.22و  11.3میلیون تن یوده
است .بيشترين صادرات آهن اسفنجي بریکت گرم ( )HBIتوسط
كشور روسيه به ميزان  4ميليون تن صورت گرفته است .کشور
ترینیداد و توباگو 1.54 ،میلیون تن آهن اسفنجي بریکت گرم

( )HBIبه آمریکا صادر کرده است .میزان صادرات آهن اسفنجي
بریکت گرم ( )HBIکشور ونزوئال  0.8میلیون تن ثبت شده
است .درشکل -6جهات جریان تجارت (صادرات) آهن اسفنجی
درسطح جهان از نظر می گذرد .همانطوریکه درنقشه مالحظه
می گردد ،مبدأ صادرات محصوالت آهن اسفنجی کشور های
ونزوئال ،روسیه،به مقصد کشورهای اروپا یی ،چین و آمریکا می
باشد .خاطر نشان می گردد کل ظرفیت  HBIنصب شده در
سطح جهان بیش از  28میلیون تن می باشد.
ضمناً در شكل  7نيز روند صادرات آهن اسفنجي (از جمله
بریكت گرم) از طريق راههاي خاكي ( 11.3ميليون تن) و آبي
ل گذشته
( 10.22ميليون تن) به مناطق مختلف دنيا ،در سا 
مشاهده ميگردد (جمعاً  21.52ميليون تن) .شایان ذکر است
یک سوم آهن اسفنجی تولیدی کشور هند به کارگاه های ذوب
فوالد مستقر در  5-10کیلومتری واحد های احیأ ی مستقیم
انتقال داده می شود.
استفاده از آهن اسفنجي گرم در كورههاي قوس الكتريكي
در مقايسه با بريكت گرم منجر به كاهش مصرف انرژي برق به
ميزان 140كيلو وات ساعت برتن فوالد مي گردد (بازاي هر 100
مرداد و شهریور 1398
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شكل: 6 -جهات جریان صادرات آهن اسفنجي و بریکت گرم جهان در سال 2018

شكل  : 7 -روند صادرات آهن اسفنجي از طريق راههاي آبي و خاكي(میلیون تن)

درجه سانتيگراد  20 ،كيلو وات ساعت برتن فوالد) .ضمناً ميزان
مصرف الكترود گرافيتي و نسوز كورههاي قوس الكتريكي به
ترتيب به ميزان 0.55و  1.9كيلوگرم بر تن فوالد مذاب كاهش
مي يابد .از طرف ديگر بهرهوري كوره قوس الكتريكي به ميزان
 % 20-15افزايش مي يابد .در جدول  6روند افزايش شارژ آهن
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اسفنجي گرم در كوره هاي قوس الكتريكي جهان از نظر ميگذرد.
كشورهاي هند ،مالزي ،عربستان ،مكزيك ،امارات ،عمان ،بحرین
و مصر از فناوري شارژ گرم آهن اسفنجي در كورههاي قوس
الكتريكي بهره مند هستند .بزرگترين مدول آهن اسفنجي جهان
با ظرقيت  2.5ميليون تن به روش ميدركس در شركت Tosyali
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جدول: 6-روند شارژ آهن اسفنجي گرم در كوره هاي قوس
الكتريكي جهان

جدول: 7 -سهم آهن اسفنجي در مواد آهن دار فوالد سازي هاي
جهان در سال 2018

الجزائر در حال بهرهبرداري است .میزان تولید آهن اسفنجی
شرکت جیندال عمان  1.5میلیون تن به ثبت رسیده است .اولين
واحد شارژ آهن اسفنجي گرم در كوره هاي قوس الكتريكي ايران
قرار است در گل گهر با ظرفيت 1.8ميليون تن در سال احداث
گردید .از طرف دیگر شرکت فوالد اردکان (شرکت چادرملو) یک
واحد آهن اسفنجی با ظرفیت  1.55میلیون تن به روش شارژ
گرم آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی را در حال احداث
میباشد .با توجه به اينكه سهم آهن اسفنجي در مواد آهندار
فوالدسازي هاي ايران بيش از  % 88.6است (جدول  ،)7استفاده
از فنآوري شارژ گرم آهن اسفنجي در كوره هاي قوس الكتريكي،
بیش از  % 25صرفه جويي انرژي برقی را به همراه خواهد داشت.
سهم آهن اسفنجي ،قراضه فوالد و چدن مذاب در مواد آهندار
فوالد سازي هاي جهان به ترتیب  61.82 ،4.98و  33.2درصد
می باشد (کل وزن مواد آهن دار ورودی  2017میلیون تن) .لذا
تنوع مواد آهن دار ورودی در فوالد سازيهاي جهان و ایران
کام ً
ال متفاوت است و درنتیجه میزان مصرف انرژی ویژه تولید
فوالد در ایران بیشتر از متوسط مصرف انرژی ویژه تولید فوالد
در جهان است .در جدول  8میزان مصرف مواد آهندار در فوالد
سازي هاي جهان ارائه شده است.
منابع
1- 2018 World Direct Reduction Statistics
2- World Steel Recycling in Figures 2014 – 2018
3- EU-28 Steel Scrap Statistics

جدول : 8 -میزان مصرف مواد آهن دار در فوالد سازي هاي جهان
در سال 2018

4- Direct from Midrex, 2nd Quarter 2019
5- Direct from Midrex, 1st Quarter 2019
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تزريق هم زمان پود ر زغال و گاز طبيعي
در فورمهای هـوایدم كـوره بلنــد
قسمت دوم

تهیه و تدوین:

جالل آقابابا
فوق لیسانس
متالورژی
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شهرام علیخانی
فوق لیسانس
متالورژی

علی شیرازی
فوق لیسانس
متالورژی

کریم نظریخواه
فوق لیسانس
ساخت و تولید

علیرضا کیانی
لیسانس
متالورژی
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 -3تزریق گازطبیعی به کوره بلند
نرخ تزریق گازطبیعی معموال در محدوده 90-60 kg/tHM
میباشد .مقادیر تزریق باالتر تا حدود  150kg/tHMنیز در
شرایطی امکانپذیر است .ضریب جایگزینی گازطبیعی حدود
( 1kg coke/kg NGبا توجه به درصد متان در دامنه 1.3-
 )0.9میباشد .البته این ضریب ثابت نبوده و با افزایش نرخ دمش
گازطبیعی ،کاهش مییابد .گازطبیعی معموالً با درجه حرارت
محیط به کوره تزریق شده و زمان قرارگرفتن گازطبیعی در
اتمسفر اکسیدی شعله بسیار کوتاه و حدود  7-4میلی ثانیه است.
به دلیل گرماگیر بودن واکنش تجزیه گازطبیعی و به منظور
تکمیل احتراق گاز در ناحیه شعله و جلوگیری از کاهش بیش
از حد دمای شعله ،معموال به تناسب افزایش تزریق گازطبیعی،
غنای اکسیژن هوایدم نیز افزایش مییابد .روش دیگر جلوگیری
از کاهش دمای شعله ،پیشگرم نمودن گازطبیعی میباشد.
بر اساس واکنش تعادلی تجزیه متان ،CH4 → C+2H2
تركيب گازطبيعي در درجه حرارتهاي مختلف در جدول  5ارائه
شده است .مشاهده میگردد واکنش تجزیه متان در دمای باالی
 1100درجه سانتیگراد تقریبا کامل است.
همانند شکل 6برای  ،PCIنمودار ناحیه کاری دمش گازطبیعی
بهمراه افزایش غنای اکسیژن در شکل 7نشان داده شده است .در
صورت تزریق گازطبیعی ،نقطه تالقی کمینه دمای شعله (برای
مثال  )2050 °Cو کمینه دمای گاز خروجی ،نشاندهنده بیشینه
مقدار بهرهوری و کمینه مصرف کک است .موقعیت واقعی این
نقطه تالقی به شرایط عملی ( از قبیل رطوبت همراه بار و کک) و
کمینه دمای قابل قبول شعله بستگی دارد .خوشبختانه به دلیل
وجود گاز هیدروژن ،هنگام تزریق گازطبیعی ،کمینه دمای شعله
را (همان گونه که در شکل نشانداده شده) میتوان 2000 C°
در نظر گرفت .در این حالت امکان تزریق  20kg/tHMگازطبیعی
بیشتر فراهم میشود.
در مقایسه با  ،PCIعملکرد گازطبیعی در کوره به نسبت
آهسته تر بوده و با افزودن گازطبیعی ،دمای شعله با نرخ بیشتری
کاهش یافته و به تناسب باعث کاهش بیشتر تولید میشود .از
طرفی کاهش واکنشهای احیای مستقیم به معنی نیاز کمتر به
حرارت جهت گرمایش و ذوب نهایی بار بوده و در نتیجه عملیات
کوره میتواند با دمای شعله کمتر در مقایسه با  PCIانجام شود.
کورهبلندهای مجهز به  PCIمعموال دارای دمای شعله - 2050
 2200°Cمیباشند در حالی که دمای شعله در صورت دمش

%H2

%CH4

درجه حرارت C°

جدول  :5ترکیب گاز متان در دماهای مختلف]1[ .

شکل :6ناحیه کاری نشاندهنده عوامل محدودکننده موثر بر
]شرایط زبانه هنگام تزریق پودر زغال3[ .
)(RAFT = Raceway Adiabatic Flame Temperature

]شکل :7ناحیه کاری کوره هنگام تزریق گازطبیعی3[ .
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گازطبیعی تا زیر  1900°Cنیز امکان پذیر است.
هیدروژن تولید شده ناشی از اکسیداسیون جزئی گازطبیعی،
جهت انجام عملیات احیا در ناحیه پایینی کوره بسیار پربازده
است .درصد هیدروژن در گاز ناحیه بوش باعث کاهش احیای
مستقیم شده و احیا به وسیله گاز در کوره افزایش مییابد .پس
با افزایش هیدروژن در گاز ناحیه بوش ،حرارت مورد نیاز جهت
جهت ناحیه پایینی کوره کاهش مییابد.
انرژی کل شامل انرژی حرارتی به اضافه انرژی شیمیایی است.
انرژی حرارتی ،مقدار حرارت تولید شده در ناحیه زبانه باالی
دمای مبنای  1428°Cاست .در نتیجه عبارتست از مقدار گاز
( )m3 STP/tHMضربدر ( )Tflame–1482ضربدر ظرفیت
حرارتی گاز (.)kJ/m3 STP
انرژی شیمیایی عبارتست از انرژی معادل هیدروژن گاز در
ناحیه بوش و بازده هیدروژن .مشاهده میشود که احیای اکسید
آهن به وسیله هیدروژن (در مقایسه احیای مستقیم با کربن)
مزیت حرارتی  62MJ/mol FeOرا به همراه دارد (تفاضل ΔH
دو واکنش زیر).
ΔH = 78,5 MJ/mol FeO
ΔH = 16,5 MJ/mol FeO

FeO + C Fe + CO
FeO + H2 Fe + H2O

خهای متفاوت گاز ،نشان میدهد
آنالیز فرآیند کورهبلند در نر 
که انرژی کل مورد نیاز برای ناحیه پایین کوره ثابت است
( Lingiardiو همکاران  ]1[ .)2001این بدان معنی است که
با افزایش نرخ تزریق گازطبیعی ،هیدروژن بیشتری وارد سیستم
شده که باعث افزایش انرژی شیمیایی شده و در نتیجه کاهش
دمای شعله را امکانپذیر مینماید.
از طرفی هیدروژن تاثیرات دیگری بر فرآیند دارد .اوالً از
آنجایی که ملکول هیدروژن سبک است ،چگالی گاز دمش
کاهش مییابد و امکان دمش مقادیر بیشتر هوا در  ΔPثابت
فراهم میگردد .محاسبات مربوطه در این حالت یا توجه به
معادله ( ،Δp/L= K V2 (Ergunانجام میشود .در این معادله
 ،Δp/Lتغییرات فشار در واحد ارتفاع ( تابعی از مشخصات بار و
اندیس نفوذپذیری  kاست) ،چگالی گاز و  Vسرعت گاز است.
بر این اساس در صورت افزایش  5%هیدروژن در گاز ناحیه
بوش ،چگالی گاز  4.3%کاهش یافته و حجم هوایدم را در ΔP
مشابه میتوان تا  2.3%افزایش داد.
دو دیگر آنکه با توجه به اینکه بخشی از فرآیند احیا به وسیله
هیدروژن صورت میپذیرد ،نیاز به  COکاهش مییابد .در نتیجه
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شکل :8نمای تزریق دوگانه گازطبیعی از طریق فورم و ناحیه شافت.
[]10

مقدار کربن مورد نیاز بازای هرتن چدن مذاب در حالت تزریق
گازطبیعی ،حدود  10-15kgکمتر از حالت تزریق پودر زغال
است (با صرفنظر نمودن از تاثیر کک).
سه دیگر آنکه با افزایش دمش گازطبیعی ،انحراف معیار
استاندارد درصد سیلیسیم و گوگرد چدن مذاب کاهش مییابد.
این موضوع براساس مشاهده تاثیر بسیار زیاد تغییرات احیاء
مستقیم بر تغییرات رژیم حرارتی کوره نسبت داده میشود.
بایستی یادآور نمود هر چند تولید مقادیر باالتر هیدروژن در
اثر تزریق بیشتر گازطبیعی (باالی  )100kg/tHMباعث بهبود
فرایند میگردد ،ولی این موضوع باعث افزایش درصد هیدروژن
در گاز خروجی تا حدود  10-14%شده که بسیار قابل اشتعال
است .بنابراین در این حالت ،دهانه کوره و تجهیزات شارژ مواد
بایستی آببند باشند.
همانگونه که بیان شد یکی از عوامل محدود کننده افزایش
تزریق گازطبیعی ،کاهش دمای شعله است .از این رو جهت
جبران این موضوع غنای اکسیژن هوایدم را افزایش میدهند.
از آنجایی که افزایش اکسیژن باعث کاهش نیتروژن هوایدم
میگردد ،منجر به کاهش دمای گاز خروجی از کوره میگردد
که یک محدودیت است .اخیرا ً جهت یافتن راه حل میانه برای
این موضوع و بمنظور تزریق بیشینه مقدار گازطبیعی ،عالوه بر
پیشگرم گازطبیعی ،تزریق حدود نیمی از گازطبیعی از محل
شافت به داخل کورهبلند مورد توجه قرار گرفته است (شکل .)8
نتایج تزریق دوگانه  NGدر مقایسه با تزریق از طریق فورم
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جدول :6مقایسه نتایج تزریق دوگانه گازطبیعی با تزریق از طریق فورم]10[ .

در جدول 6نشان داده شده است .مشاهده میشود از این طریق
عالوه بر بهبود ضریب جایگزینی کک از  1.2به  ،1.25مجموع
میزان مصرف اکسیژن از  132به  69متر مکعب بازای هرتن
چدن مذاب ،کاهش یافته است .یادآور میشود این روش نیازمند
سرمایهگذاری خاص خود بوده و با پیچیدگیهایی همراه است.
 -4تزریق همزمان گازطبیعی و پودر زغال
با توجه به شرایط محلی ،در برخی موارد تزریق همزمان
گازطبیعی و  PCIانجام میشود .از آنجایی که در ناحیه زبانه،
گازطبیعی و زغال تقریبا به صورت کامل به  CO , H2تبدیل
میشوند ،تاثیر هر دو سوخت را بایستی در نظر گرفت .در این
حالت زغال کماکان تولید کننده اکثر حرارت و گازطبیعی عامل
تولید هیدروژن است که در ناحیه پایین کوره موثر است.
شکل 9نتایج موازنه جرم و انرژی کوره را در سه حالت -1
تزریق گازطبیعی  -2تزریق پودر زغال  -3تزریق پودر زغال
باضافه  50kg/tHMگازطبیعی ،نشان میدهد .در این حالت
مشاهده میشود جهت دستیابی به مصرف ویژه کک ثابت ،در
صورت تزریق همزمان گازطبیعی و زغال(در مقایسه با حالت
تزریق زغال به تنهایی) ،نیاز به افزایش غنای اکسیژن هوایدم
وجود دارد.
بایستی توجه نمود با فرض ثابت بودن مصرف ویژه کک ،در
حالت دمش همزمان گازطبیعی و پودر زغال ،گازطبیعی در
عمل جایگزین پودر زغال میگردد .در این حالت تاثیر افزودن

شکل :9مقایسه فرایندی تزریق همزمان گازطبیعی و پودر زغال.
[]3

جدول :7مثالی از تاثیر تزریق  50kg/tHMگازطبیعی بصورت
همزمان با پودر زغال]3[ .
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جدول  :8مشخصات چند کوره بلند در حال بهرهبرداری در آمریکای شمالی در سال ]8[ .2013

گازطبیعی مطابق مثال ارائه شده در جدول  7به صورت زیر
خواهد بود:
 کاهش گوگرد وارد شده به کوره؛ کاهش خاکستر زغال ،امکان کار با بازیسیته کمتر را درناحیه چسبان ( ،)Cohesiveکه مطلوب حرکت نزولی بار است
را فراهم میکند .همچنین باعث کاهش نرخ سرباره شده و کوره
میتواند برای درصد ثابتی از گوگرد چدن مذاب ،با بازیسیته
پایینتر کار کند؛
 افزایش احیای گازی با هیدروژن که باعث کاهش مصرفویژه کربن و بهبود کیفیت چدن مذاب میگردد؛
 امکان افزایش نرخ دمش در  ΔPمشخص ،بدلیل چگالیپایین هیدروژن؛
 افزایش مصرف ویژه اکسیژن.یکی دیگر از مزایای تزریق همزمان گازطبیعی و پودر زغال،
امکان ادامه استفاده از هر یک در صورت بروز اشکال در استفاده
از سوخت دیگر است .ولی حالت اقتصادی بهینه به شرایط محلی
از قبیل قیمت سوخت ،کیفیت بار ،مهارت اپراتور و کمینه مدنظر
مصرف ویژه کک بستگی دارد.
نتایج مربوط به تزریق سوختهای کمکی به چند کوره بلند در
آریکای شمالی در جدول  8نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،در کوره بلندهای  Fتا  ، Kتزریق همزمان پودر
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زغال و گازطبیعی انجام میشود.
 -1-4مقایسه تطبیقی تزریق گازطبيعي و پودر زغال و
نرخ جایگزینی:
تفاوت اصلی گازطبیعی و پودر زغال را میتوان در نوع و میزان
عناصر احتراق (کربن و هیدروژن) جستجو کرد .نسبت  C/Hدر
گازطبيعي بین  3-5و در زغال بین 5-25ميباشد .نتیجه پایینتر
بودن نسبت  C/Hدر گازطبیعی ،اتالف انرژی در مرحله تجزیه
ترکیبات هیدرو-کربنی در ناحیه زبانه است .تزریق سوختهای
کمکی نه تنها پتانسیل اکسیدی زبانه را تحت تاثیر قرار میدهند
بلکه بر حرارت ،حرکت گازها ،تشکیل سرباره و فرآیند کاری کوره
نیز موثرند .شکل 10نتايج حاصل از مصرف هركدام از این دو
سوخت و تاثیر آن بر پارامترهای کوره از قبیل دمای شعله ،میزان
گاز احیایی ناحیه بوش و درصد احیای مستقیم را نشان میدهد.
به طور مثال در اثر تزریق  100کیلوگرم پودر زغال و یا 100
متر مکعب گازطبیعی ،به ترتیب
 درصد واکنشهای احیای مستقیم حدود  2-6%برای  PCIوحدود  15-20%برای  NGکاهش مییابد؛
 میزان گاز احیایی ناحیه بوش حدود  30m3برای  PCIوحدود  100m3برای  NGافزایش مییابد؛
 دمای شعله حدود  C 170-70°برای  PCIو حدود C400-° 300برای  ،NGکاهش مییابد.
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شکل  :10تاثیر سوختهای کمکی بر شاخصهای اصلی کورهبلند.
[]1

شکل  :11تاثیر تزریق مقادیر مختلف گازطبیعی( )m3/hبر
شاخصهای کوره بلند مجهز به تزریق پودر زغال]1[ .

شکل ،11تاثیر تزریق مقادیر مختلف گازطبیعی ( )m3/hبر
شاخصهای کوره بلند مجهز به تزریق پودر زغال را نشان میدهد.
ن میدهد که در محدوده کاهش دمای شعله
این شکل نشا 
( )1950-2150°Cناشی از دمش گازطبیعی ،با استفاده از
مقادیر مختلف  ،PCIبهرهوری و مصرف کک کوره را میتوان به
ترتیب در محدوده  96-106%و  104-68%تغییر داد.
نرخ جایگزینی  PCIبا  NGدر کورهبلندی که تزریق گازطبیعی
آن در محدوده ( ،0-100m3/tHM (0-7000m3/hتزریق پودر
زغال نرم با خاکستر کم در محدوده  0-200kg/tHMو دمای
شعله آن در محدوده  1950-2150°Cبوده ،با ثابت نگهداشتن
دیگر شاخصهای بار و هوایدم ،محاسبه شده است.
نرخ جایگزینی با دو رویکرد محاسبه شده است -1 .بیشینه
بهرهوری (خط  -2 ،)aکمینه مصرف کک (خط )b
مشاهده میشود که بیشینه بهرهوری کوره (حالت اول) زمانی
بدست میآید که نرخ جایگزینی  PCIبا  NGاز مقدار 1m3/kg

(نقطه  )a1تا ( 0.55m3/kgنقطه  )a2تغییر کند .در این حالت
بهرهوری تا  106%افزایش یافته و مصرف کک در محدوده 93-76%
تغییر میکند.
همچنین کمینه مصرف کک (حالت دوم) زمانی بدست میآید
که نرخ جایگزینی  PCIبا  NGاز مقدارصفر (نقطه  )b1تا 0.2
( m3/kgنقطه  )b2تغییر کند .در این حالت کاهش بیشتر بین
 %8-3مصرف کک بدست میآید ولی بهرهوری تا 93-96 %
کاهش مییابد .در شرایط واقعی ،نرخ جایگزینی  PCIبا  NGدر
محدوده  0.2-0.5m3/kgمیباشد.
با توجه به شرایط کاری در  ،DSPبا تزریق 170kg/tHM
پودر زغال و با حذف کامل گازطبیعی ،دمای شعله در محدوده
 2150-2200°Cتثبیت میگردید .در این حالت نرخ کاهش
مصرف کک  ،76%بهرهوری  106%و نرخ جایگزینی  PCIبا NG
برابر  0.57m3/kgمیباشد.
پس از نصب تجهیزات جهت افزایش غنای اکسیژن هوایدم
مرداد و شهریور 1398
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جدول  :9شاخصهای عملکردی کوره بلند در نسبتهای متفاوت مصرف گازطبیعی و پودرزغال]1[ .

در کورهبلندهای  ،DSPمحاسبات مربوط به حالت بهینه ترکیب
سوخت کمکی ،در چهار حالت مختلف انجام شد .نتایج بدست
آمده در جدول  9نشان داده شده است.
مشاهده میشود که در مقایسه با حالت پایه ،حالت  IIکه ناشی
از تزریق همزمان و برابر  120kg/tHMپودر زغال و 120m3/
 tHMگازطبیعی با غنای اکسیژن هوایدم  29%بوده ،بهترین
گزینه از حیث قیمت تمام شده ( )94.6%و میزان مصرف کک
( )378kg/tHMو یکی از بهترین گزینهها از حیث بهرهوری
( )114.6%بوده است.
از طرفی در واحدهایی که مرغوبیت کک پایین بوده و یا با
محدودیت مصرف گازطبیعی مواجهاند ،حالت  IVبا تزریق
 120kg/tHMپودر زغال و  72m3/tHMگازطبیعی ،مصرف کک
به  417کیلوگرم رسیده و قیمت تمام شده نیز حدود  5%کاهش
یافته است.
شکل 12نرخ جایگزینی  PCIبا  NGدر مقادیر مختلف غنای
اکسیژن هوایدم را نشان میدهد .بر اساس این شکل ،روش
تثبیت شاخصهای بهینه فرآیندی در کوره بلندهای DSP
بدست آمد .برای مثال چنانچه کوره بلند با شاخصهای تزریق
 100kg/tHMپودر زغال 75m3/tHM ،گازطبیعی و 22.5%
غنای اکسیژن هوایدم کار کند ،جهت افزایش تزریق پودر زغال
به  ،200kg/tHMبه دو روش میتوان زیر عمل کرد.
 کاهش مصرف گازطبیعی به بدون تغییرغنای اکسیژن؛ -افزایش غنای اکسیژن هوایدم به  26%بدون تغییر در تزریق
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شکل  :12نرخ جایگزینی  PCIبا  NGدر مقادیر مختلف غنای
اکسیژن هوایدم]1[ .

گازطبیعی.
و چنانچه هدف ،افزایش غنای اکسیژن به  26%باشد به
روشهای زیر میتوان عمل کرد.
3
 افزایش مصرف گازطبیعی تا حدود 105-110m /tHM؛ افزایش مصرف پودر زغال به 190kg/tHM؛ افزایش مصرف گازطبیعی تا حدود  90m3/tHMو افزایشمصرف پودر زغال به .140kg/tHM
شکل  ،13مقایسه مصرف ویژه اکسیژن،کک و سوختهای
کمکی را در چند کوره بلند در مقایسه با ذوب آهن اصفهان
نشان میدهد.
شکل :13مقایسه مصرف اکسیژن،کک و سوختهای جانبی را
در چند کوره بلند در مقایسه با ذوب آهن اصفهان]5[ .
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شکل :13مقایسه مصرف اکسیژن،کک و سوختهای جانبی را در چند کوره بلند در مقایسه با ذوب آهن اصفهان]5[ .

مشاهده میشود که شرکت  Nizhny Tagilتوانسته است
با تزریق همزمان  133کیلوگرم پودر زغال و  78متر مکعب
گازطبیعی ،میزان مصرف کک را تا  315کیلوگرم به ازای هر
تن چدن مذاب کاهش دهد .این در حالیست که میزان مصرف
اکسیژن در این شرکت تا  82متر مکعب به ازای هر تن چدن
افزایش یافته است.
 -2-4طراحی فورم جهت تزریق همزمان گازطبیعی و
PCI
شكل  ،14مقطع فورم هوایدم ،براي تزريق همزمان NG

 & PCIرا در کارخانه  DSPنشان ميدهد .تزریق گازطبيعي
بوسيله يك النس با قطر داخلي  25mmاز ناحیه باالي فورمها و
به صورت عمودی انجام ميگيرد .براي توزيع بيشتر اكسيژن در
مقطع فورم و بهبود احتراق گازطبيعي و پودر زغال ،تزریق پودر
زغال از ناحیه پائيني فورم به صورت عمودی و بوسيله النسی
با قطر داخلي  25mmانجام میشود .از آنجایی که سوختن
پودر زغال به زمان بيشتري نیاز دارد ،فاصله بين دماغه فورم تا
سر النس  PCIبیشتر از این فاصله تا سر النس  NGميباشد.
عملکرد مطلوب و عمر مناسب این فورمهای هوایدم ،با توجه به
نتایج بدست آمده از بهرهبرداری طوالنی مدت در کارخانه ،DSP
اثبات شده است .همچنین حالت هایی از اضافه نمودن یک النس
جهت تزریق اکسیژن و یا تزریق پودر زغال به وسیله گاز حمال
 NGنیز وجود دارد که نیازمند بررسی معایب و مزایای هر روش

شکل  :14مقطع فور م هوایدم ،طراحی شده جهت تزريق همزمان
]1[ .NG & PCI

است.
در مورد طراحی النس جهت تزریق همزمان PCI & NG
اقدامات دیگری نیز صورت پذیرفته که نتایج متفاوتی بهمراه
داشته است .شکل  ،15فرم طراحی شده جهت تزریق همزمان
 PCI & NGدر کوره بلند شماره  8کارخانه Fairfield Works
مرداد و شهریور 1398
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شکل  :15فورم تزریق همزمان  PCI & NGدر کوره بلند شماره  8کارخانه  Fairfield Worksآمریکا]6[ .

آمریکا را نشان میدهد.
 -5پروژه تحقیقاتی شبیهسازی تزریق سوختهای
کمکی به کورهبلند 3ذوب آهن اصفهان]7[.
در خصوص بررسی امکان تزریق سوخت کمکی در سیستم
هوایدم کوره بلند ،در قالب یک پایان نامه با عنوان "شبیه سازی
سیستم تزریق پودر زغال به کوره بلند" ،مطالعات وبررسیهایی در
حال انجام است .بر این اساس با توجه به لزوم انجام تحلیلهایی
با زمینههای حرارت ،سیاالت و فرآیند احتراق به صورت همزمان
و در نتیجه پیچیدگی مسئله ،تهیه مدل مورد نظر در نرم افزار
 Ansys- Fluentانجام شد .این مطالعه در مراحل پایانی بوده
و در اینجا برخی از نتایج بدست آمده ،ارائه میگردد .نتایج نهایی
پس از تکمیل مطالعه ارائه خواهد شد .الزم به ذکر است که در این
زمینه پروژهای مشابه با همکاری شرکتهای US Steel, Stelco,
 Dofasco, ArcelorMittalو Unio gasو با محوریت دانشگاه
پوردو آمریکا نیز انجام شده است.
 -1-5حاالت در نظر گرفته شده در انجام تحلیل
الف -تزریق گازطبیعی در دیواره فورم و ورودی پودر زغال در
مرکز فورم قرار گرفته شده است؛
ب -تزریق گازطبیعی در باالی ورودی پودر زغال ،هر دو از
ورودی هوایدم فورم؛
پ -تزریق گازطبیعی و پودر زغال به صورت متقارن و در دیواره
فورم؛
ت -تزریق پودر زغال در دیواره باالیی فورم و جلوتر از محل
تزریق گازطبیعی؛
ث -تزریق پودر زغال در وسط ورودی فورم بدون حضور
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گازطبیعی ؛
ج -تزریق پودر زغال در باالی ورودی فورم بدون حضور
گازطبیعی؛
ح -تزریق پودر زغال توسط النس دوگانه در ورودی فورم بدون
حضور گازطبیعی.
در تمامیحاالت درصد اکسیژن در هوا برابر 21و فشار در
خروجی فورم 2اتمسفر در نظر گرفته شده است .فرضیات مربوط
به حالتهای مختلف در جدول 10زیر آورده شده است .
 -2-5نتایج مربوط به هر یک از حاالت
 حالت الف :افزایش دما روی دیواره فورم رخ میدهد که باعثسوختگی این ناحیه میشود.میتوان با تنظیم شرایط مرزی از
ی ورودی هوایدم ،گازطبیعی و پودر زغال تا حدودی از
قبیل دب 
این اتفاق جلوگیری کرد.
 حالت ب :توزیع دما و سرعت متقارن میباشد .ناحیه ایجادشده دما باال روی دیواره فورم با تنظیم کردن شرایط مرزی از
قبیل دبیهای ورودی هوای گرم ،گازطبیعی و پودر زغال تصحیح
میشود.
 حالت پ :به دلیل وجود نواحی نامتقارن در خروجی فورم،این حالت برای تزریق پودر زغال مناسب نمیباشد.
 حالت ت :این حالت نیز برای تزریق پودر زغال مناسبنمیباشد .به دلیل نواحی نامتقارن ایجاد شده در خروجی فورم و
تشکیل شدن ناحیه دما باال در دیواره که این امر سبب سوختگی
دیواره میشود .در این حالت توزیع دما در خروجی فورم به صورت
نامتقارن وارد کوره بلند میشود.
 -حالت ث :تزریق به این روش هیچ سوختگی در دیواره فورم
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دبی ورودی (کیلوگرم بر ثانیه)

دما (درجه کلوین)

ورودی

جدول  :10فرضیات در حالتهای مختلف]7[ .

رخ نمیدهد.
 حالت ج :تشکیل شدن ناحیه دما باال در دیواره فورم سببسوختگی دیواره میشود.
 حالت ح :در این روش دو ناحیه دما باال به واسطه حضورالنس دوگانه به وجود میآید که باعث باال رفتن راندمان تزریق
پودر زغال میباشد .البته برای جلوگیری از سوختن دیواره فورم
باید فاصله بین دو النس را کاهش داد.
به صورت کلی نتایج اجرای برنامه با فرضیات وشرایط محدود
بیانگر آنست که تزریق گاز از بدنه فورم و پودر زغال از دهانه
فورم ،از نظر شرایط دمایی وضعیت نامطلوبی بهمراه خواهد
داشت و در صورتی که بتوان تزریق گاز و پودر زغال را از ورودی
فورم انجام دهیم ،میزان آسیب حرارتی به فورمها به حداقل
خواهد رسید .همچنین الزم به ذکر است با اجرای این مدل
امکان محاسبه دما ،فشار ،میدان سرعت و ترکیب محصوالت
احتراق در خروجی فورم کوره بلند میسر میگردد .بخشیاز
نتایج نرمافزار برایحالت یک در ردیف اول و حالتدو در ردیف
دوم در شکل 16آورده شده است.
مرداد و شهریور 1398
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شکل  :16کانتورهای دمای فرم هوایدم در حالت (الف) و (ب)]7[ .

جمع بندی
 -1حداکثر جایگزینی کک با سوختهای کمکی ،عالوه بر
مشخصات کوره و کیفیت بار آن ،ارتباط مستقیم با کیفیت کک
مصرفی دارد .بمنظور کاهش مصرف ویژه کک تا حدود 300
کیلوگرم به ازای هر تن چدن مذاب CSR ،نزدیک به  65و CRI
نزدیک  22مورد نیاز است .با توجه به پیشبینی اجرای پروژه PCI
در انتهای سال جاری ،انجام اقدامات الزم از هماکنون ،جهت بهبود
شاخصهای کک تا مقادیر فوق ،کامال ضروریست.
 -2به دلیل کاهش شدید دمای شعله هنگام تزریق گازطبیعی
(ناشی از گرماگیر بودن واکنش تجزیه متان) ،تزریق گازطبیعی
به کوره بلند محدود بوده و معموال در بازه 80-125M3/tHM
(بیشینه  )160M3/tHMصورت میپذیرد .با تزریق گازطبیعی
بدون  ،PCIامکان کاهش مصرف ویژه کک تا حدود 400kg/
( tHMکمینه  )350kg/tHMوجود دارد .بیشینه تزریق
گازطبیعی نیازمند افزایش غنای اکسیژن هوایدم به باالی 30%
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است .از طرفی افزایش غنای اکسیژن هوایدم باعث کاهش
نیتروژن داغ هوایدم شده و منجر به کاهش دمای گاز خروجی از
کوره میگردد که خود یک محدودیت است.
 -3تزریق پودر زغال به کوره بلند معموال در بازه 120-
 220kg/tHMصورت میپذیرد .با تزریق پودر زغال به تنهایی،
امکان کاهش مصرف ویژه کک تا حدود  ( 350kg/tHMکمینه
 ) 270kg/tHMوجود دارد.
 -4تزریق همزمان پودر زغال و گازطبیعی از لحاظ فنی امکان
پذیر بوده و در آمریکای شمالی بدلیل قیمت پایین گازطبیعی،
امری متداول است .میزان کاهش مصرف ویژه کک در این حالت
همانند ردیف  3است .بعبارت دیگر در این حالت ،گازطبیعی
جایگزین پودر زغال میگردد.
 -5مطالعه شبیهسازی تزریق همزمان گازطبیعی و پودر زغال،
در کوره بلند شماره  3ذوبآهن اصفهان ،هم اکنون در قالب پایان
نامه فوق لیسانس در حال انجام است.
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بررسی رفتار خوردگی یا رسوب گذاری
آب رودخانه زاینده رود مصرفی در
صنایع مجاور و بهینه سازی آن
دکتر غالمرضا نوید
( )ph.dخوردگی و
حفاظت کاتودیک
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:چکیده
) متر مکعب در ثانیه از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه میگیرد و پس از مراحل تصفیه38( آب رودخانه زاینده رود با دبی
) متر مکعب در ساعت به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان جهت4500( فیزیک و شیمیایی توسط یک خط لوله انتقال فوالدی با دبی
: آب ورودی به تصفیه خانه با توجه به عملیات تصفیه شرایط زیر را دارا ست.مصرف مورد استفاده قرار میگیرد
M alk 55-60 ppm as caco3
T.D.S 170- 200ppm as caco3
Ca
50 ppm as caco3
PH 8.2 - 8. 5
Temp

18 -- 22 oC

) و اندیس پایداری آن برابر+0/2( شرایط آب ورودی به خط لوله انتقال با توجه به عملیات تصفیه به گونهای است که اندیس اشباع آن
. اندیس اشباع آب را در محدوده آبهای رسوبگذار و اندیس پایداری آب را در محدوده آبهای خورنده قرار میدهد.) میباشد+8/3(
مشاهدات ظاهری از کوپنهای فوالدی نصب شده بر روی خط لوله انتقال آب به مجتمع فوالد حاکی از تشکیل آشیانه های خوردگی بر
 همچنین مشاهدات به عمل آمده از سطح داخلی یک قطعه لوله فوالدی بریده شده نشانگر تجمع بسیار زیاد این.روی سطح می باشد
 به طور کلی با توجه به شرایط آب و مشاهدات به عمل آمده طبیعت آب خورنده بوده و باید جهت کنترل.آشیانههای خوردگی است
 در این تحقیق کنترل خوردگی از دو طریق بهینهسازی آب و تزریق مواد بازدارنده را مورد.خوردگی تمهیداتی را مورد بررسی قرارداد
.بررسی قرار داده و در نهایت روشی منطقی و اقتصادی انتخاب می نماید
:کلمات کلیدی
. مواد بازدارنده. بهینه سازی آب. اندیس پایداری. اندیس اشباع. آشیانه های خوردگی. کوپن های فوالدی. رسوب گذاری.خوردگی

Abstract .
The water of the Zayandehrood River with a discharge of 38 / s comes from the Bakhtiari Yellow Mountain
highlands, and is followed by the physico-chemical purification process by a steel transmission pipe line for
use in the Esfahan Mobarakeh steel comlex With a discharge of (4500) cubic meters per hour. The water
entering the refinery, according to the treatment operation, has the following conditions.
M alk 55-60 ppm as caco3
T.D.S 170- 200ppm as caco3
Ca 50 ppm as caco3
PH 8.2 - 8. 5
Temp 18 -- 22 oC
The condition of the water entering the transfer pipeline according to the treatment operation is such that
its saturation index (+ 0.2) and its sustainability index are equal to (+8.3). It places the water saturation index
in the range of sediment water and the water sustainability index in the corrosive waters.
The apparent observations of steel coupons installed on the water pipeline to the complex indicate the
formation of corrosion nests on the surface.
Also Observations made on the inside surface of a piece of broken steel pipe represent a large accumulation
of corrosion nests.In general, due to the water conditions and observations, the nature of the water is corrosive
and should be investigated for corrosion control.In this study, corrosion control has been investigated in
two ways: water optimization and injection of inhibitor materials, and ultimately chooses a logical and
economical way.
key words:
Corrosion. Sedimentation. Coupen steel. Corrosion nests. Saturation index. stability index. Water
optimization. Inhibitor corrosion materials.
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مقدمه
آب به عنوان یک ماده حیاتی و اولیه در صنعت فوالد مورد
استفاده قرار می گیرد اما با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی
و کاهش آب موجود در رودخانه ها و سفره های آب زیر زمینی.
کاهش مصرف آب و بهینه سازی آب در صنایع امری ضروری
و اساسی است .در این میان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در
کاهش مصرف آب با استفاده از دانش و تکنولوژی مدرن سهم
بسزایی داشته است
آب رودخانه زاینده رود پس از مراحل تصفیه فیزیکو شیمیایی
با دبی اسمی ( )4500متر مکعب در ساعت و با دبی واقعی حدود
( )1800متر مکعب در ساعت توسط یک خط لوله انتقال فوالدی
به قطر داخلی ( )1400میلی متر به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
جهت مصرف مورد استفاده قرار می گیرد .آب ورودی به این خط
لوله انتقال باتوجه به عملیات تصفیه شیمیایی ،دارای شرایط
زیر است.
M alk 55-60 ppm as caco3
T.D.S 170- 200ppm as caco3
Ca
50 ppm as caco3
PH 8.2 - 8. 5
18 -- 22 oC

Temp

با توجه به شرایط فوق و استفاده از نمودارها و جداول مربوطه
مقادیر عددی اندیس اشباع و اندیس پایداری برابر با ( ) o/2+و
( )+8/3می باشدکه به طور مختصر بررسی می شود.
شاخص النجلیر شاخص اشباع ()Saturation Index

این شاخص بیانگر وضعیت آب به لحاظ خورندگی و
رسوبگذاری هست که به شرایط مختلفی از قبیل اسیدیته آب،
 ،TDSغلظت کربنات ،غلظت بیکربنات ،دمای آب و قلیاییت
بستگی دارد که اساس کار محاسب ه پی اچ اشباع آب میباشد.
پس از محاسب ه آن با کمک رابط ه ( )1مقدار شاخص محاسبه
میگردد.
)LSI=pHs –pH (1

با توجه به نمودار ( )1با تعیین موارد دمای آب ،غلظت یون
کلسیم و قلیاییت با رجوع به نمودار میتوان بهراحتی ( )pHsرا
مشخص نمود.
ابتدا ( )Phsرا محاسبه کرده .نهایتاً از رابطه ( )1رابطه اصلی
میزان ( )LSIشاخص اندیس اشباع آب را محاسبه میکنیم .که
مقدار عددی آن برابر با ( ) + 0/2می باشد.
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نمودار ( )1شناسایی مقادیر اندیس اشباع

خورنده

خنثی

رسوب گذار

جدول ( )1تقسیم بندی آب بر اساس شاخص های پایداری
شاخص پایداری رایزنر RSI

 RSI<< 6تمایل به رسوب گذاری افزایش و تشکیل فیلم.
 RSI>>7تشکیل رسوب کربنات کلسیم احتماال منجر به
ایجاد فیلم محافظ نمی شود.
 RSI>>8افزایش مشکل خوردگی مالیم در لوله ای فوالد
جدول ( )1تقسیم بندی آب بر اساس شاخصهای پایداری را
نمایش میدهد.
به طور کلی با توجه به شرایط آب و مشاهدات به عمل آمده
طبیعت آب خورنده بوده و باید جهت کنترل خوردگی آن
تمهیداتی را مورد بررسی قرار داد.
در این تحقیق کنترل خوردگی از دو طریق بهینه سازی آب
و تزریق مواد بازدارنده مورد بررسی قرار داده و در نهایت روشی
منطقی واقتصادی انتخاب می نماید.
روش آزمایش
برای نمونهبرداری از ظروف پالستیکی با حجم یک لیتر
استفاده شد )ph( .و دما در محل و به ترتیب به وسیله ( phمتر)
و دماسنج اندازه گیری شد .شرایط آب ورودی رودخانه زاینده رود
پس از تصفیه به خط انتقال مصرفی به گونه ای است که اندیس
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شکل ( )1شمایی از کوپنهای شناسایی جهت بررسی رفتارخوردگی
خطوط لوله فوالدی

شکل ( )2مشاهدات به عمل آمده از سطح داخلی یک قطعه لوله
فوالدی بریده شده انتقال آب

اشباع آب را درمحدوده آبهای رسوب گذار و اندیس پایداری آب
را در محدوده آب های خورنده قرار می دهد .مشاهدات ظا هری
از کوپن های فوالدی نصب شده در محل ورود آب به مجتمع
حاکی از تشکیل آشیانههای خوردگی ( )tuberclesبرروی
سطح میباشد .همچنین مشاهدات به عمل آمده از سطح داخلی
یک قطعه لوله فوالدی بریده شده نشانگر تجمع بسیار زیاد این
آشیانههای خوردگی می باشد .شکل ( )1و شکل ( )2شمایی از
کوپنهای خوردگی مورد استفاده و مشاهدات به عمل آمده از
سطح داخلی یک قطعه لوله فوالدی بریده شده انتقال آب را در
شناسایی رفتار خوردگی نمایش می دهد.
این سوال مطرح میشود که از کدام اندیس جهت شناسایی
رفتارخوردگی یا رسوبگذاری آب انتقالی به مجتمع استفاده
شود .بررسیهای انجام شده بر روی نمونههای بیشماری از موارد
فوق حاکی از این است که هیچیک از این دو اندیس به تنهایی
نمی تواند موید رسوبگذار بودن یا خورنده بودن آب باشد و لذا
توجه به هر دو اندیس و سایر شرایط میتواند در تشخیص این
پدیده موثر باشد .شرایط آب ورودی رودخانه زاینده رود پس از
تصفیه به خط انتقال مصرفی به گونهای است که اندیس اشباع
آب را درمحدوده آبهای رسوبگذار و اندیس پایداری آب را در
محدوده آب های خورنده قرار میدهد .ولیکن مشاهدات واقعی
از سطوح داخلی لوله های انتقال آب و یا کوپنهای فلزی نصب
شده در مسیر حرکت آب موید خورنده بودن آب هستند .گرچه
( )phواقعی آب پس از تصفیه بیش از ( )phاشباع ( )PHsیا ()ph
رسوب کربنات کلسیم می باشد لیکن به دلیل عدم وجود قلیاییت
از نوع کربنات رسوب گذاری به صورت کربنات کلسیم صورت

نمیگیرد .گرچه تزریق آهک در تصفیه خانه به منظور کاهش
سختی آب خود سبب افزایش قلیاییت آب میشود اما این افزایش
تنها به صورت افزایش یون هیدروکسایل ( )OH-صورت میپذیرد
و لذا آب خروجی از تصفیه خانه با وجود دارا بودن ( )phقلیایی
فاقد یون های کربنات به مقدار کافی جهت رسوب گذاری کنترل
شده بر روی سطوح داخلی لوله انتقال آب میباشد .بنابر این جهت
کنترل شرایط آب و اطمینان از کاهش خورندگی آن میبایست
نظر را صرفا به افزایش یون کربنات در آب معطوف نمود.
کنترل خوردگی توسط بهینه سازی آب
در این روش در عمل از تزریق کربنات سدیم ( )Na2 co3و
اطمینان از کاهش خورندگی در حد مطلوب به دلیل تشکیل الیه
کربنات کلسیم ( )Caco3در مواضع کاتودی سطح و کاهش ()ph
آب استفاده می شود و آب ورودی به خط لوله انتقال مصرفی به
مجتمع بهینه سازی می شود.
مکانیزم خوردگی و پوسیدگی فوالد در حضور آب حاوی
اکسیژن بدین گونه می باشد:
روند اکسیداسیون آهن از انتقال الکترون از آهن به اکسیژن
آغاز میشود واکنش اصلی کاهش اکسیژن به صورت زیر است:
(1) O2 +4e-+2 H2O → 4 OH-

به علت ایجاد یونهای هیدروکسید سرعت انجام واکنش با
حضور اسیدها بسیار بیشتر میشود به همین دلیل در (پهاشهای)
پایین سرعت زنگ زدن زیاد است , .الکترونهای واکنش باال از
واکنش زیر تهیه میشود:
(2) Fe → Fe2++ 2 e −
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هنگامی که این عمل تکرار میشود آهن ( )IIبه آهن ()III
تبدیل میشود:
(3) 4Fe+2 + O2 → 4Fe+3 + 2O-2

به عالوه تعادلهای اسید-باز زیر نیز در تولید زنگ آهن موثرند:
(4) Fe+3 + 3H2O ⇌ Fe(OH)3 +3H+

سپس در فرایند آبگیری زیر هیدروکسید آهن به اکسید آهن
(زنگ آهن) تبدیل میشوند:
Fe2O3 + 3 H2O

͢ (5) 2 Fe( OH )3

اما مکانیزم خوردگی و زنگزدن فوالد تحت تاثیر محیط
حاوی امالح کربنات – بیکربنات بدین گونه است:
(1) Fe - 2 e- ͢ Fe+2

(2) 2 H2O + O2 + 4e- ͢ 4 (0H)-

(3) 2 Fe+2 + ½ O2 + 4 HCO3- + 5 H2O ͢ 2 Fe

(OH)3 + 2 H2CO3

(4) 2 C a+2 + 2 CO 3-2 ͢ 2 CaCO3
(5) 2 Fe(OH)3 ͢ Fe2O3 + 3 H2O

همانطور که در این مکانیزم مشاهده میشود یونهای کلسیم
در مواضع کاتودی با آنیون های کربنات تشکیل رسوب کربنات
کلسیم داده و لذا نیم واکنش احیا اکسیژن در این مواضع با
پوالریزاسیون فعالیتی زیادی مواجه شده و کند می شود .به همین
دلیلجهت کنترل شرایط آب و اطیمنان از کاهش خورندگی آن
باید صرفا نظر را به افزایش یون کربنات در آب توجه نمود .جهت
به دست آوردن غلظت بهینه یون کربنات شرایط هیدرودینامیکی
حرکت آب در لوله وهمچنین غلظت آنیون یون کلراید حایز
اهمیت است و لذا بهترین روش افزایش میزان تزریق کربنات
سدیم به صورت پله ای در عمل تا رسیدن به حصول نتایج ایده
آل در رابطه با خوردگی و کاهش آشیانه های خوردگی بر روی
سطح کوپن های نصب شده درمسیر حرکت سیال می باشد.
محاسبه میزان تزریق کربنات سدیم
)V = ( 2000 ) m^3/hr × c (ppm
V = 2 ( C ) Kg/hr

و لذا برای غلظت ( )10ppmجزء در میلیون کربنات سدیم در
آب مقدار تقریبی ( )20کیلوگرم در ساعت کربنات سدیم خالص
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شکل ( )3فورمول شیمیایی و مولکولی فسفات تری سدیک

با هزینه تقریبی هر کیلو گرم معادل ( )3000تومان می بایستی
تزریق نمود .هزینه تجهیزات مربوط شامل مخزن ،پمپ دقیق
تزریق ،فلومتر ،لولههای( ) pvcو شیرآالت نیز به هزینه های فوق
افزوده شود و هزینه سالیانه چنین عملیاتی را در نظر گرفت .در
نهایت در این روش از تزریق کربنات سدیم به صورت پله ای در
عمل تا رسیدن به حصول نتایج ایده آل در رابطه با خوردگی و
کاهش آشیانه های خوردگی بر روی سطح کوپن های نصب شده
در مسیر حرکت سیال می باشد.
کنترل خوردگی توسط مواد بازدارنده
با توجه به اینکه آب انتقال یافته عالوه بر مصارف صنعتی
آب مصرفی مجتمع را نیز تامین میکند جهت حفاظت از
مواد بازدارنده خاص استفاده میشود که معموال فسفاتها و
پلیفسفاتها گزینه مناسبی می باشند.
تزریق فسفات ها
فسفات سدیم معموال به سه صورت فسفات تری سدیک
( )po4Na3و فسفات دی سدیک ( )PO4HNa2و فسفات مونو
سدیک ( )PO4H2Naوجود دارد که بیشتراز نوع فسفات تری
سدیک ( )po4Na3و فسفات دی سدیک ( )PO4HNa2که به
عنوان مواد بازدارنده قوی خوردگی از نوع آنودی شناخته شده
می باشند استفاده می شوند.
عملکرد فسفات تری سدیک شکل ( )3با توجه به ( )PHآب
ورودی تصفیه بهتر و برای بررسی مورد استفاده قرار می گیرد.
مکانیزم عملکرد این ماده با توجه به () ph
آب در مقابل خوردگی به گونه ای است که ابتدا سطوح فوالدی
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شکل ( )4فورمول مولکولیسدیم پلی فسفات

با توجه به اکسیژن محلول در آب با الیه ای از اکسید آهن پوشش
یافته و در مراحل بعدی فسفات سدیم به طریقه الکتروشیمیایی
منافد وخلل وفرج پوشش اکسیدی را پرمی نماید و لذا به عنوان
ترمیم کننده الیه اکسیدی عمل می نماید.
(1) Fe+2 + H2PO4- → Fe H2 PO4+
(2) FeH2PO4+ + H2O → FePO4.H2O + 2 H+ + e-

نکته قابل توجه در رابطه با فسفاتها این است که به دلیل
آنکه فسفاتها عملکرد بازدارنده آنودی دارند میبایستی غلظت
آن در مقابل آنیونهای خورنده ای مانند کلراید و سولفات به طور
دقیق تنظیم شود و با توجه به غلظت مجموعه یونهای سولفات
و کلراید در آب که حدود در حال حاضر مقدار ()100ppm
میباشد .غلظت مصرفی فسفات اقنصادی نخواهد بود .عالوه بر
آن با توجه به( )phآب حدودا قلیائی و سختی کلسیمی آن که
معادل ( )50جز در میلیون یا ( )ppmمیباشد .میتواند راسب
شدن بخشی از فسفات را به صورت فسفات کلسیم به همراه
داشته باشد .بنابراین تزریق فسفات به تنهایی مستلزم رعایت و
دقت عمل بسیار باال می با شد و توصیه نمی شود.
تزریق پلی فسفاتها که بیشتر از سدیم پلی فسفات استفاده
میشود .شکل ( )4ساختمان مولکولی سدیم پلی فسفاتها را
نمایش میدهد.
ترکیبات پلی فسفاتهای سدیم به عنوان مواد بازدارنده
کاتودی شناخته شده هستند عملکرد مناسب این ترکیبات در
کنترل خوردگی دارای شرایط خاص در خط انتقال آب می باشد.
الف .نسبت یون کلسیم به پلی فسفات در آب به میزان حداقل
()0/5
ب .انتقال موثر ترکیب پلی فسفات به سطح لوله .با توجه
به دبی آب در خط انتقال عدد رینولدز ( )NRe =ρud/uدر

شکل ( )5مکانیزم عملکرد فسفاتها و پلی فسفاتها را در
کنترلخوردگی فلزات

حدود ( )5×105میباشد .این عدد نشان دهنده حرکت آب به
صورت مغشوش ( )turbulentمیباشد و لذا انتقال مواد پلی
فسفات به سطح به راحتی صورت میگیرد.
ث .محدوده ( )phبرای عملکرد بهینه این ترکیبات یک
محدوده بسیار باریک مابین ( )6/5تا ( )7میباشد و در گزارش
برخی منابع افزایش ( )phبیش از ( )7/5سبب افت شدید عملکرد
این گونه مواد گردیده و بروز پدیده خوردگی حفرهای را نیز
محتمل می نماید.
بنابراین استفاده از این گونه ترکیبات به تنهایی مستلزم رعایت
و دقت عمل بسیار باال میبا شد و توصیه نمیشود.
تزریق توام فسفات ها وپلی فسفات ها
مخلوط توام فسفاتها و پلی فسفات ها به عنوان یک ماده
بازدارنده آنودی و کاتودی (mixed mode corrosion
 )inhibitorعمل مینماید .این مخلوط اثر تقویتکنندگی در
جلوگیری از خوردگی را دارا میباشد .محدوده عملکرد این
مخلوط در ارتباط با ( )phآب مابین ( )6/5تا ( )8/5بوده عالوه
بر آن به دلیل عملکرد کاتودی پلی فسفات احتمال بروز پدیده
خوردگی حفره ای را کامال حذف می نماید .دراستفاده از مخلوط
توام فسفات وپلی فسفات معموال از ترکیبات فسفات تری سدیک
( )PO4Na3و یا فسفات دی سدیک ( )PO4HNa2به همراه
ترکیبات پلی فسفات نظیر سدیم هگزا متا فسفات ()Na6P6O18
یا سدیم تری پلی فسفات ( )Na5P3O10استفاده میشود.
تزریق این مخلوط در غلظت ( )۱۵گرم در هر مترمکعب آب با
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نسبت حدود ( % ۲۵فسفات و  % ۷۵پلی فسفات) توصیه می شود.
شکل ( )5مکانیزم عملکرد فسفاتها و پلی فسفاتها را در
کنترل خوردگی فلزات نمایش می دهد.
محاسبه مقدار و هزینه تزریق
با توجه به غلظت این مخلوط در آب در حدود ( ) ppm15جزء
در میلیون مقدار تزریق برابر
V=2C Kg/hr

V=2×15 =30 Kg/hr

بنابر این ( )30کیلوگرم مخلوط خالص از فسفات و پلی فسفات
می بایست تزریق شود.
با توجه به قیمت هر کیلو فسفات و پلی فسفات که تقریبا
معادل ( )6000تومان میباشد.
و هزینه تجهیزات شامل پمپ تزریق ،فلومتر ،لوله های ()pvc
مخزن و شیرآالت را نیز باید به هزینه فوق اضافه نمود .بنابراین
میبایستی هزینه سالیانه چنین عملیاتی را در نظر گرفت.
نتیجه گیری
در این تحقیق روش های کنترل خوردگی داخلی لوله انتقال
آب فوالدی مصرفی رودخانه زاینده رود به صنایع مجاور را به دو
روش بهینه سازی آب توسط کربنات سدیم و تزریق مواد بازدارنده
خوردگی از ترکیبات فسفاتها و پلی فسفاتها بررسی گردید .در
مقایسه اقتصادی روش بهینه سازی آب توسط کربنات سدیم
با توجه به قیمت مناسب و خلوص باالی کربنات سدیم تولید
(مجتمع پتروشیمی شیراز) و اطمینان از مصرف آب بهینه شده
به عنوان آب قابل مصرف و کاهش خورندگی در حد مطلوب به
دلیل مثبت بودن اندیس اشباع آب و افزودن یون کربنات که در
این حالت سبب تشکیل الیه کربنات کلسیم در مواضع کاتودی
سطح گشته و لذا نیم واکنش احیا اکسیژن را دچار پوالریزاسبون
فعالیتی مینماید قویا توصیه مینماییم به عالوه افزودن یون
کربنات ( )co3--خود سبب بروز خاصیت بافری (تامپون) در آب
گشته و در نتیجه کاهش ( )phمهاجرت یون کلراید به مواضع
آنودی سطح و در داخل آشیانه های خوردگی را تا حد زیادی کند
می نماید و مضافا اینکه تجهیزات ساده و قابلیت کنترل دقیق در
تزریق مواد را دارا می باشد.
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با صرف هزینههای سنگین
شبکههای انتقال و توزیع آب را که اکثرا به مرور زمان دچار
آسیب و فرسودگی شده بود .نوسازی کرد و همچنین با احداث
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شکل ( )6تصفیه خانه پساب مجتمع فوالد مبارکه

تصفیه خانه هایی که پسابهای تولیدی را تصفیه کرده تا آب
تصفیه شده دوباره وارد چرخه تولید شده و مصرف شود .توانسته
است مصرف آب خود را در بخشهای مختلف صنعت کاهش داده
و به مقدار ( )2/7متر مکعب برای هر تن فوالد تولیدی برساند.
این کاهش مصرف آب در جهت بهبود فرآیندها و مصارف آب از
اقدامات اخیر مجتمع فوالد می باشد که در نوع خود در جهان
بی نظیر است.
(شکل  )6شمایی از تصفیه خانه پساب مجتمع فوالد مبارکه
اصفهان را نمایش می دهد.
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بهبـود كنتـرل در نـورد تسمـه

بهروز حاجی صادقيان
شرکت پریمتال تکنولوژی و همکارش ،شرکت فوالد
تیسنگروپ به توسعه سیستمکنترل نوآورانهی هدایتتسمه در
نوردهای گرم مبتنی بر تکنیک بینایی پرداختهاند (شکل]1[. )1
شکل -1کنترلر ایجاد شده به توسط تکنولوژیهای شرکت پریمتال
و همچنین تجهیز اندازه گیری منتاظر آن به طور عادی در کارگاه
دویسبورگ  WBW1شرکت فوالد تیسنگروپاروپا در حال کار است.
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مقدمه
تعاریف -پروفیل
پروفیل مفهومي متشکل از خمشو يا قوس و گوه است]5[.
بخش خطی نامتقارن پروفیل ضخامت در عرض را ،گوه گویند
(شکل .)2انحنای جانبیفلز را قوس گویند (شکل]6[. )3
قوس ،ضخامت قطعه کار در مرکز درمقایسه با متوسط ضخامت
گوشههای آن است ]5[.قوس با فاصله  dبین یک خط مستقیم l
و گوشه تسمه که عموما حدود  5متر طول دارد شناخته میشود.
[ ]6قوس و گوه هر دو به صورت مطلق و نسبی قابل بیان هستند.
[ ]5هم گوه و هم قوس ،مشخصههای توزیع فلز نامتقارن در ابعاد
جانبی تسمه هستند .بنابراین ،خطای مجموع  Φبرای یک تسمه
باعرض  wبه صورت ذیل تعریف میشود:

تسمه نهایینوردشده مشتمل بر انواع عیوب است که  2مورد
فوق از جمله آنها است]6[.
اما وجود کمی قوس درقطعه کار که باعث کشیده شدن
قطعه کار به سمت وسط قفسه و منجر به پایداری بیشتر فرآیند
میشود ،مطلوب است .از سوی دیگر ،حفظ یک فاصله یکنواخت
بین غلطکها مشکل است چراکه جهت شکل دادن به قطعهکار،
ي غلطکها مورد نیاز است .قوس ،موجب
تغيير شكل منحن 
نازکتر شدن قطعه کار در گوهها و ضخیمترشدن آن در وسط
میگردد (تصویر سمت چپ شکل .)4بر این مشکل با استفاده
از غلطکهای محدب میتوان غلبه نمود( ،تصویر سمت راست
شکل )4اما این روش هم تنها مرتفعکننده یک مجموعه از شرایط
است ،صراحتا فلز ،دما و مقاديري از تغییرشکل]5[.
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چکیده
تالشی درجهت افزایش بیشتر کیفیت گریدهای باالی فوالد تولیدي در کارخانه دویسبورگ متعلق به شرکت تیسنگروپ آلمان،
مهندسین تکنولوژ شرکت پریمتال را به طراحی روش نوآورانهای در زمینه هدایت تسمه در مرحله نوردگرم رهنمون کرد .این راه حل،
در همکاری تنگاتنگ فوالد تیسنگروپ اروپا و دانشگاه جوهانسکپلر لین ز اتریش ایجاد شد .در این روش از سنسورهای متعارفنوری
ش تسمه استفاده شده است .با پیگیری نتایج نهایی
همزمان با سیستمهای استادانه کنترل خروج انتهای تسمه هدایت تسمه و کش 
فازتست به ویژه درخصوص مواردی همچون نرخ پیچیدگی و کیفیت ضخامت گوه ،شرکت تیسنگروپ مصمم به الحاق این تکنولوژی
به برنامه روزمره تولیدش شد[ .]1در این نوشتار با افزودن برخی توضیحات در خصوص اصطالحات نوردی سعی در مرور تکنیک اظهار
شده از سوی شرکت پریمتال داریم.

شکل  -2نمايش گوه مطلق  Wedgsو ضخامت خط مرکزی Hc

شکل  -3نمايش قوس K

شکل  -4انحنای غلjک
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شکل  -5ارتباط بین گوه و قوس در نورد تسمه

شکل  -6اعمال نیروی جانبی جهت ازبین بردن عیب گوه در نورد
تسمه

از دیگر روشهای جبران تغییرشکلغلطک ،تغییر پیوست ه
تحدب نوردمتقاطعجفتی و غلطکهای خمشکاریاست .روش
 CVCبه توسط شرکت  SMS-Siemag AGابداع شد و
شامل تراشیدن یک منحنی درجه  3برروی غلطکهای کاری
و سپس جابجایی غلطکهای کاری جانبی به یک اندازه و در
خالف جهت یکدیگر است .نتیجه اینکه ،شکاف بین غلطکها به
صورت یک سهمی بوده و با جابجایی جانبی حرکت نموده و نهایتا
موجبات کنترل پویای تحدب غلطکها را فراهم میكند .نورد
متقاطعجفتی ،شامل استفاده از غلتکهایهموار و یا محدب اما
با جابجایی انتهای یک زاویه ،به طوری که شکاف بین گوشههای
غلتکها کاهش یا افزایش یافته و موجبات کنترل پویای تحدب
غلتکها را فراهم میکند .غلتکهایخمشکاری ،مشتمل بر
استفاده از سیلندرهای هیدرولیک در انتهای غلتکها جهت
مقابله با اثر قوس است .دیگر راه غلبه برموضوع قوس ،کاهش
بار غلتکها است که با اعمال یک نیرویطولی انجام میشود.
دیگر روش ،افزایش ضریب االستیته فلز غلطکها و اضافه نمودن
غلتکهای پشتیبان است]5[.
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ارتباط بین گوه و قوس و رفع آن
در بررسی رفتار تختال دارای گوه ،با عبور از قفسههای افقی با
غلطکهای میزان شده ،فلز عبوری ضمن عریضتر شدن باتفاوت
در کاهش ضخامت در سمتهای اپراتور و محرک مواجه میشود
و در نتیجه ،سمتی که بیشترین کاهش را دارد (سمت پایین
شکل )5بیشترین افزایش طول را نیز خواهد داشت .به نوبه خود،
این باعث انحنای فلز در خروجی و ایجاد قوس (و البته ازبین
رفتن گوه) میگردد .با اعمال نیروهای جانبی خارجی(شکل ،)6
ایجاد یک رژیم تنش نامتقارن نموده که با افزایش طول متفاوت
ناشی از دبیفلز جانبی مقابله میکند .درنتیجه با انتخاب درست
نیرو ،میتوان گوه را ازبین برد بدون اینکه قوسی ایجاد شود]6[.
کشش تسمه
تسمه یکی از محصوالت نورد تخت است که پهنایی کمتر
از  610میلی متر و ضخامت بین  13تا  76.4میلی متر دارد.
تسمهها پس از نورد داغ ،عملیات آنیل و سپس اسیدشویی ،نورد
سرد می شوند .بسته به میزان ضخامت درخواستی ،نورد سرد
در چند مرحله انجام میشود .هرگاه یک تسمهی فلزی با پهنا
و ضخامت اولیه از میان یک قالب گوه ای شکل با شیب یکسان
به سوی خط مرکزی کشیده شود ،به این فرآیند کشش تسمه
گفته میشود.
سیگنالهای واصله از تقاضای روزافزون برای تسمه با کیفیت
باال ،صنایع فوالد را به بهره گیری از پیشرفت های اخیر در تئوری
کنترل ،تکنیک های اندازهگیری ،تجهیزات ماشینی بهبود دهنده
ظرفیت تولید ،کارایی و کیفیت تولید رهنمون کرد .پارامترهای
اصلی کیفیتی در تسمه نوردی ،تلرانسهای ابعادی محصول به
ویژه ضخامت و تلرانس عرض شکل و همواری تسمه است.
معموال شکل محصول نوردی(مثال ضخامت پروفیل) ،ابتدا در
سیستم اتوماسیون فرآیند تنظیم شده و سپس تنظیمات جزیی
کاملتر در نورد گرم انجام میشود .بعد از آن ،تمرکز مراحل پایین
دستی در نورد بر نگهداشت شکل و کنترلهمواریتسمه میباشد.
هرگونه تغییری در شکل درطول تسمه منجر به بروز عیوب از نوع
همواری و فرار تسمه میگردد .از این رو ،ارایه یک شکل ثابت
در کل طول تسمه تولیدی بسیار مهم است .دیگر چالشی که
اپراتورهای کارگاه با آن مواجه هستند ،ممانعت از پیدایش قوس
است که ناشی از فاکتورهای غیرقابل کنترل متعددی همچون
دمای پروفیل ،یکنواخت نبودن ضخامت پروفیل می باشد .از آن
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شکل  -7موقعیت قرارگیری سنسورهای گوه و قوس در یک ریخته گری نورد مداوم

جاکه وقوع قوس منجر به توقف تولید و حتی خرابی تجهیزات
میشود ،راه حلهای پوششی که به مقابله با وقوع قوس می
پردازند طرفداران فراوانی در صنایع دارند]1[.
در يك نورد پيوسته نوعي كه مشتمل بريك ريخته گري
پيوسته نيز باشد(شكل ،)7يك قفسه اوليه شكلدهنده با وظيفه
كاهش چشمگير ضخامت و چندين قفسه نهايي و كالف جمع
كن نيز وجود دارد]6[.
سنسورگوه پس از ريخته گري مداوم (در يك فرآيند غير مداوم
پس از كوره) و قبل از قفسه اوليه و سنسورقوس پس از اين
قفسه قرار گرفتهاند .در اين نورد ،يك قيچي فلز را به قطعات
تختال تقسيم نموده كه هر تختال به كوره تونلي جهت رسيدن
به دماي بهينه نورد هدايت مي گردد .سپس تختال ها به قفسه
اوليه وارد شده تا به شمش مناسب جهت نورد در قفسه هاي
نهايي تبديل شوند .هر قفسه جهت كاهش مداوم ضخامت تختال
با اعمال نيروي نوردي مناسب درنظر گرفته شده است .اين كار
اساسي ،سيستم كنترل ضخامت ناميده ميشود كه مشتمل بر
اندازهگيري نيروي نوردي ،فاصله قفسه و محاسبه كشيدگي
قفسه (ضريبنوردي است و منجر به تصحيح فاصله غلتك جهت
دستيابي به ميزان كاهش ضخامت مدنظر مي گردد]3[.
کنترل شکل
در نـورد گـرم تسـمه ،محركهاي اصلی کنترل کننده شـکل،
غلتکهـایکاری ترازکننـده و غلتکهـایکاری خمکننـده
هسـتند .از ترازکننـده جهـت تاثیـر بـر روی ضخامـت گـوه
اسـتفاده میشـود ،درحالـی کـه غلتکهـای کاریخمکننـده
و شـیفتدهنده بـرروی ضخامـت تسـمه تاثیـر میگذارنـد.
بـه هرحـال ،در تسـمه ای کـه تحـت تنـش نباشـد تغییـر تـراز
غلتکهـای کاری تعییـن میکنـد کـه آیـا قـوس ایجـاد شـده
اسـت یا نـه]1[.

شکل  -8شرایط محیطی محل نصب سنسور در نوردگرم تسمه

سنسورهای سفارشی طراحی شده
در هر سیستم کنترل وابسته ،استفاده از سنسورهای با قابلیت
اطمینان باال ضروری است .با توجه به اینکه در بخش نورد نهایی
از یک کارگاه نورد گرم تسمه ،محیط به شدت تحت تماس با
غبار وآب سرد است از اینرو فشار اساسی بر عملکرد سنسور قرار
دارد .عالوه براین ،سطح تسمه متاثر از نقاط پوستهاي غیرقابل
پیش بینی و تغییرات دما است که غالبا بر روی سر و ته تسمه و
همچنین نواحی گوه در طول تسمه اثر می گذارد .مجموع این
فاکتورها به کارگیری سنسوری در نزدیکی تسمه در محیط نورد
گرم را به طور خاص مشکل می نماید(شكل]1[. )8
در مواجه با این چالشها متخصصین تکنولوژ شرکت پریمتال،
سنسور نوری خیلی خاص با توانایی تاب آوردن در محیطهای
خشن را نصب کردهاند .این نوع از سنسور ،تکنیکهای
اندازهگیری قوس و خط مرکزی را باهم دارا بوده و همزمان عرض
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شکل  -9سمت راست :محل نصب سنسورنوری هر قفسه برباالی قفسه (اشعه آبی رنگ موید محدوده عملکرد) .سمت چپ :سنسور نوری بینایی

تسمه را نيزتشخیص می دهد .از مزایای این روش ،تعداد قطعات
کم ،آرایش ساده و فاصله به میزان کافی زیاد مابین تسمه و
سنسور است .به لطف این موارد عملیاتی ،این سنسور ترکیبی از
قابلیت اطمینان باال و تقریبا نگهداری صفر را به همراه داشته
است(شكل]1[. )9
قبال از دوربينها به عنوان سنسور موقعيتيابتسمه جهت
برآورد حركت تسمه با فيلمبرداري از رنگ سرخ داغ تسمه
فوالدي(شكل )10با استفاده از دوربين پرسرعت  2بعدي و
تشخيص موقعيت آن با بهره گيري از پردازش تصوير استفاده
شده است .تفكيك پذيري اين دوربينها 767 ،پيكسل در
عرض و  580پيكسل در طول و توان تشخيص  2.5ميليمتر در
پيكسل بوده است .نتيجه نهايي ،پردازش تصوير حركت تسمه
باسرعت باال در فواصل زماني12ميلي ثانيه بوده است .همچنين،
دوربينهاي  CCDمجهز به مكانيزمي گرديده بودند كه به طور
خودكار حساسيت خود را با توجه به دماي نورد نهايي تغيير
مي دادند تا از تهيه تصوير واضح گوشه صفحه تسمه علي رغم
تغييرات دمايي آن اطمينان خاطر حاصل گردد .مسلم است كه،
هر يك از دوربينها در جعبهاي ضد گرد و غبار با گردش آب
خنك تعبيه شده اند تا از پس شرايط كاري سخت برآيند تنها
الزم است كه هرچند ماه يك بار گرد و غباري كه لنزهاي آنها را
پوشانده تميز گردد ]2[.روش كار بدين صورت بوده كه بين هر
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شکل  -10تشخیص گوشه های صفحه تسمه داغ با استفاده از
دوربین  2بعدی

قفسه  2عدد دوربين نصب شده است .با زيرنظر گرفتن صفحه
تسمه فوالدي به روش بينايي برجسته بيني كه از اين  2دوربين
به دست آمده است و تغيير فاصله بين دوربين ها ،حركت تسمه
دنبال ميشود(شكل .)11همچنين ،در اين روش الزم نيست كه
دوربينها دقيقا باالي خط مركزي نورد نصب شوند و درنتيجه،
موجبات نصب ساده روي محفظه قفسه نوردي بدون محدوديت
فراهم ميشود .اين روش ،به مقابله با مشكالت ناشي از تداخل
ناشي از قطرات مه آب يا بخار آب داغ پرداخته است .در اينجا

شکل  -12شبیه سازی تنش روی تسمه -قبل از به کارگیری واقعی
تجهیزات در کارگاه ،استراتژی کنترل جدید به دقت با استفاده از مطالعات
شبیه ساز پایه متعدد تست شد .بدین منظور ،یک مدل شبیه سازی
کامپیوتری جدید برروی کل تسمه بسط داده شد .مدل متناظر شامل 2
زیرمدل جفت شده است " :مدل تسمه آزاد در چارچوب نرم افزار HOINT
و "مدل شكاف قفسه ،بطور مجزا در یک کتابخانه متصل شده پویا اجرا شده
است .این ابزار نرم افزرای نه تنها مطالعات مستقل حرکت کل تسمه را فراهم
مینماید ،بلکه دارای رابط به نرمافزار  MATLAB/Simulinkکه کنترلر
در آن اجرا شده هست نیز است.

ابتدا جهت يافتن موقعيت تسمه ،گوشه آن از روي قويترين
تفاوت شدت هر يك از خطوط اسكنشده ،شناسايي شده و
ط رگرسيون
سپس خطگوشهصفحهتسمه را با استفاده از خ 
با روش حداقلمربعات نسبت به همه موقعيتهاي گوشه كه
از اسكن همه خطوط به دست آمده ،تعيين ميكنند.در روش
حداقل مربعات ،تاثير موقعيتهاي گوشه نامعلوم با
پذيرفتن شدت اختالف به عنوان ضريب وزني به حداقل
رسانده ميشود ]2[.
 2مجموعه کنترلر
از آنجا که در فرآیند نورد گرم ،الزم است که کنترل به طور
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شکل  -11سمت چپ :نما از كنار نصب دوربينها ،سمت راست :در
نماي روبرو 2عدد دوربين با نحوه اسكن تسمه ديده مي شود

متفاوتی بسته به تحت کشش قرارداشتن تسمه انجام پذیرد2،
مجموعه کنترلر هر یک با هدف خاص خودش توسعه یافته است.
اولین مجموعه ،کنترلر هدایت تسمه به تنظیم هدایت تسمه در
 3قفسه اولی پرداخته و به اندازه گیری های موقعیت تسمه به
توسط تجهیز اندازه گیری مبتنی بر روش بینایی متکی است ،و
همان گونه که ذکر شد پس از هر قفسه یک تجهیز نصب شده
است .هدف از این کار ،حمایت از هدایت اتوماتیک تسمه از یک
قفسه به قفسه بعدی با یک مدل غیرخطی است که به توصیف
حرکت تسمه در زمان هدایت آن می پردازد .این مدل ،شبیه
سازی محیط(شكل )12و کنترلر متناظر آن با مشارکت دانشگاه
جانزکپلر در شهر لینز اتریش را توسعه داده است]1[.
هدف هدایت اتوماتیک تسمه ،ممانعت از قوس شدن تسمه با
مطرح نمودن ترکیبی از راه حلها به عنوان مثال جلوگیری از
تغییرات گوه و معکوس شدن گوه در طول تسمه ،پیروی از میزان
تراز حداکثری ،حفظ موقعیت سر در پهنهعملیاتی هادیهای
جانبی و عملکرد پایدار در ارتباط با همه گریدهای محتمل فلز در
همه دماها و برای همه ضخامتها است]1[.
کنترل هدایت تسمه
دومین کنترلر ،کار کردن با تسمه با وجود تنش بر روی آن
است .هدف این کنترل ،نگهداشتن فاصله غلتکموازی تحت
بار به نحوی است که حتی درحین شرایط نوردینامتقارن نیز
گوهای ایجاد نگردد .راه حل متعارف ،تراز کردن غلتکهای کاری
قفسهنوردی مطابق با نیروی اندازهگیری شده غلطکدیفرانسیل
ضربدر ضریبثابتدیفرانسیل قفسه است .بدون داشتن
کنترلقوس در بخش سخت نوردگرمتسمه ،شکل شمشانتقالی
ناجور شده و احتمال وقوع حرکت جانبی در بخش نورد نهایی
وجود دارد .در شکل شماره  13و شکل شماره  ،14مقایسهای
بین دادههای تسمه نوردشده در زمان فعال بودن سیست م کنترل
هدایت تسمه و غیرفعال بودن سیست م داده شده است .بخش
باالیی نمودارها ،جابجایی جانبیتسمه را در هر قفسه نوردی
نشان میدهد .در حالت دوم ،همبستگی قوی بین جابجاییجانبی
و ضخامتگوه گسترده پس از بخش نورد نهایی(آخرینقفسه) در
پایین نمودارها دیدهشده است]1[.
ضخامت گوه تحت تاثیر چندین فاکتور است ،اما غالب ترین
تاثیر ناشی از حرکت جانبی فلز می باشد .هنگامی که تسمه
در قفسهنوردی خارج ازخطمركزقفسه (حركت جانبي تسمه در
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شکل  -13جابجایی جانبی تسمه در قفسه های متوالی( 6قفسه به رنگ های مختلف) ،و ضخامت گوه محصول نوردی با فعال بودن کنترل
هدایت تسمه

شکل  -14جابجایی جانبی تسمه در قفسه های متوالی ،و ضخامت گوه محصول نوردی با فعال نبودن کنترل هدایت تسمه

مقايسه با محور نورد را خروج از مركزتسمه گويند .نگهداشت
تسمه در خطمركزينورد ،موجبات جلوگيري از كاهش كيفيت
محصول و يا حوادث نوردي ميشود) [ ،]4دستخوش کاهش
عدمتقارن در ایجاد شکل پروفیل فاصله غلتک میشود ،این
معضل نتیجه تحدب گرمايي و ساییدگیغلتک است و بلكه ناشی
از اکچویترهای فاصله (شیفت دهنده ،قوس ،جفت متقاطع) و نيز
سایش غلتک است ]1[.از این رو ،روش جبران پیشخورد شامل
بر جابجایی جانبی تسمه ،به حلقه بسته مابین نیروی غلتک
دیفرانسیل و ترازجانبي اضافه می شود .با وجود یک کنترلر
جبران پیش خورد فعال ،جابجایی جانبی تسمه اندازه گیری شده
و قبل از این که سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و یا اختاللی ایجاد
شود گزارش میگردد]1[.
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نتایج شگرف
در سال  ،2016سیستمکنترلهدایتتسمه در کارگاه
 WBW1شرکت تیسن گروپ دویسبورگ اجرا و تست
شد .تستهای اولیه برروی محصوالت نوردی رایج انجام شد و
تستهای بعدی گریدهای خاص را مورد هدف قرار داد .بیدرنگ
پس از تکمیل فاز آزمایشی ،تستهای بیشتری با تقریبا 18000
کویل نوردشده انجام شد تا روش جدید کنترلهدایتتسمه از
لحاظ آماری اعتبارسنجی گردد .نتایج موید این مورد بود که
میانگین مطلقضخامتگوه به طور عمده تغییری نکرده بود ،اما
انحراف معیار ضخامت گوه در طول تسمه به طور چشمگیری
قابل کاهش است .این بهبود درخصوص کلیه محصوالت نوردی
حاصل شده بود و مستقل از گرید ویژه فلز بود .در خالل فاز تست
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تجهیز اندازهگیر متناظر آن هم اینک به طور معمول در این
 انتظار نصب، براساس موفقیت پروژه.کارگاه درحال کارميباشد
]1[.بیشتر در دیگر کارگاهها و یا تولیدکنندگان فوالد وجود دارد

  هیچ گونه پیچشی ناشی از عیب فرارتسمهیا طی کش،عملکرد
ش
 البته این درمقایسه سرراست با نرخ پیچش،مشاهده نگردید
 این کنترل توسعه جدید و همچنین. متدوال نورد میباشد0.1%

:مراجع
1-METALS MAGAZINE. Page 74-79 (October 2018)-A COMMON VISION FOR EXCELENCE- Mirko
Tunk, Product Developer
2- NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL TECHNICAL REPORT No. 111 MARCH 2016- Strip
Walking Control Technology in Hot Strip Rolling- Yoshiro WASHIKITA
3- Camber and wedge compensation in hot strip rolling-(October 2018)-Francesco Cuzzola
4- Robust steering control of hot strip mill-(Aug 2009)-Ivan Malloci
5- Rolling (metalworking)-Wikipedia
6- Wedge and Camber Control-(June 2015)-Alexander Johannes Kainz
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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی با هدف انتشار
پژوهشهای اساتید ،محققان و مهندسان کشور ،گسترش و
ارتقای پژوهش صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم و
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات و بررسیهای عزیزان را
به صورت مقالههای علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نماید
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در راستای شکوفایی
صنعت پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگیرنده موضوعهای زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای زیر مثال زدنی است:
ل دادن فلزات ،ریختهگری ،اتصال فلزات ،متالورژی پودر،
شک 
عملیات حرارتی ،مهندسی سطح و مواد فلزات و آلیاژها و استخراج
و تهیه آهن پژوهش ،توسعه و نوآوری در علم و صنعت متالورژی
تولید پایدار و محیط زیست ،بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوعهای زیر راهنمای مناسبی در
تألیف مقاالت است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی ،استاندارد ،اقتصاد فوالد،
جامعهشناسی صنعتی ،استرسهای شغلی ،جامعه شناسی کار و
ت جهانی ،جهانیسازی ،تجارت الکترونیک
شغل ،سازمان تجار 
و ...
به منظور تسریع در داوری و ارزیابی مقاله های ارسالی از
همکاران ،مهندسین و اساتید محترم تقاضا مینماید با توجه به
راهنمای تهیه مقاله ،ما را در گسترش کمی و کیفی ماهنامه فوالد
یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای موردپذیرش به ترتیب اولویت:
 -1مقاالت کاربردی و تحقیقی و پژوهشی :در کلیه گرایشهای
مهندسی مواد و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم جمع بندی نظریههای گوناگون
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و کتب خارجی.
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توجه :مقاله های ارسالی نباید قبال در نشریات داخلی و خارجی
چاپ شده باشد.
اجزای ضروری مقاله
 -1چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
التین نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
 -3نتیجهگیری؛
 -4واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و شرح نمودار زیر آن
نوشته شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عالیم مناسب باشد .شماره هر
معادله در سمت راست آن داخل پرانتز نوشته شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف
الفبایی نویسندگان نوشته شوند .در فهرست مراجع ذکر نام
مولفان ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و صفحه شروع
و پایان ضروری است .در مورد مقالههای کوتاه ذکر منابع اصلی
تهیه مقاله و نویسنده کافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر و عکسها با کیفیت مطلوب
باید ضمیمه مقاله باشد؛
 -9در مورد ترجمهها ،ارسال اصل مقاله یا کپی مقاله ضروری
است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه  word 2007-2003باشد.
سایر نکات ضروری
مقاالت خود را میتوانید از راههای زیر ارسال نمایید:
 -1از طریق ایمیل:
folad@esfahansteel.com
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان دفتر ماهنامه فوالد
* نشانی کامل پستی ،شماره تلفن تماس نویسنده و ذکر
مدرک تحصیلی ضروری است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه عکس ،تصویر کارت ملی و
تصویر مدرک تحصیلی را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
التین ارسال شود.
* شماره حساب بانکی خود را جهت دریافت حق مقاالت پس
از چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت مطالب ،ارقام و نمودارها بر عهده
نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن -4936
 0315257تماس حاصل فرمایید.

