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بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت 
نوین )ISO9001,2015( در ایجاد 
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مقدمه
سازمان ها با هر اندازه و هدفی با عواملی مواجه اند که ممکن 
است اهداف را تحت تاثیر قرارداده و دستیابی به آن ها را باعدم 
عدم  این  که  است  اثری  همان  سازد.ریسک  روبرو  اطمینان 
اطمینان بر اهداف سازمان را دارد. ریسک در همه حوزه ها وجود 
دارد ودرتصمیمات سازمان باید به درستی به ان توجه شود. از 
تغییرات اساسی در ISO 9001 2015، ایجاد رویکردی نظام مند 
مدیریت  سیستم  درون  از  اصالح  جای  به  ریسک  با  رابطه  در 
کیفیت است، بنابراین ادعای انطباق با این استاندارد بین المللی 
بدون رسیدگی جامع به ریسک ها و فرصت ها قابل پذیرش نخواهد 
بود. بر همین اساس ایجاد و پیاده سازی فرآیندی نظیر مدیریت 
 ISO ریسک ها و فرصت ها از گام های آغازین استاندارد بین المللی
باید توسط  بر ریسک  2015 9001 تلقی می شود.تفکر مبتنی 
سازمان در تمامی فرآیندهای سیستم مدیریت توسعه داده شود. 
تفکر مبتنی بر ریسک به سازمان قدرت می دهد تا عواملی که 
از  مسیر  از  را  فرآیند ها  و  کیفیت  مدیریت  سیستم  است  قادر 
قبل پیش بینی شده برایشان خارج سازد را تعیین نماید و در 
نهایت سازمان کنترل های پیشگیرانه الزم را به منظور به حداقل 
ایجاد  ها  فرصت  از  حداکثری  استفاده  و  منفی  اثرات  رساندن 
نماید. تمامی فعالیت های یک سازمان در ریسک هایی دخیل 
هستند که بایستی مدیریت شوند.فرایند مدیریت ریسک از طریق 
به حساب اوردن عدم قطعیت واحتمال رخدادها واوضاع احوال 
آینده )خواسته وناخواسته(تاثیرات آنها بر اهداف مورد توافق، به 

تصمیم گیری کمک کند.
1- مزایای شناسایی ریسک ها]1[

 چکیده
مدیریت ریسک در سیستم مدیریت کیفیت نوین فرآیند رسمی است که سازمان را قادر به شناسائی ریسک های خاص سازمان،تجزیه 
و تحلیل .پاسخ به انها به شیوه مناسب و اثربخش می نماید. درحقیقیت در استاندارد نوین مدیریت ریسک را در حوزه های استراتژی 
و اهداف، انطباق محصول، نیازها و انتظارات ذینفعان، رضایت مشتریان و فرآیندهای سازمان از طریق شناسایی و ارزیابی ریسک ها و 
فرصت های بالفعل وبالقوه مرتبط با سازمان وتعیین اقدامات کنترلی برای مواجه باریسک تحت یکی از استراتژی های اجتناب، خاتمه 
دادن، انتقال، تحمل)پذیرش(، بهره برداری، کاهش یا پاسخ یا ترکیبی از استراتژی ها رهنمون می سازد. در حقیقت رویکرد سازمان را 
از مدیریت واکنشی به مدیریت کنشی تبدیل می نماید. در این مقاله به بررسی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در ایجاد پیکره بندی 

مدیریت ریسک از شناسائی تا اقدام پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: ریسک، فرصت، فرآیند، سازمان

1- درک ریسک وپیامد بالقوه آن بر اهداف ؛                                  
2- ارائه اطالعات به تصمیم گیرندگان؛

3- کمک به درک ریسک به منظور کمک در انتخاب گزینه 
برخورد با ریسک ها؛

4- شناسایی عوامل مهم شرکت کننده در ریسک ها؛
5- مقایسه ریسک ها در سیستم ها، تکنولوژی ها یا رویکردهای 

مختلف؛
6- تبادل اطالعات مربوط به ریسک ها وعدم قطعیت ها؛

7- کمک در ایجاد الویت ها؛
8- کمک در جهت جلوگیری از رویدادها براساس تحقیق و 

تفحص رویداد؛
9- انتخاب اشکال مختلف برخورد باریسک ؛

10- برآورد ساختن الزامات نظارتی؛
11- ارائه اطالعاتی که به سنجش این امر کمک کند که آیا 
ریسک بایستی در هنگام مقایسه با معیارهای از قبل تعریف شده، 

پذبرفته شود؟
2- الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پیکره 

بندی مدیریت ریسک]2[
1.2 - بافت سازمان

از  پس  نماید  می  ملزم  را  سازمان  استاندارد  نسخت  گام  در 
تعیین رسالت شرکت وقبل از هدف گذاری، نقاط قوت و ضعف 
محیط درونی و نیز فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی مورد 
ارزیابی قرار گیرند. اهداف خاص در این مرحله شکل بگیرند و 

استراتژی ها می توانند برای این اهداف ایجاد شوند:
شناخت محیط درون سازمان یا شناسایی نقاط ضعف وقوت
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شناخت محیط خارج سازمان یا شناسایی فرصت ها و تهدیدها
در شکل )1( نمونه عوامل داخلی و عوامل خارجی که میتواند 

بر یک سازمان تاثیر گذار باشد آورده شده است.
در این مرحله سازمان پس از یررسی عوامل محیط داخلی و 
عوامل محیط خارجی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای 
خود را شناسائی باتوجه نقاط شناسایی شده استراتژی های خود 

را تدوین می نماید.
2.2- موارد الزام شده برای شناسایی ریسک ها و فرصت ها در 

سیستم مدیریت کیفیت نوین]3[
1- استراتژی و اهداف سازمان

استراتزی ها واهداف  به  با توجه  باید  این مرحله سازمان  در 
شده ریسک ها و فرصت های دستیابی به استراتژی ها واهداف را 
شناسایی نماید، که این ریسک ها و فرصت ها به دو حوزه درون 

و برون سازمانی تقسیم می گردد.
2- نیازها وانتظارات ذینفعان

یا  تصمیم  یک  بر  می تواند  که  سازمانی  یا  شخص  ذینفع 
فعالیت اثر بگذارد یا از آن تاثیر بپذیردیا خود متاثر بپندارد.مانند 

مشتریان، مالکان، 
کارکنان سازمان، تامین کنندگان، بانک، اتحادیه ها، سهامداران 
یا جامعه که می تواند شامل رقبا، همسایگان باشد. پس از مشخص 
نمودن ذینفعان، سازمان باید نیازها و انتظارات ذینفعان خود را 

شناسایی، سپس ریسک ها وفرصت های خود را در براورده سازی 
این نیازها و انتظارات شناسایی نمایند.

3- رضایت مندی مشتری
در این حوزه سازمان باید تمامی مواردی که در رضایت مندی 
و  ریسک ها  سپس  شناسایی  است  تاثیرگذار  خود  مشتریان 
فرصت های تاثیر گذار در رضایت مشتریان خود را شناسایی نماید.

4- انطباق محصول
در این مرحله سازمان باید تمامی ریسک ها و فرصت هایی 
که می تواند در کیفیت محصول یا خدمت خود تاثیرگذار باشد 
را شناسایی می نماید. در این فاز تمامی عواملی که می تواند در 
هر مرحله از پدید آوری محصول بر انطباق یا عدم انطباق آن 

تاثیرگذار باشد باید شناسایی گردد.
5- فرآیندها

پس از شناسایی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت، سازمان 
در  نماید.  شناسایی  را  فرآیند  هر  فرصت های  و  ریسک ها  باید 
حقیقیت تمامی موارد نامنطبقی که ممکن است در فرایند ایجاد 
شناسایی  در  که  عناصری   )2( شکل  نماید.  شناسایی  را  شود 

ریسک باید در نظر گرفته شود را نشان می دهد.
3.2- چهارچوب مدیریت ریسک در استاندارد سیستم مدیریت 

کیفیت]4[
ساختار کلی مدیریت ریسک طبق استاندارد راهنمای مدیریت 
ریسک ISO 31000;2009 در شکل )3( نشان داده شده است. 

3-  فرآیند مدیریت ریسک
فرآیند مدیریت ریسک شش گام اصلی دارد که به ترتیب زیر 

هستند:
1.3- تعیین اهداف

شکل 1. نمونه عوامل داخلی وعوامل خارجی

شکل 2.ریسک وفرصت در عناصر فرآیند ها
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 ISO 31000;2009 شکل 3.ساختار کلی مدیریت ریسک بر اساس استاندارد

اولین قدم در این فرآیند، تعیین اهداف برنامه مدیریت ریسک 
است.  ریسک  مدیریت  برنامه  از  سازمان  انتظارات  تعیین  یعنی 
اهداف مدیریت ریسک به دو دسته اهداف قبل از وقوع خسارت و 
بعد از وقوع خسارت تقسیم میشوند،که سازمان باید برای رسیدن 

به هر کدام از اهداف برنامه مشخصی داشته باشد.
2.3- شناسائی ریسک

دومین گام در این فرایند، شناسایی ریسک ها وتمامی خسارات 
کوچک وبزرگی است که ممکن است سازمان با آن مواجه شود.

به  را  ها  آن  توان  نمی  نشود،  به دقت شناسایی  ها  اگر ریسک 
درستی مدیریت کرد.

3.3- رزشیابی ریسک
گام سوم در فرایند مدیریت ریسک، ارزیابی واندازه گیری اثر 
ها  وریسک  اینکه خسارت  به محض  است.  بر شرکت  خسارت 
شناسایی شدند، باید بزرگی ان ها مورد ارزیابی قرار داد. این گام 
برآوردی از فراوانی وشدت بالقوه خسارت بدست می آید وپس از 
ان می توان ریسک ها را بر حسب فراوانی وشدت خسارت دسته 

بندی کرد.
1.3.3- ارزشیابی ریسک بر مبنای شدت

ریسک ها از نظر شدت خسارت به سه گروه ریسک های بحرانی، 

ریسک های مهم و ریسک های غیر مهم دسته بندی می شوند.                                                                                     
2.3.3- ارزشیابی ریسک بر مبنای فراوانی

ریسک ها بر اساس فراوانی رخ دادن آن ها به چهار گروه تقریبا 
صفر، اندک، متوسط وقطعی دسته بندی می شود.

4.3- درمان ریسک
کنترلی  اقدام  روش های  بررسی  فرایند،  این  در  بعدی  گام 
این  است.  ریسک  هر  درمان  روش  بهترین  انتخاب  و  مختلف 
روش ها را می توان به صورت گسترده به دو گروه کنترل ریسک 

وتامین مالی ریسک دسته بندی کرد.
5.3-  اجرا و پیاده سازی تصمیمات

زمانی که روش مناسبی برای مواجهه با ریسک ها انتخاب شد، 
برای اجرای آن روش، فعالیت های مربوطه باید آغاز شود.

6.3- نظارت و بازنگری دوره ای 
برای اینکه برنامه های مدیریت ریسک موثر واقع شوند، باید 
به طور دوره ای و منظم بازنگری وارزیابی شوند. در این مرحله 
مشخص می شود که ایا سازمان به صورت کلی به اهداف مدیریت 

ریسک دست یافته است یا خیر.
4- اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها

گزینه های پرداختن به ریسک ها در شکل 4 نشان داده شده است.
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انتخاب بیان ریسک ها و فرصت ها می تواند شامل :ازبین بردن 
منبع ریسک، هدایت ریسک به سمت فرصت، پرهیز از ریسک، 
تغییر احتمال وقوع یا پیامد آن ها، به شتراک گذاری ریسک و 

ابقاء ریسک با تصمیم گیری هواشمندانه باشد.
5- نمونه از شناسایی ریسک های فرآیند منابع انسانی ]5[

در جدول )1( نمونه ای از ریسک های شناسایی شده از جزء 
فرآیندهای، فرآیند مدیریت منابع انسانی نشان داده شده است.

6- تفکر مبتنی بر ریسک]6[
تفکر مبتنی بر ریسک موضوعی  است که همه ی ما به  شکل 
غیرارادی و اغلب ناخودآگاهانه، برای بدست آوردن بهترین نتیجه، 
 ISO انجامش می دهیم. مفهوم ریسک همیشه به طور ضمنی در
9001 مورد توجه بوده است؛ اّما در ویرایش جدید صریح تر بدان 
پرداخته شده و رویکردی برای کل سیستم مدیریت ایجاد نموده 
است. از تغییرات اساسی در ISO 9001 2015، ایجاد رویکردی 
سیستم  درون  از  اصالح  جای  به  ریسک  با  رابطه  در  نظام مند 
استاندارد  این  با  انطباق  ادعای  بنابراین  است،  کیفیت  مدیریت 
قابل  فرصت ها  و  ریسک ها  به  جامع  رسیدگی  بدون  بین المللی 
پذیرش نخواهد بود. بر همین اساس ایجاد و پیاده سازی فرآیندی 
نظیر مدیریت ریسک ها و فرصت ها از گام های آغازین استاندارد 
بر  مبتنی  تفکر  می شود.  تلقی   ISO 9001 2015 بین المللی 
ریسک باید توسط سازمان در تمامی فرآیندهای سیستم مدیریت 
توسعه داده شود.  تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ایزو 9001 
ویرایش سال 2015 به مثابه ی روحیست که در استاندارد دمیده 

شده، به زبانی دیگر رنگ بوی تفکر مبتنی بر ریسک باید در همه 
جای سیستم مدیریت کیفیت برقرار شده، استشمام شود.

تفکر مبتنی بر ریسک به سازمان قدرت می دهد تا عواملی 
از مسیر  را  فرآیندها  و  مدیریت کیفیت  است سیستم  قادر  که 
برایشان خارج سازد را تعیین نماید و  از قبل پیش بینی شده 
به  منظور  به  را  پیشگیرانه الزم  نهایت سازمان کنترل های  در 
از فرصت ها  استفاده حداکثری  و  اثرات منفی  حداقل رساندن 
ایجاد نماید. اگر سوال این باشد که تفکر مبتنی بر ریسک را در 
کجا باید پیاده کنیم و در چه مواردی باید به آن بپردازیم پاسخ 
اینست که؛ در همه جا و در همه موارد زیرا مفهوم ریسک در 
همه موضوعات قابل اعمال است از طراحی یک فرم ساده برای 
انجام یک کار گرفته تا طراحی گردش کار یک فرآیند تا اجرای 
کامل یک سیستم مدیریت.به طور مثال در طراحی یک فرم اگر 
به موضوع اینکه چه قسمتی ممکن است توسط مخاطب اشتباه 
تکمیل شود دقت کنیم و عنوان مناسب تری انتخاب کنیم و یا 
داخل پرانتز آن را توصیح دهیم عمال با تفکر مبتنی بر ریسک 
این فرم را طراحی کرده ایم. البته تفکر مبتنی بر ریسک، در تمام 
فرآیندها و به صورت خردتر در تمام فعالیت های سازمان جاری 
می شود و به صورت فطری انسان بر اساس نوعی هوش به نام 
"هوش تعاقبی" از این تکنینک بهره می گیرد. در این نوع تفکر ما 
همواره به دنبال آن هستیم تا کاری که انجام می شود را چگونه 
به شیوه ی بهتری انجام دهیم تا بدون خطا انجام شود و انحرافی 

که از نتایجی دلخواهمان وجود دارد را کمتر کنیم.
7- جمع بندی و نتیجه گیری

رویکردی  ایجاد   ،ISO 9001 2015 در  اساسی  تغییرات 
سیستم  درون  از  اصالح  جای  به  ریسک  با  رابطه  در  نظام مند 

ریسـک  بـر  مبتنـی  تفکـر 
مـا  همـه ی  کـه  اسـت  موضوعـی  
اغلـب  و  غیـرارادی  بـه  شـکل 
ناخودآگاهانـه، برای بدسـت آوردن 
بهتریـن نتیجه، انجامـش می دهیم. 
مفهـوم ریسـک همیشـه بـه طـور 
ضمنـی در ISO 9001 مـورد توجـه 

بـوده اسـت؛

 شکل4- گزینه های پرداختن به ریسک
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ریسک فرآیندهای منابع انسانیفرآیند

1-ریسک فرآیند برنامه ریزی 
استراتژیک منابع انسانی

عدم تناسب استراتژی منابع انسانی با استراتژی کسب و کار )فقدان هم راستایی عمودی(
عدم تناسب استراتژی های منابع انسانی با یکدیگر )فقدان همراستایی افقی(

2-ریسک فرآیند طراحی ساختار 
سازمانی و ارتباطات و هماهنگی

 عدم وجود کانال های موثر ارتباطی بین افراد    
عدم وجود کانال های موثر ارتباطی بین واحدهای سازمان

3-ریسک فرآیند تجریه و تحلیل 
شغل و گریدینگ شغل

عدم وجود فرآیند مدون برای تجزیه و تحلیل 
مشاغل سازمان

عدم وجود شرح مشاغل سازمانی
فقدان پایایی فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل
فقدان روایی فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل

عدم پذیرش فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل 
توسط کارکنان

عدم وجود رویه های رسمی برای ابراز مخالفت 
کارکنان با فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل

عدم انطباق شرح مشاغل با الزامات واقعی شغل
عدم وجود رویه های رسمی برای بازنگری 

فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل

4-ریسک فرآیند برنامه ریزی 
منابع انسانی، جذب و ا ستخدام و 

گریدینگ شاغل

تغییر ساختار سنی بازار نیروی کار 
تغییر ساختار جنسیتی بازار نیروی کار

تغییر ارزشهای بازار نیروی کار
تغییر روند فصلی با دوره ای نیاز به استخدام 

کارکنان
کمبود منابع انسانی حائز شرایط استخدام

بازنشستگی قریب الوقوع کارکنان ماهر و نیز به 
جذب افراد جایگزین

عدم همراستایی شایستگی های استخدامی با 
اهداف استراتژیک سازمان

فقدان مهارت مدیران برای انتخاب افراد مناسب 
و ماهر

انتخاب فرد نامتناسب با شغل
عدم تبعیت از قوانین استخدامی در مواردی 

نظیر جنسیت، نژاد معلولیت و نظایر آن
انتخاب فردی که به لحاظ قانونی حائز شرایط 

استخدام نیست
استفاده از ابزارهای خاص گزینشی مانند مراکز 

ارزیابی یا مصاحبه
عدم وجود دستورالعمل مدون و دقیق برای 

انجام فرآیند استخدام
عدم تعیین شایستگی های مورد نیاز افراد 

جهت استخدام

5- ریسک فرآیند حقوق و مزایا

اتخاذ سیاست های پرداخت نامناسب که به بی 
اعتمادی کارکنان به کارکرد واحد منابع انسانی 

سازمان یا بی انگیزگی آنان منجر شود.
عدم آگاهی یا تبعیت از قوانین پرداخت حقوق 

و مزایای کارکنان
ادراک کارکنان از فقدان برابری و انصاف در 

سیاستهای پرداخت

عدم انعطاف سیستم های پرداخت
فقدان رویه ها و سیاستهای مناسب و مدون 

برای ارائه مزایا
حقوق و مزایای زیاد مدیران ارشد اجرایی

عدم همراستایی معیارهای پرداخت و مزایا با 
اهداف سازمان 

جدول 1 ( ریسک فرآیندهای منابع انسانی
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ریسک فرآیندهای منابع انسانیفرآیند

6- ریسک فرآیند سالمت، ایمنی، 
محیط و ارگونومی

عدم وجود شرایط کاری مناسب برای کارکنان
عدم وجود تجهیزات مناسب کاری

عدم استفاده از داده های مربوط به غیبت، 
پایش سالمت و نظایر آن برای تشخیص وجود 

استرس شغلی

فقدان برنامه های ممیزی یا پایش جهت 
تشخیص عوامل به وجود آورنده استرس شغلی
عدم برخورداری از طرح های عملیاتی اثربخش 

جهت ایجاد تعادل کار و زندگی

7- ریسک فرآیند تحلیل و توسعه 
شایستگی ها

فقدان رویه های شناسایی دانش، مهارت و 
توانایی های الزم شغلی

عدم وجود برنامه های توسعه شخصی کارکنان 

8- ریسک فرآیند مدیریت 
عملکرد کارکنان

فقدان رویه مدون و مناسب برای ارزیابی 
عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد صرفا با اهداف ارائه حقوق و 
مزایا

عدم کفایت سیستم سنجش عملکرد کارکنان 
بر اساس میزان نیل به اهداف استراتژیک 

سازمان

فقدان شفافیت سیستم های ارزیابی عملکرد
عدم وجود قابلیت ردیابی و کنترل سیستم های 

ارزیابی عملکرد 

9- ریسک فرآیند آموزش و بهبود 
مستمر

عدم ارائه آموزشهای الزم در تمام سطوح 
سازمان

عدم مشارکت مدیران در آموزش 
عدم وجود پیوند میان آموزش، اهداف سازمانی 

و محرک های کسب و کار
ترک خدمت کارکنان پس از فراگیری 

آموزش های مورد نیاز سازمان

فقدان سیستم های رهگیری طرح های توسعه و 
پایش نتایج برنامه های آموزشی

عدم پیوند دادن برنامه های آموزش و توسعه با 
کار راهه شغلی

عدم پیوند دادن برنامه های آموزش و توسعه با 
برنامه ریزی جانشین پروری

عدم تناسب آموزش با نیازهای شغلی کارکنان

ریسک فرآیندهای منابع انسانیفرآیند

10- ریسک فرآیند پاداش و آیین 
سپاس گزاری

ضعف سیستم های داخلی در محاسبه دقیق 
پاداش کارکنان

عدم الگو برداری از سیستم پاداش در صنعت
انتخاب مشوق های نامناسب

عدم بهره گیری از مکانیزم های مادی برای 
حمایت از افراد و تیم ها

عدم بهره گیری از مکانیزم های معنوی برای 
حمایت از افراد و تیم ها

عدم وجود رویه هایی جهت تفویض اختیار به کارکنان برای توانمندسازی آنان11- ریسک فرآیند توانمندسازی

12- ریسک فرآیند تیم سازی و 
تقویت روحیه کار تیمی

عدم بهره گیری از تیم های سازمانی
فقدان رویه های مدون برای جبران خدمات 

تیمی

فقدان رویه هایی برای تقویت روحیه کار تیمی

فقدان وجود رویه های رسمی یا غیر رسمی برای انتقال دانش و تجربه از افراد کارآزموده به سایر 13- ریسک فرآیند مربی گری
کارکنان

جدول 1 ( ریسک فرآیندهای منابع انسانی

مهر و آبان 81398



ریسک فرآیندهای منابع انسانیفرآیند

عدم مشارکت مدیران در برنامه های پرورش عدم وجود برنامه ریزی جانشین پروری14- ریسک فرآیند جانشین پروری
کارکنان برای مشاغل استراتژیک 

15- ریسک فرآیند مدیریت 
استعدادها

عدم وجود فرآیندی برای شناسایی 
استعدادهای سازمان

عدم وجود فرآیندی برای رشد و ارتقاء 
استعدادهای سازمان

عدم وجود فرآیندی برای نگهداشت 
استعدادهای سازمان 

16-ریسک فرآیندهای اطالعاتی  
منابع انسانی

فقدان سیستم های بروز و ایمن برای جمع آوری، حفظ، پردازش و تحلیل اطالعات پرسنلی 
  یکپارچگی سیستم های اطالعات منابع انسانی با سایر سیستم های سازمانی

17- ریسک فرآیند مدیریت 
فرهنگ و جاری سازی ارزشهای 

سازمانی و اخالقی

ناهمگونی پیامهای انتقال یافته از سوی 
سازمان به کارکنان یا به جامعه

ضعف در برقراری روابط سازمانی که به آگاهی 
دقیق و به موقع کارکنان از حقوق قانونی آنان و نیز 
رویه ها، سیاست ها و الزامات سازمانی منجر نشود.

فقدان مهارت مدیران برای حل تعارضات
مغایرات فرهنگ سازمانی با ارزش ها و 

چشم انداز سازمان 

18- ریسک فرآیند همسو سازی 
فرد، واحد و سازمان

فقدان رویه هایی جهت همسوسازی و تناسب عملکرد افراد، گروه ها و واحدها با عملکرد کل 
سازمان

19- ریسک فرآیند سیستم 
پیشنهادات و نوآوری مستمر منابع 

انسانی

فقدان سیستم پیشنهادات و نوآوری مستمر منابع انسانی
عدم سنجش کمی اثربخش سیستم و نوآوری در فعالیت های سازمان

جدول 1 ( ریسک فرآیندهای منابع انسانی

استاندارد  این  با  انطباق  ادعای  بنابراین  است،  کیفیت  مدیریت 
قابل  فرصت ها  و  ریسک ها  به  جامع  رسیدگی  بدون  بین المللی 
و  اساسی  راه  یک  ریسک  بررسی  و  آنالیز  بود.  نخواهد  پذیرش 
مهم برای شناسایی و ارزیابی عواملی است که می توانند تاثیرات 
منفی بر موفقیت سازمان داشته باشند. این کار به مدیران اجازه 
می دهد تا ریسک و خطری که سازمانشان با آن رو به رو هستید 
را شناسایی و بررسی کنند، و به آنها کمک می کند تا تصمیم 
بگیرند با شرایط موجود پیشروی کنید یا خیر. آنالیز و بررسی 
ریسک را با شناسایی تهدید ها انجام دهید، و احتمال رخ دادن 
تهدید های قابل وقوع را ارزیابی  کنید.زمانی که ارزش ریسکی که 
با آن مواجه هستید را به دست آوردید، می توانید به دنبال راهی 
کردن  انتخاب  می تواند  کار  این  باشید.  آن  موثر  مدیریت  برای 
اجتناب از ریسک، تقسیم کردن، یا پذیرش آن در حالی باشد که 

سعی می کنید آثارش را کاهش دهید.ودر نهایت هدف استاندارد 
در ویرایش جدید تغییر رویکرد سازمان ها از نگرش واکنشی به 

نگرش کنشی می باشد.
 منابع

سیستم  المللی  بین  استاندارد   .1394 رحیمی،  شهرام   ]1[
مدیریت کیفیت،  13، 14-19-20.

]2[ حسین تیموری، 1394. آموزش مدیریت ریسک،  8،7.
 ISO 3[ بهرام جلوداری، 1395. راهنمای گام به گام استقرار[

.9001;2015،  13، 40
]4[ محسن قره خانی و دیگران، 1395. راهنمای جامع طراحی 

و پیاده سازی چهارچوب مدیریت ریسک، 98،36،37،38،39.
انسانی،  منابع  ریسک  مدیریت   .1394 قلی پور،  آرین   ]5[

www.modir.ir ]6[              .217،216،215
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غالمحسین محمدي، 
HSE فوق لیسانس مهندسي شیمي گرایش

استفاده از فناوري نانو
در خودتمیز شوندگي سطوح ساختماني

و پنجره کارگاه هاي صنایع فوالد
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مقدمه
تعریف فنآوري نانو

وجود  نانو  فنآوري  مورد  در  زیادي  تعاریف  که  حالي  در 
تعریف سازمان پیشگامي  این زمینه  تعریف در  دارد، مهمترین 
نانوتکنولوژي آمریکا NNI(1( است. بر این اساس فنآوري نانو این 

گونه تعریف مي شود: 
تحقیق و توسعه فنآوري در سطح اتم و مولکول در اندازه هایي 
اساسي  درک  به  دستیابي  جهت  نانومتر   1  -  100 حدود  در 
از ساختارها،  نانو، و ساخت واستفاده  پدیده ها و مواد در سطح 
وسایل و سیستم هایي که به دلیل داشتن اندازه کوچک داراي 

ویژگي ها و عملکرد جدید هستند. 
اندازه هاي  در  فضایي  به  نانو  فنآوري  ساده تر،  نگرش  یک  در 
نانو اطالق مي شود )یک میلیاردیم یک ماده( که از میکرو )یک 
میلیونیم( کوچکتر و از پیکیو )یک تریلیونیم( بزرگتر است. جهت 
تصور حدودي از اندازه هاي به کار رفته در نانوپزشکي، به تعدادي 

از اندازه هاي ساختارهاي نانودر زیر اشاره مي شود: 
نانو ذرات: 1 - 100 نانومتر

بعضي از مواد و ساختارهایي که در طبیعت یافت مي شوند،به 
طور کلي اندازه هایي در حد موارد جدول شماره 1 دارند:

اندازه هاي مواد و ساختارهایي که در نانوتکنولوژي مورد ارزیابي 
قرار مي گیرند.

در حد ساختارهاي زیستي است. به عنوان مثال، نقاط کوانتومي 
اندازه هاي در حد یک پروتئین کوچک دارند و یا سیستم هاي 
حامل دارویي همان اندازه هاي ویروس nm100 را دارا هستند.

چکیده
فنآوري نانو تحقیق و توسعه در سطح اتم و مولکول در اندازه هایي در حدود-1 100 نانومتر است.

یکي از کاربردهاي فناوري نانو در زمینه بهداشتي است. با استفاده از این فناوري مي توان سطوحي که پس از مدتي در اثر آلودگي هاي 
محیطي از شفافیت و زیبایي آن ها کاسته مي گردد )که ناچارا براي رفع این مشکل نیاز به تمیز کاري دوره اي و مصرف فراوان پاک 
کننده هاي شیمیایي و صرف انرژي و هزینه زیاد به خصوص براي سطوحي که در ارتفاع مي باشند( با استفاده ازخواص خود تمیز 

شوندگي این سطوح به حالت اول خود درآورد.
امروزه با استفاده ازخاصیت ابر آبدوستي دي اکسید تیتانیوم مي توان اثر خود پاک شوندگي بر روي سطوح ایجاد نمود که از مزایاي 
آن مي توان به عدم چسبندگي آلودگي و جرم بر روي سطوح، پاکیزگي طوالني مدت شیشه و کاهش مصرف مواد شوینده و پاک کننده 

اشاره کرد.
کلمات کلیدي: فناوري نانو، بهداشت، دي اکسید تیتانیوم، صنعت فوالد

تاریخچه فناوري نانو:
در   1959 سال  در  نظري  کوانتوم  متخصص   Feynman
سخنراني با عنوان "  آن پایین فضاي بسیاري است" به بررسي 

بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت. 
Feynman در ذهن خود یک دکتر مولکولي تصور کرد که 
صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچکتر است و مي تواند به 
بدن انسان تزریق شود و درون بدن براي انجام کاري یا مطالعه و 
تایید سالمتي سلول ها و یا انجام اعمال ترمیمي و به طور کلي 

براي نگهداري بدن در سالمت کامل به سیر بپردازد.
از آن تاریخ به بعد با ساخت میکروسکوپ هاي قوي، جنبه هاي 
ناشناخته این علم براي استفاده در بخش هاي مختلف علمي و 

صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است.
بهداشتي  زمینه  در  نانو  فناوري  کاربردهاي  از  یکي  امروزه 
از  پس  که  توان سطوحي  مي  فناوري  این  از  استفاده  با  است. 
آن ها  زیبایي  و  از شفافیت  آلودگي هاي محیطي  اثر  در  مدتي 

نانومتر 1/0اتم

DNA نانومتر 2عرض

نانومتر 50-5پروتئین

نانومتر 100-75ویروس

نانومتر 10000-1000باکتري ها
جدول1: اندازه ساختارهای زیستی
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کاسته مي گردد )که ناچارا براي رفع این مشکل نیاز به تمیزکاري 
دوره اي و مصرف فراوان پاک کننده هاي شیمیایي و صرف انرژي 
و هزینه زیاد به خصوص براي سطوحي که در ارتفاع مي باشند( 
با استفاده ازخواص خود تمیز شوندگي این سطوح به حالت اول 

خود درآورد.
اهداف

با توجه به مطالب فوق و اینکه در صنایع فوالد به علت ذاتشان 
آلودگي هاي محیطي باعث ظاهر نازیبا کارگاه هاي مختلف این 
صنایع و همچنین به علت نشست آلودگي براي روي پنجره ها و 
در ارتفاع بودن آن ها باعث کاهش استفاده کارگاه ها از نور روز 
مي گردد، در این مقاله سعي داریم به بحث استفاده از فناوري 
نانو در خودتمیز شوندگي سطوح ساختماني و پنجره کارگاه هاي 

صنایع فوالد بپردازیم.
پوشش هاي نانو تیتان

 n اکسید فلزي دي اکسید تیتانیوم2 یک نیمه هادي ذاتي نوع
و دارای چگالی g/cm 3 4.3 – 3.9 ) گرم بر سانتی متر مکعب( 
می باشد. این ماده با ساختارهاي بلوري: روتیل3، آناتاز4 و بروکایت5 
مي باشد. در فاز آناتاز گاف انرژي آن در حدود 3.2 الکترون ولت 
است و کاربرد فوتوکالیستي بیشتري نسبت به فازهاي دیگردارد. 

گاف نواري این نانو ساختار در ناحیه فرابنفش واقع است.
ترکیب فوق در حضور نور با انرژی برابر و یا بیشتر از انرژی 
پیوند مولکولی، فعالیت فوتو کاتالیستی از خود نشان می دهد. 
این ویژگی طیف گسترده ای از کاربردها را برای این ماده ارایه 

می دهد. 
این ترکیب معدنی از پایداری حرارتی خوبی برخوردار است، 

غیر قابل اشتعال و قابلیت انحالل پذیری کمی دارد.
فرد  به  منحصر  خصوصیات  بودن  دارا  دلیل  به  تیتان  نانو 
فعالیت  فرابنفش،  نور  جذب  قدرت  باال،  شکست  ضریب  مانند 
قدرت  پایین،  نسبتا  سنتز  شده  تمام  هزینه  فتوشیمیایي، 
اکسایشي، غیر سمي بودن از بین انواع فتوکاتالیزورها و داشتن 
بهترین عملکرد از لحاظ کاتالیزوري و نیز پایداري در محیط هاي 
آلي، توجه محققان را براي کاربرد هاي تصفیه گاز، آب و باکتریال، 
خود تمیز شوندگي و سلول هاي خورشیدي معطوف داشته است.

یا  تیتان  نانو  از  نازک  پوشش  یک  اعمال  با  توان  مي  امروزه 
خود  خاصیت  شیشه،  و  سرامیک  روي  بر  آن  هاي  کامپوزیت 
تمیزشوندگي بروز کند. زیرا دي اکسید تیتانیوم یک ابر آبدوست 
است و باعث مي شود تا هیچ قطره آبي روي سطح تشکیل نشود.    

روي  آب  قطرات  تا  باعث مي شود  تیتان  آبدوستي  خاصیت 
با زاویه اي  اند همواره  این ماده پوشانیده شده  با  سطوحي که 
بسیار کم قرار گیرند و تمایل به پخش شدن روي سطح و خیس 
نمودن آن را داشته باشند و به صورت قطره روي سطح باقي نمي 
ماند و در نتیجه تمایل به مه کردن در محیط هاي مرطوب کم 
مي شود، همچنین کشش و جاذبه باالي نانو تیتان به آب موجب 
اثر خود پاک شوندگي این سطوح مي گردد. به گونه اي که آب 

باران مي تواند خاک را از روي آن بشوید و جابجا کند.
با تحقیقات طوالني که از اوایل دهه 1990، بر روي فناوري 
تا هفت سال  پنج  آغاز شد،  نازک  هاي  الیه  با  پوشش  ساخت 
طول کشید تا یافته هاي آزمایشگاهي تبدیل به خط تولید ساخت 
در  در سال 2002  باالخره  و  تمیز شونده  شیشه هاي همیشه 
به نحو گسترده اي مورد استفاده قرار گرفتند. محصوالت  دنیا 
نانو تیتان قابلیت الیه نشانی بر روی تمام سطوح با هر جنسیتی 
و شکل و ساختاری را دارا می باشد و می تواند در محیط های 
و  بیمارستانی  درمانی،  بهداشتی،  صنعتی،  تجاری،  مسکونی، 
انرژی الزم  و  هزینه  و کاهش  نظافت محیط  گردشگری جهت 
تمیز  در  نیز  و  قرار گیرد  استفاده  مورد  مواد شوینده  و مصرف 
نگهداری سطوح غیر قابل دسترس بسیار مفید واقع گردد. به طور 
مثال در ساختمان های بلند که تمیزکاری شیشه ها مشکل است 
و اجرای عملیات نظافت پرهزینه و خطرناک می باشد، اعمال یک 

بار این پوشش کارایی چندین بار نظافت را خواهد داشت.
با توجه به بررسی های انجام شده در حال حاضر عمده تولید 
آن  بر  عالوه  باشند.  می  ژاپن  در کشور  این محصول  کنندگان 

با تحقیقـات طوالني کـه از اوایل 
دهـه 1990، بر روي فناوري سـاخت 
پوشـش بـا الیـه هـاي نـازك آغاز 
شـد، پنـج تـا هفـت سـال طـول 
کشـید تـا یافته هاي آزمایشـگاهي 
سـاخت  تولیـد  خـط  بـه  تبدیـل 
شیشـه هاي همیشـه تمیز شـونده 
و باالخـره در سـال 2002 در دنیا به 
نحـو گسـترده اي مـورد اسـتفاده 

گرفتند. قـرار 
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لهستان و کانادا نیز در این حوزه فعالیت می کنند، که اسامی 
نانو پوشش های فوتو کاتالیست  این شرکت های تولید کننده 

عبارتند از:
 PALCCOAT 1- شرکت ژاپنی

SAGA KON corporation 2- شرکت ژاپنی
SKETCH 3- شرکت ژاپنی

نتیجه گیري
اکسید تیتانیوم پودري سفید رنگ است که در حالت عادي 

منابع
- حسیني زري مریم و همکاران، فناوري نانو در شیشه و سرامیک هاي مدرن خود پاک شونده، نشریه علمي ترویجي مطالعات در 

دنیاي رنگ.
- آیتي بیتا و همکاران، بررسي فن آوري هاي نوین ذرات نانو در مهندسي محیط زیست، نشریه عمران آب.

- هاشمي سیده زهرا و همکاران، بررسي خواص خود تمیز شوندگي سرامیک هاي ساختماني الیه نشاني شده با نانو ساختار دي اکسید 
تیتانیوم تحت تابش نور مرئي و فرابنفش، مجله فیزیکي کاربردي دانشگاه الزهراء، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1393.

- www.nano.ir
- N. P. Mellott, C. Durucan, C. G. Pantano, M. Guglielmi, "Commerical and laboraty prepared titanium 

dioxide thin films for self-cleaning glasses, photocatalytic erformance andchemical durability", Thin solid 
films, 502, 112-120, 2006

- Tolaymat TM, El Badawy AM, Genaidy A, Scheckel KG, Luxton TP, Suidan M. An evidence-based 
environmental perspective of manufactured silver nanoparticle in syntheses and applications: a systematic 
review and critical appraisal of peer-reviewed scientific papers. Sci Total Environ. 2010;408(5):999-1006.

- Zhang L, Gu FX, Chan JM, Wang AZ, Langer RS, Farokhzad OC. Nanoparticles in medicine: therapeutic
applications and developments. Clin Pharmacol Ther. 2008;83(5):761-9.

زیرا  نمود،  استفاده  روي شیشه  بر  پوشش  عنوان  به  توان  نمي 
شیشه را مات و کدر مي کند.

اما با فناوري هاي جدید امکان ساخت شیشه با پوشش هایي 
با ضخامت 15 نانومتر فراهم گردیده که باعث شده هیچ تفاوت 

ظاهري با شیشه هاي عادي نداشته باشد.
و در نهایت از مزایاي شیشه هاي خود تمیز شونده مي توان به 

موارد ذیل اشاره نمود:
1- بي خطري مواد اکسید تیتانیوم)زیرا از این مواد در کرم هاي 

ضد آفتاب و غیره استفاده مي شود(؛
2- عدم چسبندگي آلودگي و جرم بر روي سطوح؛

3- به سهولت گل و الي به وسیله آب پاک مي گردد؛
4- عدم رسوب و جرم گرفتن سطوح؛

5- کاهش مقدار عبور پرتو فرابنفش از شیشه؛
6- اکیزگي طوالني مدت شیشه؛

7- کاهش مصرف مواد شوینده و پاک کننده.

زیرنویس:
1-  National Nanotechnology Initiative
2- Titanium dioxide
3-  Rutile
4-  Anatase
5-  Brookite
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خواص، نحوه تصفیه و استفاده بهینه
از گاز تولید شده در فرایند کک سازی

محمد جاللی 
)کارشناس 

مدیریت 
صنعتی(

محمد جواد شب دینی 
)دانشجوی کارشناسی 
ارشد مهندسی شیمی، 

دانشگاه اصفهان(

محمد نیک نژاد
)کارشناس ارشد 

مهندسی مواد(

بخش دوم
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3- استفاده از گاز کک
استفاده  محیطی،  زیست  و  اقتصادی  های  جنبه  دلیل  به 
از  گاز کک  از جمله  از محصوالت جانبی کک سازی  حداکثری 
اهمیت باالیی برخوردار است. گازکک حاوی حدود %30  وزنی 
وزنی   70% و  سنگین  )هیدروکربن ها(   HCs عنوان  به  قطران 
گازهای سبک شامل H2 و CH4 می باشد. تبدیل کل گاز کک 
)از جمله قطران( به اجزای سوختی سبکتر می تواند حدود 1/4 
به  تا  را مهیا کند.  الکتریکی  نیروی  تولید  تقاضای جهانی  از   %
امروز، روش های تولید انرژی و گاز سنتز، H2 ، متانول و گاز 
CH4 با استفاده از گاز کک صورت گرفته است )شکل 7(. توسط 
 H2 مقدار  گاز10  و  آب  مبادله  واکنش  و  کاتالیکی  ریفرمینگ 
تولیدی از گاز کک چندین برابر خواهد شد. برای سالیان متمادی 
گاز کک خنک شده و تمیز شده و از آن تعداد زیادی ترکیبات 
دست  به  هیدروکربن ها  سایر  و  بنزن  تولوئن،  مانند  شیمیایی 
می آید؛ در طی این فرایند میزان قابل توجهی انرژی حرارتی و 
شیمیایی هدر می رود در نتیجه جنبه های استفاده از گاز کک 

داغ باید در نظر گرفته شود.  

3-1 احتراق گاز کک
گاز کک به عنوان یکی از مهمترین محصوالت فرعی فرایند 
)حدود 800  بوده  باالیی  دمای  دارای  که  باشد  می  کک سازی 
انرژی حرارتی می باشد. اولین قدم  درجه( و حامل 20تا 30% 
در استفاده از گاز کک باید بر اساس استفاده از انرژی حرارتی 
آن و کاهش تلفات حرارتی از طریق آب بندهای تقویت شده و 
عایق های حرارتی باشد. گاز کک را می توان در کوره بلند و در 
باتری های کک سازی سوزاند یا می توان از آن در ایجاد بخار برای 

تولید انرژی و ژنراتورهای تولید برق بهره برد. 
3-1-1 احتراق مستقیم گاز کک

ارزش  با  کک  گاز  سنگین،  هیدروکربن های  حذف  از  بعد 
حرارتی حدود 6/18 مگاژول بر مترمکعب، می تواند به طور موثر 
در واحدهای احتراق مانند هیترها و بویلرها سوزانده شود. احتراق 
گاز کک منجر به تولید سطوح پایین آلودگی هوایی خطرناک 
مانند واحد سوخت گاز طبیعی می شود. گاز کک دارای خواص 
احتراقی مشابه با گاز طبیعی )به عنوان مثال دمای شعله( بوده 
و سوزاندن هردو گاز منجر به تخریب کارآمد ترکیبات آلی قابل 

شکل 7( مسیرهای بالقوه استفاده از گاز کک
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احتراق تحت شرایط احتراق بهینه خواهد شد.
گاز کوره بلند با ارزش حرارتی پایین می تواند با گاز کک جهت 
تولید انرژی کافی برای مبدل های نیرو مورد استفاده قرار گیرد. 
شکل 8  فرایند ساده شده واحد استفاده از گاز کک جهت تولید 

نیرو را نشان می دهد. 
2-3 محصوالت احیای مستقیم آهن

خود  به  را  دنیا  آهن  تولید  از 90%  بیشتر  بلند  کوره  فرایند 
اختصاص داده است. اگرچه این فرایند به عنوان فرایندی کارآمد 
محسوب می شود ولی دارای تعدادی معایب از جمله وجود کک 
تغذیه،   منابع  عنوان  به  کیفیت  با  معدن  سنگ  و  متالورژیکی 
هزینه های باالی راه اندازی و نگهداری و تولید گازهای آالینده 
مانند CO2 و اکسید گوگرد می باشد. فرایند احیای مستقیم می 
تواند به عنوان جایگزین مکمل صنایع تولید فوالد محسوب شود.

این فرایند به عنوان فرایندی دوستدار محیط زیست محسوب 
این  متالورژی دارد. در  به کک  وابستگی بسیار کمتری  و  شده 
ذوب  دمای  زیر  و  جامد  حالت  در  آهن  سنگ  احیای  فرایند، 
شوندگی آهن خالص انجام می شود. اکسیژن موجود در سنگ 
آهن )Fe2O3/Fe3O4( از مواد معدنی غیر ارزشمند جدا شده 
و آهن اسفنجی حاصل می شود که به طور مستقیم در کوره های 
قوس الکتریکی مصرف می شوند. گازهای احیایی متفاوت شامل 
اخیرا  استفاده می شوند.  این هدف  برای   H2 و CO ، CH4
های سرمایه  هزینه  علت  به  مستقیم  احیای  فرایند  از  استفاده 

گذاری پایین نسبت به فرایند کوره بلند رو به افزایش است. فرایند 
احیای مستقیم بر اساس گاز طبیعی شامل میدرکس، HYL و 
گاز کک  کنند.  می  استفاده  سیال  بستر  از  که  بوده   Finmet
می تواند به عنوان جایگزین عامل احیایی گاز طبیعی در فرایند 
 Beggs  و  Ahrendt .احیای مستقیم مورد استفاده قرار گیرد
روشی را جهت استفاده از گاز کک حاوی گوگرد باال در فرایند 
احیای مستقیم ثبت کرده اند. این فرایند بر اساس گوگردزدایی 
در محل گاز کک از طریق واکنش گوگرد در فرایند سوختی با 
باشد.   به ریفرمر می  از هدایت سوخت  اسفنجی داغ قبل  آهن 
متناوباً، گاز کک تصفیه شده می تواند تحت بخار ریفرمینگ به 
گاز اصالح شده تبدیل شود و در نتیجه این گاز می تواند آهن 
اسفنجی را تولید نماید) شکل 9(. مخلوطی از گاز بازیافت شده 
از واحد احیای مستقیم و گاز کک در یک هیتر گازی گرم شده و 
به عنوان یک گاز احیایی جدید به ناحیه احیاء راکتور آهن ارسال 
می شود. فرایند در ارتباط با جریان مخالف11 بوده که در آن گاز 
O2 و گاز قطران داغ جهت تولید آهن سفنجی وارد اکسایش 

جزئی می شوند. 
 CO و H2 موجود در گاز کک در انتهای ناحیه احیاء به CH4
تبدیل می شود. گاز خارج شده از راکتور آهن اسفنجی با حذف 
CO2 تمیز شده و گاز دنباله12 تولید می کند ) گاز خروجی از هر 
واحد فرایندی که فشار آن پایین بوده که معموال به بیرون منقل 

شده یا سوزانده می شود(. 

شکل 8( فرایند ساده شده واحد استفاده از گاز کک جهت تولید نیرو
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انرژی باالیی دارند اما روش جداسازی بر مبنای غشاء جایگزین 
جذابی برای به دست آوردن هیدروژن با خلوص باال و با استفاده 
از غشاهای فلزی چگال می باشد. این روش انرژی کمتری مصرف 
می کند و به نسبت عملیاتی با پیوستگی بیشتر است.  با این حال 
جداسازی هیدروژن در مقایس های صنعتی از طریق تکنولوژی 
غشاء هنوز نیاز به توجیهات اقتصادی و زیست محیطی بیشتری 

در آینده خواهد داشت. 
4-3 تولید گاز سنتز و هیدروژن

در  مهمی  خام  ماده  عنوان  به  هیدروژن  از  غنی  سنتز  گاز 
فرایندهای صنعتی زیادی برای سنتز ترکیبات شیمیایی مختلف و 
سوخت محسوب می شود. در حال حاضر، بخش عمده تولید گاز 
سنتز ریفرمینگ بخار، گاز طبیعی و مواد نفتی ناشی از واکنش 
کاتالیستی می باشد. گاز کک اصالحی یک جایگزین جذاب برای 

مصرف انرژی کمتر و تولید گاز سنتز تمیز می باشد. 
1-4-3 اکسایش جزئی

PO) oxy-reforming( مسیری با پتانسیل باال برای تولید 
با  مقایسه  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سنتز  گاز  و   H2
ریفرمینگ بخار به علت ماهیت گرمازایی، فرایندی اقتصادی تر 

3-3 ماده اولیه برای جداسازی هیدروژن
فناوری های کارآمد، با کارایی باال و هزینه پایین برای تولید 
H2 جهت افزایش مصرف H2 به شدت مورد نیاز است. H2 به 
عنوان یک منبع انرژی تمیز آینده محسوب می شود. امروزه، گاز 
H2 می تواند از طیف وسیعی از مواد اولیه شامل سوخت های 
فسیلی، الکل، زیست توده و برخی از محصوالت جانبی صنایع 
 H2 شیمیایی تولید شود. گاز کک حاوی 50 تا 60 درصد گاز
به عنوان منبعی با محتوای باالی هیدروژن می باشد. در حال 
روش جذب  از  فوالد  صنعت  واحدهای کک  از  تعدادی  حاضر، 
نوسان فشارPSA( 13(  برای به دست آوردن هیدروژن از گاز کک 
استفاده می کنند. این فرایند با استفاده از مواد جاذب مختلف 
از  مانند اکسید آلومینا یا زئولیت )ماده معدنی است که عمدتاً 
آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع 
به عنوان جاذب سطحی است( در یک عملیات چرخشی جذب و 
واجذب انجام می شود. شکل 10 یک واحد معمول PSA  برای 
جداسازی هیدروژن از گاز کک را نشان می دهد. سایر روش های 
مهم جداسازی هیدروژن شامل تقطیر کریوژنیک و جداسازی بر 
پایه غشاء می باشد. روش های تقطیر و PSA  نیاز به مصرف 

شکل 9( دیاگرام شماتیکی از مدار احیای مستقیم آهن مبتنی بر گاز کک
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 CH4 و با مصرف انرژی کمتر می باشد. ریفرمینگ اکسایشگر
برای  توجهی  قابل  گاز کک جذابیت  در   H2 برای غنی سازی
صنعت و دانشگاه خواهدبود. عالوه بر این، گاز سنتز تولید شده 
برای  تواند  می  فرایند  این  از   )2 حدود  نسبت  با   H2/CO2(
متانول و سنتز fischer tropsch )مجموعه ای از واکنش های 
با  شیمیایی است که طی آن گاز مونواکسید کربن در واکنش 
گاز هیدروژن مجموعه ای از هیدروکربن ها را ایجاد می کند( در 
نظر گرفته شود. اگرچه روش PO روشی از قبل راه اندازی شده 
و استفاده شده و غیر کاتاالیستی تولید گاز سنتز  می باشد ولی 
استفاده از کاتالیست به طور قابل توجهی شرایط عملیاتی مانند 
دما، فشار و ایجاد فرایندی مقرون به صرفه تر را مهیا می سازد. 
اینحال مشکالت اضافی مربوط به غیر فعال کردن کاتالیزور  با 
قرار  توجه  باید مورد  فلز  زینتر شدگی  و  به علت رسوب کربن 
گیرد. مشکل دیگر هزینه های زیاد همراه با تغذیه اکسیژن خالص 
می باشد. برای اصالح این مشکل، ریفرمر جدید همراه با مخلوطی 
پذیر  نفوذ  الکترونیکی سرامیک های   – یونی  از هدایت کننده 
اکسیژن توسعه یافته اند. شکل 11 زیر شماتیکی از این روش را 

نشان می دهد.
گاز  و  هوا  جداسازی  در  سرامیکی  غشای  تکنولوژی  اخیراً، 
طبیعی بسیار کارآمد است. این تکنولوژی ترکیبی از جداسازی 
اکسیژن از هوا و اکسایش جزئی CH4 در یک واحد منفرد مهیا 
می سازد. کاربرد این تکتولوژی ترکیبی به طور قابل توجهی انرژی 

و هزینه های تولید H2 را کاهش خواهد داد. برای توسعه یک 
فرایند تجاری  به منظور تولید هیدروژن از گاز کک با استفاده از 
یک راکتور غشاء باید ماژول هایی با درجه حرارت باال همراه با 
عملگرهای آب بند گازی در دمای 850 درجه سانتیگراد ساخته 
شوند. غشاء با ناحیه بزرگ مشکالت بیشتری از جمله آب بند 
بیشتر و افت باالتر فشار همراه دارد. بنابراین، غشاهای لوله ای 
جهت حداقل ساختن این مشکالت مهندسی از جمله آب بندهای 
دما باال توسعه یافته اند. ژانگ و همکاران از سیستم راکتور غشایی 
دما باال جهت ارزیابی شار نفوذ اکسیژن و تبدیل CH4 از گاز 
کک استفاده کرده اند. برای این منظور از یک غشای لوله ای یک 
طرف بسته روی فوالد زنگ نزن مجهز به آب بند آلیاژ لحیم کاری 
واکنش پذیر با هوای پایه نقره14 همراه با %8 مولی CuO استفاده 
نمودند. گاز کک به داخل راکتور غشایی دارای ناحیه گردشی 
از کاتالیست تجاری پایه نیکل تغذیه می شود. هوا به یک لوله 
کوچکتر داخل غشاء لوله ای دمیده  می شود.  شکل 12 شماتیکی 

از نحوه عملکرد این روش را نشان می دهد. 
 COو H2 به CH4 .راکتور غشایی در دمای 875 کار می کند
بهگزینی می شوند و جریان نشت اکسیژن تعیین می شود. 95% 
تبدیل CH4 به همراه بهگزینی حدود %91 از H2 و %99 از  
CO را حاصل خواهد کرد. همچنین Yeng و همکاران اکسایش 
غشای  از  استفاده  با  را  سنتز  گاز  به  کک  گاز  از   CH4 جزئی
غشایی  راکتور  یک  در   Ba1.0Co0.7Fe0.2Nb0.1O3-δ

PSA شکل 10( دیاگرام شماتیکی جداسازی گاز هیدروژن از گاز کک با استفاده از سیستم
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 NiO/MgO گزارش نموده اند. واکنش با استفاده از کاتالیست
انجام می شود. فرایند ریفرمینگ به طور موفقیت آمیزی در دمای 
875 درجه سانتیگراد با %95 تبدیل CH4 و بهگزینی %80 از 
H2 و %106 از CO انجام می شود. Cheng و همکاران موفق به 
دستیابی به هیدروژن غنی توسط تحریک گاز کک داغ با استفاده 
Ru- از یک محیط ترکیبی راکتور غشایی مجهز به کاتالیست

Ni/Mg)Al(O شدند. این تکنیک با استفاده از اکسایش جزئی 
هیدروکربن ها تحت فشار اتمسفر منجر به دو برابر شدن حضور 
هیدروژن در گاز تغذیه شده است. استفاده از کاتالیست کمکی 
در این فرایند منجر به فعالیت کاتالیتیکی باال و افزایش مقاومت 
هیدروژن  تولید  روی  همکاران  و   Corbo است.  شده  کربنی 
توسط اکسایش جزئی کاتالیزوری CH4 و پروپان با استفاده از 
کاتالیست های Ni/Al2O3 و Pt/CeO2 مطالعه نمودند و نشان 

دادند که در هردو واکنش بازدهی تولید H2 باال می باشد. 
)CO2( 2-4-3 ریفرمینگ بخار آب و خشک

ریفرمینگ CH4 از گاز کک برای تولید گاز سنتز و هیدروژن 
نیز  خشک  و  بخار  ریفرمینگ  واکنش های  طریق  از  می تواند 
دلیل طبیعت گرماگیر  به  ها  واکنش  این  تولید شود. هر دوی 
ریفرمینگ  می شوند.  انرژی  مصرف  تشدید  به  منجر  بودنشان 
برای   H2/CO پایین  نسبت  با  سنتز  گاز  کننده  تولید  خشک 
فرایند  این  باشد.  تر می  مناسب  بیشتر،  تولید هیدروکربن های 
 CH4 و   CO2 یعنی  ای  گلخانه  مهم  گاز  دو  تثبیت  جهت 
بسیار با اهمیت می باشد. با اینحال، غیرفعال شدن کاتالیزوری 
واکنشی  چنین  برای  عمده  مشکل  یک  کربن  رسوب  طریق  از 
محسوب می شود. ژانگ اخیرا تحقیقاتی را برای ریفورمینگ گاز 
CO2 با CH4 موجود در گاز کک توسط زغال چوب )به عنوان 

ککاتالیست فعال( تحت واکنش های زیر انجام داد. 

CH4 → C+2 H2 )3
CH4 + CO2 → 2CO+2 H2 )4

واکنش در دماهای 700 تا 1200 درجه سانتیگراد عمل کرده 
و در دمای 1065 درجه تقریباً %100 از CO2 تبدیل شده است. 
Fidalgo و همکاران ریفورمینگ خشک CH4 را در یک راکتور 
با کمک امواج مایکرویو و با بیش از یک کاتالیست کربن فعال 
انجام دادند. چنین مکانیزم گرمایی منجر به ریفرمینگ بیشتر 
CH4 در مقایسه با روش معمول شد. نتایج نشان داد که تبدیل 
CH4 و CO2 برای یک دوره طوالنی در محدوده دمای بهینه 
700 تا 800 درجه سانتیگراد به میزان %100 حاصل شد. بعضی 
از عوامل ترمودینامیکی مشخص نقش بسیار مهمی را در تبدیل 
CH4 گاز کک به گاز سنتز توسط بخار بازی می کند؛ این عوامل 

شکل11( شماتیکی از عملکرد ریفرمر الکترونیکی - سرامیکی
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شامل نسبت مناسب H2O: CH4 ، دمای تبدیل و زمان واکنش 
می باشد. نتایج تجربی نشان داده است که نسبت بین 1/1 تا 3/1 و 
محدوده دمایی بین 1223 تا 1273 درجه سانتیگراد مقدار بهینه 
تبدیل گاز CH4 می باشد. در حال حاضر بیشترین مطالعات بر 
برای  فرایندکاربردی  و  کاتالیستی   CH4 بخار ریفرمینگ  روی 
غنی سازی H2 و تولید گاز سنتز انجام می شود. ریفرمینگ بخار 

گاز کک از طریق واکنش های زیر انجام میشود
)CH4 + H2O ←-> CO+3H2 )5

)CH4 + CO2 ←→ 2CO+2H2 )6
)CO+ H2O ←-> CO2 +H2 )7

انتخاب پذیری محصول و ترکیب نهایی ممکن است متاثر از 
برخی از واکنش های جانبی شامل ریفرمینگ خشک و واکنش 
باشد. در طی  گاز  و  مبادله آب  یا معکوس  و  و گاز  مبادله آب 
ریفرمینگ بخار، رسوب کربن می تواند به طور موفقیت آمیزی با 
تزریق بیشتر بخار نسبت به استوکیومتری مورد نیاز برای انجام 
و   H2O/CH4>1( . Yeng( شود  زدوده  ریفرمینگ  واکنش 
NiO/ همکاران ریفرمینگ گاز کک را با استفاده از کاتالیست

MgO انجام دادند. تبدیل زیاد گاز CH4 تحت نسبت پایینی از 
بخار/کربن در دمای 875 و با رسوب پایین کربن و پایداری باالی 
 CO2 و CH4 حرارتی انجام شد. نتابیج نشان داد که تبدیل زیاد
باشد.  می  واکنش  دمای  و  بخار/کربن  موالر  نسبت  به  وابسته 
Cheng و همکاران تولید H2 غنی شده را از طریق ریفرمینگ 

گاز کک داغ توسط کاتالیست Ni/Mg)Al(O گزارش نمودند. 
نتایج نشان داد که میزان تولید H2 با نسبت مولی بخار به کربن 

برابر 7/1  ،حدود 4 برابر افزایش خواهد یافت.
3-5( سنتز متانول

متانول یک ماده مهم شیمیایی بوده که می تواند جهت تولید 
فرمول  )با  فرمالدئیدها  جمله  از  مختلف  شیمیایی  مواد  انواع 
شیمیایی CH2O یک آلدهید محسوب می شود که دارای گروه 
عاملی کربونیل )C=O( می باشد(، تری متیل بوتیل اتر و اسید 
استیک مورد استفاده قرار گیرد. همچنین متانول به عنوان حالل 
سلول های  عنوان  به  صنعتی،  فرایندهای  از  بسیاری  در  اصلی 
قرار  استفاده  مورد  انرژی  تولید  برای  و  خودروها  در  سوخت 
انتظار می رودتقاضای جهانی متانول ساالنه به باالی  می گیرد. 
30 میلیون تن رسیده و نرخ رشد باالیی مطابق با تولید ناخالص 
داخلی داشته باشد. گاز کک با محتوای باالی H2 گزینه ایده 
آلی برای تولید متانول محسوب می شود. گاز سنتز تولید شده از 
اکسایش جزئی گاز کک، ریفرمینگ خشک و یا ریفرمینگ بخار 
برای سنتز متانول بسیار مفید می باشند. شکل 13 ریفرمینگ 

خشک گاز کک را به منظور تولید متانول نشان می دهد. 
عالوه بر این، گاز سنتز شده از ریفرمینگ خشک گاز کک با 
نسبت H2:CO در حدود 2 به منظور سنتز متانول، ایده آل در 
نظر گرفته می شود. در طول فرایند تولید گاز سنتز، H2 موجود 
در گاز کک  می تواند باعث دو مشکل اصلی شود: الف( تغییر در 

شکل 12( نحوه عملکرد غشای لوله ای شکل جهت تولید گاز هیدروژن
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تعادل واکنش در حضور واکنش دهنده ها و در نتیجه کاهش 
CH4 و تبدیل CO2 به گاز سنتز ب( ایجاد واکنش ناخواسته 
 H2 تعویض معکوس آب و گاز. هر دو اثر منجر به کاهش محتوای
در گاز سنتز نهایی شده که به نوبه خود منجر به یک نسبت کم 
H2:CO می شود و در نهایت برای سنتز متانول مناسب نیست. 
با اینحال نتایج نشان می دهد که واکنش تعویض معکوس آب 
و گاز تاثیر بسیار بیشتری در مقایسه با تغییر در تعادل واکنش 
در این فرایند دارد. برای محدود کردن مصرف H2 تحت فرایند 
تعویض معکوس آب و گاز واکنش باید تحت دماهای باالتر انجام 
Maruka روش جدیدی  )باالی 1100درجه سانتیگراد(.  شود 
را برای بازیابی گازهای داغ خروجی تولید شده در کنورتورهای 
فوالدسازی پیشنهاد داده است. این روش شامل استفاده از گرمای 
از  بعد  شده  ذخیره  حرارت  باشد.  می  واکنش  گرماگیر  و  نهان 
بازیابی به گاز کک برای ریفرمینگ بخار CH4 جهت تولید گاز 

سنتز و استفاده از آن جهت تولید متانول تغذیه می شود. 

6-3 استفاده از قطران گاز کک
 )800 تا   750( باال  بسیار  دمای  در  شده  آزاد  داغ  کک  گاز 
از فرایند کک سازی حاوی g/m3 100 قطران ) شامل بنزن، 
تولوئن، نفتالین و سولفید( می باشد. جداسازی قطران از گاز کک 
داغ نه تنها منجر به از دست رفتن ارزش حرارتی می شود بلکه 
دارای پیامدهای زیست محیطی جدی بوده و با چالش بازیابی 
قطران از مایع نیز مواجه هستیم. قطران موجود در گاز کک داغ 
می تواند از طریق واکنش های کاتالیزوری شکست هیدروکربنی 
یا واکنش های ریفرمینگ به هیدروکربن های کوچکتر و سبکتر 
تبدیل شود. کاتالیست های پایه نیکلی به علت هزینه های پایین 
به  پیچیده  هیدروکربن  شکست  منظور  به  باالیشان  فعالیت  و 
اینحال  با  اند.  گرفته  قرار  بررسی  و  تحقیق  مورد  زیادی  میزان 
چنین کاتالیزورهایی مستعد به مسمومیت گوگرد، رسوب کربن 
و زینتر شدن هستند علی الخصوص زمانی که دمای واکنش باال 
بوده که منجر به غیر فعال شدن کاتالیزور می شود. یک مزیت 

شکل 13( ریفرمینگ خشک گاز کک به منظور سنتز متانول
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کلیدی در استفاده از گاز کک داغ محتوای 10 تا 15 درصدی آب 
موجود در آن می باشد که به واکنش ریفرمینگ بخار در طول 
شکست هیدروکربن های قطران گاز کک ارسال می شود. Fei و 
همکاران از کاتالیست های Ni/Ce-ZrO2/Al2O3 با محتوای 
هیدروکربن  شکست  برای  زیرکونیوم  و  سریم  و  نیکل  متفاوت 
های قطران از گاز کک داغ بهره بردند. واکنش در دمای 800 
درجه سانتیگراد و تحت فشار اتمسفر انجام شد. کاتالیزور از خود، 
و  بوده  برخوردار  باالیی  پایداری  از  و  داده  نشان  باالیی  فعالیت 
تلورانس گوگرد مناسبی داشت. اجزای قطران به طور کامل به 
سوخت های گازی سبکتر حتی در نسبت مولی بخار به کربن 
از 7  باالتر  عملیاتی  پریود  در  تشکیل کک  تبدیل شد.  پایین  
ساعت بسیار ناچیز بود و در حذف مستقیم ترکیبات قطران در 
Ni/ گاز کک داغ عملکرد عالی را نشان داد. همچنین کاتالیزور

MgO/Al2O3 فعالیت عالی، پایداری و مقاومت به کربن باالیی 

از خود نشان می دهد. کاتالیزورهای دو فلزی نیز برای ریفرمینگ 
ترکیبات قطران از گاز کک داغ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج 
تبدیل شدن کامل ترکیبات قطران به گازهای سوختی سبک را 
نشان داد درحالی که حضور گاز H2S در گاز تغذیه مانع رسوب 
کربن شده و در نتیجه باعث افزایش فعالیت کاتالیستی و پایداری 
طوالنی مدت آن شد. کاتالیست های بی متال )دوفلزی( نیز برای 
اصالح ریفرمینگ کاتالیستی ترکیبات قطران مورد بررسی قرار 
گرفته اند. کاتالیست ها تبدیل کامل تولوئن موجود در قطران گاز 
کک داغ به متان سبک، مونوکسیدکربن و دی اکسید کربن را 
بین دماهای 600 تا 750 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر ارتقاء 
با دمای واکنش  از H2 و  باال  بنابراین یک محتوای  می دهند. 

پایین، تشکیل متان را افزایش می دهد.
7-3 ( متانیزاسیون گاز کک

واکنش  طریق  از  متان  به   COx گاز  )تبدیل  متانیزاسیون 

مشخصهXCO%XCO2%روش آماده سازیکاتالیست

Ni–Co/CeO2–

ZrO2
تغذیه گاز با ترکیب مشابه گاز کک10095رسوب همزمان

تبدیل COx باال               بهگزینی متان تا 99%
Ni/ZrO2در دمای پایین100100اشباع تر COx متانیزاسیون

H2 سیستمی مفید جهت تصفیه
Co3O4موجود در گاز کک-100رسوب CO متانیزاسیون

فعالیت کاتالیست در دمای بسیار پایین

Ni/Zr–Sm عملیات احیای
اکسیدی

10030ºc 200 در دمای CO تبدیل کامل
پایداری طوالنی مدت

Ru/carbon 10050اشباع ترنانوفیبرهایºc 340 در دمای CO تبدیل کامل
جلوگیری از واکنش معکوس آب و گاز با تزریق %30 آب

Ru/Al2O310020اشباعºc 220 در دمای CO متانیزاسیون انتخابی کامل
کار کردن در سرعت باالی گاز 

H2 مصرف بسیار پایین

Rh/Al2O399.930اشباعCO تبدیل باالتر
توقف CO با افزودن %30 آب

بهگزینی 99 % گاز متان

Ru/TiO2100اشباع تر-ºc 220 در دمای  CO متانیزاسیون کامل و انتخابی
پایداری طوالنی مدت کاتالیست

COx جدول 4( مقایسه بین کاتالیزورهای مختلف در متانیزاسیون
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حضور  در  کربن  و  هیدروژن  های  مولکول  بین  شیمیایی 
کاتالیست( گاز های COx در گاز کک برای تولید متان به عنوان 
روشی ساده و کارآمد جهت تولید گازی با ارزش حرارتی باال و با 
کاربرد صنعتی و استفاده های صنعتی توسعه یافته است. واکنش 
به طور گسترده ای در حذف اکسیدهای کربن  از گاز میکس 
در واحدهای NH3، تصفیه H2 در تصفیه خانه ها و واحدهای 
اتیلن استفاده می شود. ابتدا Sabatier واکنش متانیزاسیون را 
در ابتدای قرن بیستم مورد مطالعه قرار داد. وی نشان داد که 
نیکل و سایر فلزات مانند پالتین و کبالت، واکنش CO با H2 را 
برای تولید متان و آب سرعت می بخشد. واکنش های بسیاری 
 CO .جایگزین شده اند CO2 و CO  در طول هیدروژنه شدن
با H2 واکنش می دهد و نسبت استوکیومتری واکنش دهنده ها 

طبق رابطه هشت 3 به 1 می باشد. 
 CO+3H2 → CH4+H2O)g(     ΔH0 298k =  )8

-206.2 kJ/mol
با این حال برای گاز تغذیه با نسبت پایین H2/CO ، ممکن 

است CO از طریق واکنش 9 هیدروژنه شود.
 2CO+2H2 → CH4+CO2         ΔH0 298 = )9

          -247.3 KJ/mol
متاتیزاسیون CO2 تحت نسبت باالتر H2/CO2 رخ می دهد.

 CO2+4H2  → CH4+2H2O         ΔH0 298 = )10
-164.9 KJ/mol

انجام می شود  واکنش غیر ضروری گاز آب طبق رابطه 11 
که ممکن است به طور قابل توجهی بهگزینی متان را تحت تاثیر 

قرار دهد.
 CO+H2O → CO2+H2        ΔH0 298 = -41.2 )11

KJ/mol
واکنش دیگر، ممکن است در مورد نسبت پایین H2/CO رخ 
دهد و در نتیجه منجر به تشکیل کربن شده و فعالیت کاتالیست 

را مختل نماید.
 2CO →← C+CO2            ΔH0298 = -41.2 )12

KJ/mol
واکنش متانیزاسیون برای CO و CO2 معموال در دمایی بین 
150 تا 400 درجه سانتیگراد در یک راکتور کاتالیزوری انجام 
مرحله  مهمترین  کاتالیست ها  سازی  آماده  و  انتخاب  می شود. 
 CO2 سنتز متان با استفاده از گاز کک می باشد. متانیزاسیون
در مقایسه با CO در حضور کاتالیست های روتنیم، نیکل، آهن و 

رودیم سریعتر و انتخابی تر است. عنصر نیکل بیشتر مورد مطالعه 
قرار گرفته و مناسب ترین کاتالیست به علت بهگزینی زیاد برای 
CH4 و قیمتت نسبتاً آن پایین محسوب می شود. اکسید سایر 
فلزات فعال مانند SiO2، Al2O3، TiO2، ZrO2 و زئولیت 
بهگزینی  و  فعالیت  می شوند.  گرفته  کار  به  نیکل  با  همراه  نیز 
فلز،  مقدار  تاثیر  تحت  به شدت  فلزات حمایتی  با  کاتالیست ها 
اندازه توزیع ذرات فلز، اثر متقابل بین آن ها و فلز پایه و ترکیب 
حرارت  واکنش  یک  متانیزاسیون  که  جا  آن  از  می باشد.  آن ها 
و  فلز  زینترینگ شدید  باعث  واکنش  از  ناشی  گرمای  است،  زا 
پایداری ضعیف کاتالیزور می شود. بنابراین، توسعه کاتالیست هایی 
با فعالیت باال و دمای پایین جهت اطمینان از پایداری حرارتی 
طوالنی مدت و کاهش هزینه های عملیاتی بسیار ضروری می باشد. 
جدول4 سیستم های کاتالیستی متفاوت مورد استفاده در واکنش 
های متانیزاسیون را نشان می دهد. Bebelis و همکاران روی 
Rh/ با کانتالیست  CO2 الکتروشیمیایی متانیزاسیون واکنش 

YSZ مطالعه نموده و نشان دادند که در دمای عملیاتی 346 تا 
477  درجه سانتیگراد میزان باالیی از CH4 حاصل می شود. 
یک مطالعه گسترده تجربی در واکنش متانیزاسیون با استفاده از 
راکتور بستر تبدیل گاز15 در 320 درجه ساتیگراد نیز انجام شده 
است. برای تمامی آزمایشات سنتز تجاری با استفاده از کاتالیست 
Ni/Al2O3 با ناحیه سطحی وسیع انجام گرفت. با استفاده از 
این راکتور %100 از CO به CH4 تبدیل شد. از مزیت های مهم 
این روش عدم رسوب کربن بوده و منجر به دوام بیشتر کاتالیست 
و افزایش طول عمر آن می شود. در انتها در جدول 5 مسیرهای 
کاربردی استفاده از گاز کک را خالصه وار نشان  داده شده است. 

نتیجه گیری
گاز کک محصول جانبی مهم و ارزشمندی در فرایند کک سازی 
در صنایع آهن و فوالد محسوب می شود. گاز کک دارای ترکیبات 
قابل احتراق و با ارزش حرارتی باال مانند CH4 و H2 می باشد. 
ایاالت  در  شده  تولید  کک  گاز  از   40% تقریباٌ  حاضر  حال  در 
متحده جایگزین گاز طبیعی )به عنوان سوخت کمکی( در کوره 
بلند مصرف می شود که منجر به صرفه جویی ساالنه بیش از 
6 میلیون دالر شده است. صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن از 
الکتریکی  انرژی  گاز کک جهت استفاده در توربین های تولید 
بهره می برد. در برزیل بر اساس چرخه احیای رانکین با استفاده 
اندازی شده  راه  نیروگاه 200 مگاواتی  بلند  از گاز کک و کوره 
است. در سوئد از ریفرمینگ گاز کک برای تولید متانول استفاده 

Sc
ien

tifi
c-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

23 مهر و آبان 1398



مشخصهمزایاتکنولوژیاستفاده از گاز کک

سوختن مستقیمسوختن گاز کک
تولید بخار و برق

- اجرای آسان در محل
- هزینه های پایین عملیاتی

- مشکالت مضاعف گاز کک
- نیاز به حذف هیدروکربن های سنگین

- سادگی عملیاتبه عنوان گاز احیاءتولید آهن اسفنجی
- صنعتی سازی راحت

- هزینه های پایین تجهیزات
- مصرف پایین انرژی

- افزایش کیفیت فوالد
CO2 انتشار پایین -

- ناکارآمدی احتراق
-نیاز به ریفرمینگ و تصفیه گاز کک

SOx پتانسیل انتشار گاز -
- انتشار گازهای سوختی بیشتر

- نیازمندی های مربوط به منابع اولیه
- قرار داشتن در مراحل اولیه توسعه

PSAجداسازی هیدروژن

جداسازی غشاء

تقطیر برودتی

- توسعه همزمان صنعتی و تجاری

- هیدروژن خلوص باال
- مصرف پایین انرژی

- سرمایه و هزینه های عملیاتی کم
- عملیاتی متناوب و ساده

- فرایندی تجاری
- هیدروژن خلوص باال

- مسائل مربوط به بازیافت جاذب
- مصرف باالی انرژی

- نیاز به تصفیه هیدروکربن ها
- توسعه صنعتی کمتر

- نیاز به جداسازی هیدروکربن های سنگین
- هزینه باالی عملیاتی

- نیاز به توسعه های آتی

اکسایش جزئیو گاز سنتز H2 تولید

ریفرمینگ خشک

ریفرمینگ تر

- هزینه های پایین عملیاتی
- نیاز به انرژی کم

- بازدهی انرژی باال
- انتخاب پذیری باالی محصول

CO2 پتانسیل باال در استفاده از -

- تولید هیدروژن غنی
- رسوب پایین کربن

- مشکالت مربوط به عرضه اکسیژن خالص
- رسوب کربن و زینترینگ فلز

- فرایندی با شدت انرژی باال
H2/CO نسبت پایین -

- رسوب کربن باال
- فرایندی با شدت انرژی باال

اکسیداسیون جزئیسنتز متانول
ریفرمینگ خشک
ریفرمینگ بخار

- استفاده از CO2 و بازیابی آن
- با تنظیم H2/CO مناسب
- فرایند صنعتی قابل قبول

H2/CO مسائل مربوط به تنظیم -
- تکنولوژی تحت توسعه

جدول 5( ارزیابی تکنولوژیکی مسیرهای مختلف استفاده از گاز کک

با سیستم کارآمد سوزاندن گاز کک همراه  اکراین  می شود. در 
 54 مگاواتی،   9 ژنراتوری  توربین  یک  توسط  بلند  کوره  گاز  با 
در  گام  اولین  تولید می شود.  برق  بر ساعت در سال  گیگاوات 
استفاده از گاز کک، بازیابی و تصفیه آن می باشد. گاز کک خام 

باید به واحد تصفیه جهت جداسازی H2S، NH3، بنزن، تولوئن 
و گسیلن ارسال شود. فراورده های مختلفی که در هنگام تصفیه 
بازار عرضه و  گاز کک به دست می آیند می توانند جداگانه به 
فروخته شوند. گاز کک پس از تصفیه برای تولید گاز H2، گاز 
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سنتز، غنی سازی محتوای گاز متان موجود در آن و تولید متانول 
از H2 موجود در  قابل توجهی  باشد. مقدار  بسیار مناسب می 
گاز کک را می توان به صورت موثری توسط تکتولوژی جذب 
نوسان فشار )PSA( جداسازی نمود. نصب و راه اندازی یک واحد 
PSA برای بازیابی H2 از گاز کک برای استفاده در محل و یا 
توصیه  به شدت  تولید فوالد  برای کارخانه های  فروش جداگانه 

به  کک  گاز  در  موجود   H2 باالی  محتوای  همچنین  می شود. 
متانول محسوب  و  سنتز  گاز  تولید  برای  ایده آل  منبعی  عنوان 
می شود. نصب و راه اندازی چنین واحدهای استفاده از گاز کک 
در کنار فرایند تولید کک می تواند به خودکفایی و بازدهی هرچه 
بیشتر صنعت فوالد کمک شایانی بنماید. نظر به پتانسیل باالی 
استفاده از گاز کک تولید شده در صنعت فوالد کشور، کارهای 

شکل14( شماتیکی از فرایند تولید گوگرد به روش کالوس
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در سال 1883 ثبت شد. واکنش کلی فرایند طبق رابطه 13 است. 
شکل 14 نیز شماتیک این روش را نشان می دهد. 

2H2S + O2 → 2 S + 2 H2O      )13

زیرنویس ها:
10 . water–gas shift reaction
11. counter flow
12. tail gas
13 . pressure swing adsorption
14. silver-based reactive-air-brazing alloy
15. fluidized bed
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تحقیقاتی و عملیاتی مهندسین شیمی منجر به صرفه اقتصادی 
بسیار باال و بازگشت هزینه های نصب و راه اندازی تجهیزات در 

فرایند کک سازی خواهد شد. 
ضمیمه  

اصلی ترین   Claus process:انگلیسی به  کالوس  فرایند 
را  عنصری  گوگرد  که  است  پتروشیمی  در  گوگردزدایی  فرایند 
از هیدروژن سولفید موجود در گاز طبیعی و در گازهایی که به 
عنوان فراورده های جانبی طی پاالیش نفت خام تولید می شوند 
استخراج می کند. در حال حاضر عمده گوگرد مورد نیاز صنایع 
کمرنگ تر  فراش  روش  و  می آید  دست  به  طریق  این  از  جهان 
 Carl( کالوس  فردریش  کارل  توسط  فرایند  این  است.  شده 
Friedrich Claus( شیمیدان آلمانی ساکن انگلیس اختراع و 
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ارزیابـی وضیعت کک جهان 
در سال 2018

تهيه و تنظيم : 
مهندس محمدحسن جوالزاده
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مقدمه
کک مواد اصلی احیأ و ذوب کننده سنگ آهن در کوره بلندها 
به حساب می آید. میزان تولید چدن مذاب جهان در سال 2018، 
نیز 646  دنیا  تولید کک  میزان  است.  بوده  تن  میلیون   1239
است.  شده  گزارش  دالر(  میلیارد   186 ارزش  )به  تن  میلیون 
به  بلندها  کوره  در  جهان  تولیدب  کک  است 90%  ذکر  شایان 
مصرف می رسد. بر روی کیفیت کک کیفیت اجزای زغال، آماده 
فرایند  پارامترهای  و  عملیات خاموش کردن  زغال،  بلند  سازی 
کک سازی مهمترین عوامل تأثیر گذار هستند. بزرگترین تولید 
کننده کک جهان با 438.2 میلیون تن کشور چین بوده است. 
پیش بینی می شود میزان تولید کک کشور چین در سال 2019 
به 430 میلیون تن کاهش یابد. سهم نواحی اتحادیه اروپا و شمال 
آمریکا و کشورهای مشترک المنافع در تولید کک جهان38.8، 
14.52 و 39.4 میلیون تن بر آورد شده است. سهم قاره آسیا 
در تولید کک، 526.55  میلون تن گزارش شده است.کشورهای 
خاور میانه و آفریقا به ترتیب 5.53 و 2.3 میلیون تن کک تولید 
کردند. میزان تولید کک بزرگترین شرکت فوالد جهان آرسلور 
میتال در سال قبل 25.5میلیون تن به ثبت رسیده است. در بین 
کشورهای اسالمی کشور ترکیه با تولید 4.54 میلیون تن کک در 
رأس قرار دارد. سهم شرکت های گروه ادمیر و کاردمیر در تولید 
کک ترکیه به ترتیب 3.4 و 1.136 میلیون تن اعالم شده است. 
در سال 2018 نسبت تولید کک به چدن مذاب در جهان و کشور 

چین به ترتیب 52.1 و 56.8 در صد برآورد شده است.
     

تولید کک در کشورهای مختلف جهان
در سال 2018 در جهان بالغ بر 646 میلیون تن کک تولید 
شده است. سهم کشور چین در این تولید 74.6 % بوده است. 
حد اکثرتولید کک جهان در سال 2013 به میزان 685 میلیون 
در  نیز  چین  کشور  اکثرتولید کک  حد  است.  آمده  بدست  تن 
سال 2014 به میزان 477 میلیون تن حاصل شده است. ظرفیت 
تولید کک کشور چین در سال 2018 نزدیک به 570 میلیون 
تولید قطران  به ثبت رسیده است. شایان ذکر است میزان  تن 
کشور چین در سال گذشته 20میلیون تن گزارش شده است، 
در حالیکه ظرفیت تولید قطران این کشور 22.73 میلیو تن بوده 
است. جدول-1 نیز بیانگر روند تولید کک جهان و کشور چین 
است. کشورهای ژاپن و روسیه به ترتیب با تولید 32.6 و26.9 
میلیون تن کک در رده های دوم و سوم جهان ایستاده اند. میزان 

جدول-1: روند تولید کک جهان و کشور چین در 18 سال أخیر

جدول-2: روند تولید کک کشور ژاپن

تولید کک کشور کره جنوبی در سال گذشته 17.7 میلیون تن 
به ثبت رسیده است. کشور تایوان در سال 2018 ، 6.35 میلیون 
تن کک تولید کرده است. میزان تولید کک قاره آسیا بدون چین 
88.35 میلیون تن محاسبه شده است. تولید کک در کشور ویتنام 
انجام  بازیافت حرارت  )به میزان 2 میلیون تن(به روش   100%
می گیرد. میزان تولید کک کشور اندونزی در سال پیشین 1.7 
میلیون تن گزارش شده است. 15 % کک کشور چین با فرایند با 
بازیافت حرارتی حاصل می شود. در جدول – 2 روند تولید کک 
کشور ژاپن نشان داده شده است. در سال گذشته کشور هند 26 
میلیون تن کک تولید کرده و در رده چهارم جهان قرار گرفته 
است. ظرفیت تولید کک کشور هند در حدود 52 میلیون تن 
است که یک سوم این ظرفیت را کک سازی های بازیافت حرارتی 
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تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا بیشترین کک را کشور آلمان به 
میزان 9.2 میلیون تن تولید کرده است. شرکت ZKS آلمان در 
است. کشور  تولید کرده  تن کک  میلیون  سال گذشته 1.302 
لهستان نیز با تولید 9.2 میلیون تن کک در رده دوم اتحادیه اروپا 
قرار گرفتنه است. در شکل-1 روند تولید و صادرات کک لهستان 
به نمایش درآمده است. میزان تولید کک شرکت SSAB سوئد 
1.034 میلیون تن گزارش شده است. در این ناحیه )اروپا( تولید 
کک به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت می گیرد. انگلستان 
در سال گذشته 1.263 میلیون تن کک در کوره بلندهای خود 
مصرف کرده است. روند مصرف کک کشور انگلستان در شکل-2 
از نظر می گذرد. دربین کشور های مشتزک المنفع بیشترین کک 
را روسیه به میزان 26.9 میلیون تن تولید کرده است. شرکت های 
NLMK و MMK روسیه در سال 2018 به ترتیب 6.032 و 
5.65 میلیون تن کک تولید کرده اند. در شرکت IMH روسیه 
میزان تولید کک 2.534 میلیون تن گزارش شده است. میانگین 
EVRAZ روسیه در سال گذشته  قیمت فروش کک شرکت 
217 دالر بر تن )دم کارخانه( بوده است. کل میزان فروش کک 
شرکت یاد شده 569 هزار تن به ثبت رسیده است. ضمنا میزان 
کیلوگرم   375 بلند  کوره  در  روسیه   EVRAZ کک  مصرف 
در  اکراین  تولید کک کشور  میزان  است.  رسیده  ثبت  به  برتن 
سال گذشته 10.2 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید 
 2018 سال  در  اکراین  میتال  آرسلور  شرکت  کک  مصرف  و 
اعالم شده  تن  میلیون  و 2.6  رطوبت(  )با 6%  ترتیب 3.84  به 

شکل- 3 : تولید کنندگان کک هلدینگ Metinvest اکراین

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

شکل-1: روند تولید و صادرات کک لهستان
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اکراین   Metinvest هلدینگ  تولید کک شرکت  میزان  است. 
نیز 5.269 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان فروش کک 
این شرکت 2 میلیون تن برآورد شده است. تولید کنندگان کک 
هلدینگ Metinvest اکراین در شکل- 3 نشان داده شده است. 
تن  هزار  جنوبی 184  آفرقای  میتال  آرسلور  تولید کک  میزان 
تولید  میزان  جدول-3  در  است.  بوده  تن(  هزار  )ظرفیت 220 
کک نواحی کشورهای مشترک المنافع به نمایش درآمده است. 
در جدول-5 روند تولید کک کشورهای مشترک المنافع از نظر 
می گذرد. میزان تولید مصرف کک شرکت فوالد آرسلور میتال 
به ترتیب 25.5 و 28.2 میلیون تن بوده است. در این شرکت 
همراه با کک 9.8 میلیون تن پودر ذغال نیز به کوره بلندها تزریق 
شده است. ظرفیت تولیدکک شرکت آرسلور میتال کک 35.1 
میلیون تن )75 باطری کک سازی( اعالم شده است. میزان تولید 
کک شرکت آرسلور میتال لهستان در سال گذشته بالغ بر 4.34 
میتال  آرسلور  است شرکت  ذکر  است. شایان  بوده  تن  میلیون 
لهستان بزرگترین تولید کننده کک اروپا به حساب می آید. میزان 
تولید کک میزان تولید کک شرکت آرسلور میتال Gent بلژیک 
نیز 1.2 میلیون تن بوده است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی 
میزان مصرف کک بازای هر تن چدن مذاب تولیدی است. این 
نرخ برای کوره بلندهای آلمان در سال گذشته 327 کیلوگرم کک 
خشک بر تن چدن مذاب برآورد شده است. در سال 2018 در 
کوره بلندهای کشور آلمان 4.75 میلیون تن پودر زغال جایگزین 
 ،TSK کک شده است. در کوره بلندهای شرکت تاتا استیل هند
میزان مصرف کک و تزریق پودر زغال در سال قبل به ترتیب 
352 و 150 کیلوگرم بر تن چدن مذاب گزارش شده است. در 
میزان  نیز،  جمشیدپور  هند  استیل  تاتا  شرکت  بلندهای  کوره 
مصرف کک و تزریق پودر ذغال در سال گذشته به ترتیب 399 
و 175 کیلوگرم بر تن چدن مذاب ثبت شده است. استفاده از 
ظرفیت های کک سازی کوره بلند تاتا استیل در سال قبل 99.8% 
به ثبت رسیده است. در شکل – 4 روند مصرف میانگین کک 
ویژه در کل کوره بلندهای تاتا استیل به نمایش درآمده است. 
کشور ژاپن نیز میزان مصرف کک و تزریق پودر زغال به ترتیب 
335 و 183 کیلو گرم برتن چدن مذاب بوده است. میزان مصرف 
تن چدن  بر  کیلوگرم  هند 452   Sail بلندهای  کوره  در  کک 
مذاب برآورد شده است. در شکل-5 روند مصرف کک ویژه کوره 

بلندهای سازمان Sail هند مشاهده می گردد.
در ناحیه شمال آمریکا، ایاالت متحده با 12.52 میلیون تن 

این کشور در سال  تولید کک پیشتازاست. میزان مصرف کک 
پیشین 11.77 میلیون تن گزارش شده است. در کشور آمریکا 
در سال گذشته 4.016 میلیون تن کک به روش بازیافت حرارتی 
تولید شده است)34.1 % کل تولید(. میزان تولید کک شرکت 
USS آمریکا در سال قبل 5.232 میلین تن بوده است.میزان 
مصرف ذغال ویژه برای تولید کک در این شرکت 1.4 تن بوده 
است. در شکل6- روند تولید کک شرکت مذکور دیده می شود 
از طرف دیگر در چهار سال گذشته در آمریکا 2.5 میلیون تن 
ظزفیت کک سازی )بازیافت شیمیایی ( تعطیل شده است. در 

جدول- 4: تولید کنندگان کک ناحیه کشورهای مشترک المنافع 
در سال 2018

جدول- 5 : روند تولید کک کشورهای مشترک المنافع
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سال گذشته کل تولید کک ناحیه شمال آمریکا 14.52 میلیون 
تن بوده است. میزان تولید کک کلمبیا سال قبل 3.3 میلیون 
تن گزارش شده است. شایان ذکر است در کشور برزیل، 1.768 
میلیون تن کک توسط شرکت سان کک به روش بازیافت حرارتی 
تولید شده است. شرکت سان کک در سال گذشته در قاره آمریکا 
جمعاً 5.784 میلون تن کک به روش بازیافت حرات تولید کرده 
است. مشخصات باطري های کک سازي شرکت سان کک آمریکا 
ارائه شده است. ظرفیت  بازیافت حرارت در جدول-5  به روش 
تولید اسمی و موثرباطری های کک سازی آمریکا به ترتیب 14 

کک  سان  شرکت  کک  خریدران  است.  تن  میلیئون   11.9 و 
شرکت های آرسلور میتال)بزرگ ترین شرکت فوالد جهان(، آ.ک. 
استیل )دارنده کوره بلند با باالترین بهره وری جهان( و یو اس 
باشند. در شکل7- مدت زمان قراردادهای خرید کک  اس می 
این شرکت ها با شرکت سان کک مشاهده می شود. میزان فروش 
میلیون  پیشین 4.033  آمریکا در سال  کک شرکت سان کک 
تن گزارش شده است. میزان واردات کک کشور جمهوری ترکیه 
بیش از 711 هزار تن اعالم شده است. میزان تولید کک جمهوری 
برآورد شده است. سهم  از 1.6 میلیون تن  ایران بیش  اسالمی 
ذوب آهن اصفهان در تولید کک ایران نزدیک به 1.185 میلون 
بلند شماره  میزان مصرف کک در کوره  است.  برآورد شده  تن 
2 و3 ذوب آهن اصفهان به ترتیب 503 و 513 کیلو گرم کک 
کوره  در  ضونا  است.  رسیده  ثبت  به  مذاب  چدن  برتن  خشگ 
بلندهای یاد شده میزان تزریق گاز طبیعی نیز به ترتیب 89 و 80 
متر مکعب بر تن چدن مذاب بوده است. در سال گذشته اولین 
واحد کک سازی به روش بازیافت حرارت در نزدیکی شهر طبس 
به ظرفیت 150 هزار تن ذر سال )ظرفیت اسمی 450 هزار تن( 
راه انداز ی شد.سهم کشور مصر در این منطقه 100 هزار تن بوده 
این ناحیه 5.6 میلیون تن بوده است. در قاره  است. کل تولید 
آفریقا 2.3 میلیون تن کک تولید شده است.. میزان تولید کک 
کشور استرالیا در سال 2018 ، 2.5 میلیون تن ثبت شده است. 

صادرات و واردات کک دنیا
حجم صادرات کک جهان در سال گذشته28 میلیون تن به 
نظز  از  دنیا  است. در جدول-6 سیر صادرات کک  ثبت رسیده 
می گذرد. سهم کشور چین در این صادرات 9.9 میلیون تن بوده 
است. در جدول-7 روند صادرات کک کشور چین از نظر می گذرد. 
میانگین قیمت صادرات کک کشور چین 336 دالر بر تن گزارش 
شده است.482 میلیون تن کک در داخل کشور چین به مصرف 
رسیده است. شرکت Maanshan چین در سال گذشته 15.2 
هند،  کک  واردات  میزان  است.  کرده  مصرف  کک  تن  میلیون 
مالزی و ژاپن از چین به ترتیب،2.1، 1.1 و 1.5 میلیون تن بوده 
 4.87 قبل  سال  در  هند  کشور  کک  کل  واردات  میزان  است. 
 ESSAR میلیون تن ثبت شده است. میزان واردات کک شرکت
هند در سال قبل 1.25 میلیون تن گزارش شده است. از طرفی 
میزان واردات کک آلمان از چین نیز 135 هزار تن بوده است. در 
شکل-8 میانگین قیمت صادرات کک چین و واردات کک هند 

شکل-5: روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای سازمان Sail هند 

شکل-6 : روند تولید کک در شرکت USS آمریکا

شکل-4 : روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای تاتا استیل
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در هفته های مختلف سال 2019 دیده می شود. میانگین قیمت 
صادرات کک کشور جمهوری چک و لهستان 271.61 یورو بر 
تن بوده است. در جدول – 8 روند قیمت و میزان صادرات کک 
اتحادیه اروپا در ماه های مختلف سال 2018 مشاهده می گردد. 
میزان صادرات کک لهستان در سال قبل 5.8 میلیون تن گزارش 
شده است. میزان صادرات کک شرکت آرسلور میتال لهستان 1.9 
میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان واردات کک کشور آلمان 
در سال قبل 2.267 میلیون تن به ثبت رسیده است. بیشترین 
میلیون  میزان 1.485  به  لهستان  کشور  از  آلمان  کک  واردات 
ثبت شده است. میزان واردات کک کشور آلمان در سال 2018 
از جمهوری چک و چین به ترتیب 271 و 135 هزار تن گزارش 
شده است. روسیه نیز 120 هزار تن کک به آلمان صادر کرده 
است. میزان صاردات و واردات کک کشور آمریکا به ترتیب 1044 
و 106 هزار تن بوده است. میزان صادرات کک کلمبیا 3.1 تن 
برآورد شده است. میزان واردات کک اتحادیه اروپا در سال قبل 9 
میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان صادرات کک کشور روسیه 
در سال گذشته 2.45 میلیون تن اعالم شده است. میزان صادرات 
کک شکت Metinvest اکراین بیش از 2 میلیون تن به ارزش 

650 میلیون دالر به ثبت رسیده است.

جدول-6: مشخصات باتري های کک سازي شرکت سان کک آمریکا به روش بازیافت حرارت

جدول - 7 : سیر صادرات کک دنیا
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شکل-7 : مدت زمان قراردادهای شرکت های خریدار کک با شرکت سان کک

شکل - 8 : میانگین قیمت صادرات کک چین و واردات کک هند در هفته های مختلف سال 2019

جدول - 8 : روند صادرات کک کشور چین

جدول - 8 : روند صادرات کک کشور چین
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 نتیجه گیري
♦ در سـال 2018در دنیـا 646 میلیـون تـن کک تولید شـده 
اسـت کـه 28 میلیـون تـن آن بـه نقـاط دیگـر جهـان صـادر 
شـده اسـت)%4.3 کل تولید جهان(. سـهم کشـور چیـن در این 
صـادرات کک 9.9 میلیـون تـن بـوده اسـت)1.53 % کل تولیـد 
کک چیـن(. کشـور لهسـتان با صادرات 5.8 میلیـون تن کک در 

رده دوم صـادر کننـدگان کک جهـان ایسـتاده اسـت.
♦ کشـور چیـن بزرگتریـن تولیـد کننـده، مصـرف کننـده و 
صـادر کننـده کک جهـان اسـت. بیـش از 67.8 % کک جهان در 
کشـورچین تولیـد شـده اسـت. شـرکت آرسـلور میتال بـا تولید 
25.5 میلیـون تـن بـزرگ تریـن تولیـد کننـده جهان به شـمار 
مـی آیـد. شـرکت آرسـلور میتـال لهسـتان نیـز بـا تولیـد 4.34 
میلیـون تن کک بـزرگ ترین تولید کننده کک قاره اروپا اسـت.

♦ فراینـد تولید کک به روش بازیافـت حرارتی بطور روزافزون 
در حـال رشـد اسـت. هـم اکنـون 15 % کک تولیـدی چیـن ، 

%33.4 کک آمریـکا، %30 کک هنـد و100 % کک ویتنـام )2 
میلیـون تـن( بـه روش بازیافت حرارت تولید می شـود. در سـال 
2018 شـرکت سـان کک درآمریـکا و برزیل بـه ترتیب 4.016 و 
1.768 میلیـون تـن کک را بـه روش بازیافت حـرارت تولید و به 

فروش رسـانده اسـت.
♦ کک الزمـه مـواد احیـأ کننـده تولیـد چدن مـذاب در کوره 
بلنـد اسـت. میـزان مصـرف آن بسـتگی بـه کیفیـت کک ، مواد 
آهنـدار و تجهیـزات بکار رفتـه دارد. تزریق سـوخت های کمکی 
بخصـوص تزریـق پـودر زغـال، میزان مصـرف کک گـران قیمت 
را در کـوره بلنـد پائیـن مـی آورد. در سـال گذشـته، میانگیـن 
میـزان تزریـق پـودر زغـال در کـوره بلندهـای آلمـان بیـش از 

172کیلوگـرم بـر تـن چدن مـذاب بوده اسـت. 
♦ در سـال 2018 میانگیـن قیمـت صـادرات کک چیـن و 
لهسـتان – جمهـوری چک به ترتیـب 336 دالر بر تن و271.61 

یـورو برتـن بوده اسـت.
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عوامل تاثیر گذار
بر مصرف الکترود گرافیتی
و راهکارهای جامع کاهش مصرف

حسن بداغی1امیر حسین یوسف بیگی1 
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مقدمه
در اواسط سال 2018 بحران واقعی برای الکترودهای گرافیت 
آغاز شد. کمبود عرضه و قیمت باالی الکترودهای گرافیتی در سال 
2017 مقدمه ای بر این روند بود. سه مجرای اصلی برای بحران 
در بازار الکترودهای گرافیت شامل افزایش مصرف الکترودهای 
چینی و محدود کردن صادرات، باال رفتن محبوبیت استفاده از 
کوره های قوس الکتریکی در سراسر جهان و باال رفتن تصاعدی 
قیمت کک سوزنی تا 4 برابر از اوایل سال 2017 مشاهده شده 
است. این وضعیت بحرانی، فوالد سازان در سراسر جهان که از 
کوره های قوس الکتریکی استفاده می کنند را با کمبود الکترود 
گرافیتی مواجه و هزینه های افزایش قیمت الکترودهای گرافیتی 

نگرانی عمده فوالدسازان است ]1[. 
روش تحقیق

با توجه به پیشینه طوالنی تولید فوالد به روش کوره های قوس 
مواد  اصلی ترین  از  به عنوان یکی  الکترود گرافیتی  و  الکتریکی 
مورد استفاده در این صنعت، مطالعات گسترده ای در زمینه ی 
دالیل خوردگی الکترود و راهکارهای کاهش مصرف آن صورت 
متعدد  بررسی های  مقاله  این  در  اساس  همین  بر  است.  گرفته 
صورت گرفته در کوره های AC مورد مطالعه قرار گرفته و به 
الکترود  مصرف  کاهش  زمینه  در  ادبیات  مرور  به  اجمالی  طور 

پرداخته ایم.
نتایج و بحث

مکانیزم مصرف الکترود گرافیت به دو دسته اصلی تقسیم بندی 
می شود:

1- مصرف پیوسته

2- مصرف نا پیوسته
مصرف مداوم بیشتر به دلیل تصعید ناشی از فرو بردن نوک 
مصرف  در  و  می باشد  الکترود  دیواره  اکسیداسیون  و  الکترود 
ناپیوسته بیشترین میزان مصرف مربوط به شکستگی و افتادن 

الکترود است )شکل 1( ]2[
تصعید نوک الکترود گرافیت: تصعید در نوک الکترود گرافیت 
در دماهای باالی 3000 درجه سانتیگراد رخ می دهد. در زمانی 
که قوس وجود دارد در ظرف چندین ثانیه پس از پایان قوس 
عملیات تصعید متوقف می شود. در طی فرایند تصعید، گرافیت 
به طور مستقیم از فاز جامد به گاز مونو اکسید کربن تبدیل می 

شود بدون اینکه به حالت مایع تبدیل شود.
تاثیرگذار  گرافیتی  الکترود  تصعید  میزان  بر  متعددی  عوامل 

هستند ]3[:
الکترود  از  قوس  هنگام  در  که  جریانی  اندازه  یا  میزان   -1

گرافیتی عبور می کند؛
2- قطر مقطع نقطه قوس در نوک الکترود گرافیتی؛

 Tap( 3- مدت زمانی که جریان از طریق الکترود عبور می کند
To Tap Time(؛

4- مقاومت ویژه الکترود گرافیت؛
5- پایداری قوس )پایداری قوس برای عملیات مناسب در کوره 

قوس الکتریکی ضروری است.(
با استفاده از ولتاژ باالتر و جریان پایین )عملیات قوس طوالنی( 
تلفات ناشی از تصعید الکترود کاهش می یابد و همچنین بهبود 
در عملیات ذوب نیز حاصل می شود. زمانی که به صورت مداوم 
عملیات قوس صورت می گیرد قوس مخروطی منطقه وسیعتری 

چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فوالد در کوره های قوس الکتریکی )EAF( مورد استفاده قرار می گیرد. روش استفاده به این صورت 
است که سه الکترود گرافیتی به وسیله یک رزوه از جنس خود الکترود   به هم وصل شده و توسط کلمپ بر روی کوره نصب می شود. 
الکترود گرافیتی یکی از مهمترین المان های موجود در ساختار کوره قوس الکتریکی بوده و یکی از مؤلفه های ضروری در مبحث هزینه 
های تولید فوالد است. مصرف الکترود گرافیتی با پارامترهای مختلف تکنولوژی تولید فوالد و پارامترهای الکتریکی سیستم تأمین ارتباط 
نزدیکی دارد. متوسط کیلوگرم مصرف الکترود در هر تن فوالد اندازه گیری می شود و دارای طیف گسترده ای از کمتر از 1 تا 5 کیلوگرم 
و در موارد خاصی تا 10 کیلوگرم به ازای هر تن فوالد است. با توجه به افزایش روز افزون قیمت الکترود و تاثیر آن بر بهای تمام شده 

ی فوالد، در این مقاله بر آنیم تا راهکارهای جامع کاهش مصرف الکترود را بررسی کنیم.
کلمات کلیدی: کوره قوس الکتریکی، الکترود گرافیتی، کاهش مصرف

مهر و آبان 361398



را تحت تاثیر قرار می دهد ]4[.
میزان  بر  متعددی  عوامل  الکترود:  دیواره  اکسیداسیون 

اکسیداسیون دیواره الکترود گرافیتی تاثیر گذار هستند:
1- چگالی و مقاومت ویژه الکترود گرافیتی؛

 Tap( 2- مدت زمانی که جریان از طریق الکترود عبور می کند
To Tap Time(؛

3- جریان قوس و دما؛
4- پارامترهای جریان گازهای درون کوره قوس الکتریکی.

اکسیداسیون  عامل  الکترود  دیواره  مصرف  فاکتور  مهمترین 
در  قوس  کوره  هوای  فشار  واسطه  به  اکسیژن  مقدار  می باشد. 
مقدار  می شود.  زیادی  تغییرات  دستخوش  مختلف  ذوب های 
آزاد  هوای  در  موجود  اکسیژن  معادل  کوره  فضای  در  اکسیژن 
محیط است مگر اینکه اکسیژن بیش از اندازه و توسط سیستم های 
تزریق اکسیژن یا لنس اکسیژن تزریق شود یا در مواردی که کوره 
مجهز به یک سیستم غبارگیر باشد، مقدار بیش از حد هوا وارد 
کوره شود. این مقدار ناچیز نیست و خطر چسبیدن بخار مذاب 
به واسطه پدیده ای که  الکترود  بر روی سطح میانی  و سرباره 
باعث ایجاد قطرات کوچک می شود وجود دارد. قطرات، به واسطه 
وجود نیروی گرانش به پایین به سمت و نوک الکترود حرکت 
می کنند و با خود مقداری الکترود را با فرسایش به داخل حمام 
مذاب می برند. در طول عملیات ذوب گیری با قوس های کوتاه، 
لبه بیرونی نوک الکترود به طور مداوم و در نتیجه سایش ناشی 

از تماس با سرباره و مذاب گرد می شود. این اثر زمانی بوجود می 
آید که به طور مداوم از آهن اسفنجی استفاده می شود.

اگر چه میزان اکسیداسیون الکترود گرافیت تا حد زیادی به 
دمای سطح  به  به شدت  اما  دارد،  بستگی  آن  گرافیت  کیفیت 
الکترود، سرعت و آشفتگی گازها و میزان اکسیژن تزریقی بستگی 

دارد ]5[.
اکسیداسیون:  میزان  بر  هوای محیط  فشار  و سرعت  دما  اثر 
آزمایشات متعددی برای مقایسه اثر دما و سرعت فشار هوا در 
در  باد  های  تونل  در  و  شده  کنترل  شرایط  تحت  قوس  کوره 
دماهای مختلف و سرعت های مختلف انجام شده است ]6[ ]2[.

میزان اکسیداسیون محیط اطراف ستون الکترود با دیگر نقاط 
برابر نیست. عوامل متعددی از جمله میزان باز بودن دریچه سرباره 
گیری، میزان هوایی که به دلیل آب بندی نامناسب از طریق سقف 
و یا عدم کنترل سیستم غبارگیر وارد کوره می شود یا سیستم 
های تنظیم اتوماتیک الکترود )Electrode Regulation( همه 
از سطح  خاصی  مناطق  در  اکسیداسیون  افزایش  باعث  همه  و 
الکترود می شود. این وضعیت منجر به تغییر شکل غیر عادی 
ستون های الکترود می شود. در برخی از کوره ها، قسمت هایی از 
سطح که در داخل مثلث الکترود قرار دارند، بیشتر از بقیه سطوح 
اکسید می شوند. تشعشع گرمایی متقابل از این قسمت ها، دمای 
سطح در این بخش از ستون را افزایش می دهد و باعث افزایش 
میزان اکسیداسیون می شود. این الگوی غیر عادی دمای الکترود 
اغلب در طول عملیات ذوب گیری کوره و در قسمت بین کلمپ 
و سقف کوره که مرز منطقه قرمز و سیاه رنگ الکترود شیب رو به 

پایین داخل مثلث نسبت به خارج آن قابل مشاهده است. 
فرایند اکسیداسیون، نه تنها در جداره الکترود بلکه در محل 
قوس )نوک الکترود( رخ می دهد، گرما از طریق احتراق آزاد و 
مقدار تئوری گرما حدود 7.5 کیلووات ساعت به ازای هر کیلوگرم 

الکترود گرافیتی قابل محاسبه است ]2[. 
الکترود،  الکترود: شکست  در مصرف  تاثیر گذار  عوامل  سایر 
مهمترین عامل در این دسته بندی می باشد. دالیل مختلفی در 
شکست الکترود نقش ایفا می کنند که از جمله آن می توان به 
برخورد ضایعات در حال سقوط اشاره کرد که اغلب از محل اتصال 
اتفاق می افتد.  برخوردار است  از استحکام کمتری  الکترودهاکه 
الکترود  مثلث  از  خارج  نقطه  یک  از  معموال  نیروها  این  جهت 
بیشتر یا کمتر به سمت مرکز کوره است. جالب است بدانید که 
سه ستون الکترود نیز توسط نیروهای الکترودینامیک در جهت 

مهمتریـن فاکتور مصـرف دیواره 
اکسیداسـیون  عامـل  الکتـرود 
بـه  اکسـیژن  مقـدار  می باشـد. 
واسـطه فشـار هـوای کـوره قـوس 
مختلـف دسـتخوش  ذوب هـای  در 
تغییـرات زیـادی می شـود. مقـدار 
اکسـیژن در فضـای کـوره معـادل 
هـوای  در  موجـود  اکسـیژن 
اینکـه  مگـر  اسـت  محیـط  آزاد 
اکسـیژن بیـش از انـدازه و توسـط 
سیسـتم های تزریـق اکسـیژن یـا 

شـود تزریـق  اکسـیژن  لنـس 
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به جدا کردن ستون ها در همان  تمایل  نیروهایی که  مخالف، 
جهت افتادن ستون در هنگام قوس الکتریکی دارند را تحت تاثیر 
قرار می دهند. این نیروها با مجذور آمپر جریان افزایش و با فاصله 
کیفیت  به  نیروها  این  شدت  کنند.  می  کاهش  الکترودها  بین 
عملکرد  همچنین  الکترودها،  جابجایی  و  مونتاژ  نحوه  الکترود، 
مکانیکی  وجود حرکت  عدم  و  الکترود  کننده  تنظیم  مکانیسم 

بیش از حد بستگی دارد ]7[.
شکست الکترود ممکن است ناشی از شرایط مختلفی از جمله 
مونتاژ نامناسب الکترود، شل بودن نیپل یا چرخش غلط فاز یا 
اینکه رزوه ها در خالف جهت بسته شوند و شل شدن و افتادن 
الکترود در کوره را در پی خواهد داشت. تا کنون راهکاری برای 
معدود  و  است  نشده  پیدا   )Tip Loss( نیپل  افتادن  کاهش 
مصرف  مجزای  گیری  اندازه  به  اقدام  که  هستند  شرکت هایی 
الکترود ناشی از اکسیداسیون و تصعید با مصرف ناشی از شکست 
یا افتادن نیپل می کنند. گزارش های رسیده از کارخانجاتی که 
به منظور کاهش میزان اکسیداسیون سطحی از پوشش الکترود 
گرافیتی استفاده می کنند بیانگر این مطلب است که به واسطه 
الیه ای که روی سطح بوجود می آید، الیه ای مستحکم بین 
دیواره الکترود و اتمسفر کوره )بخارات و پاشش ذوب( ایجاد کرده 
و باعث کاهش ترک های ریز سطحی می شود. این ترک ها به 
مرور زمان بر اثر نفوذ مذاب و سرباره دچار سایش شده و همین 
می  بوجود  را  ها   Tip Loss زمان  مرور  به  عمیق  های  شکاف 

آورند ]8[.
یکی دیگر از عوامل شوک حرارتی بیش از حد است. هنگامی 
از کوره باشد ممکن است دچار تنش  که یک ستون در خارج 
از  کامل  بخش  یک  بد حتی  شرایط  در  و  برشی سطحی شود 

الکترود را در راستای طولی دچار شکست کند.
هنگامی که در زمان ذوب شدن ضایعات سنگین قوس ثابت 
باالیی  حرارتی  گرادیان  الکترود  نوک  بیرونی  لبه  در  می ماند، 
می تواند تولید و ایجاد ترک های v شکل شود و ممکن است به 
نزدیک ترین مفصل نفوذ کند. بسته به عمق ترک نیپل می تواند 

باز و به درون کوره بیافتد.
هر عاملی می تواند باعث کوتاه شدن الکترود به صورت ناگهانی 
شود. اگر مخروطی شدن نوک الکترود به خوبی انجام شود، قوس 
نمی تواند یک منطقه بزرگ که دارای سطحی شکسته است را 
پیدا کرده و درنتیجه باعث شکست یا افتادن الکترود شود. پس 
از چندین ساعت عملیات ذوب گیری کوره، نیاز است که یک 

الکترود به ستون مخروطی شکل اضافه شود ]7[.
مصرف الکترود و عوامل اپراتوری کوره

الکترود  مصرف   :)2T.T.T( گیری  ذوب  عملیات  زمان  مدت 
در نوک قوس، عمدتا بواسطه قوس الکتریکی و فرسایش سرباره 
مقابل،  در  می دهد.  رخ  دادن  قوس  زمان  طول  در  مذاب،  و 
 Power لحظات  در  ذوب،  عملیات  زمان  کل  در  اکسیداسیون 
On، Power Off و زمانی که الکترود ها داغ هستند انجام می 
پذیرد. عالوه بر این، در طی عملیات، اثرات جانبی مانند پوسته 
شدن و شوک حرارتی ممکن است رخ دهد. بدیهی است، هنگامی 
که عملیات کوره آهسته باشد، مصرف الکترود زیاد می شود ]6[. 

میزان جریان مورد استفاده در عملیات ذوب گیری:
عمدتا، با کاهش زمان T.T.T، توان کوره و جریان های عملیاتی 

افزایش می یابد.
نتیجه گیری

قوس  های  کوره  در  گرافیتی  الکترودهای  مکانیکی  مصرف 
الکتریکی بسیار پیچیده است. برخی از عوامل به خوبی درک می 
شوند، در حالی که برخی دیگر نیاز به تحقیق بیشتر و عمیقی 
دارند. البته هدف این است که مصرف الکترود را تا حد ممکن کم 
کنیم. این یک مزیت برای فوالد سازان است که هزینه به ازای 
هر تن فوالد را کاهش داده و تولید کننده الکترود با بهبود مزیت 
رقابتی در فوالد سازی با کوره های قوس به این امر کمک کند. 
در همین راستا با کنترل اتمسفر کوره، جریان عبوری از ستون 
الکترود، تنظیم طول قوس، پوشش الکترود گرافیتی به منظور 
کاهش اکسیداسیون، کنترل نحوه ی شارژ قراضه و آهن اسفنجی 
و سرباره سازی به کاهش ضریب مصرف الکترود دست یافت ]9[. 

شـوك  عوامـل  از  دیگـر  یکـی 
اسـت.  حـد  از  بیـش  حرارتـی 
هنگامـی که یـک سـتون در خارج 
از کـوره باشـد ممکـن اسـت دچار 
تنـش برشـی سـطحی شـود و در 
شـرایط بد حتـی یک بخـش کامل 
طولـی  راسـتای  در  را  الکتـرود  از 

دچـار شکسـت کنـد.
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در پژوهش های بعدی می توان به هر یک از این راهکارها به طور 
کامل تری پرداخت.
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شکل 1- طبقه بندی مصرف الکترود گرافیتی
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ترجمه : 
محمدحسین نشاطی

مرورمشکل لوزی شدن مقطع
در ریخته گری پیوسته بیلت1
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مقدمه
بلوم  و  بیلت  ریخته گری  آغاز  از  لوزی شدن  اینکه  وجود  با 
کار  به  شروع  در  گذشته  دهه  طی  در  است،  شده  شناخته 
ماشین های ریخته گری پیوسته مدرن، این نقص شکل اغلب رخ 
داده، و درخواست مداوم انجام بهبود برای غلبه بر آن وجود داشته 

است.
شدن  لوزی  به  مربوط  شده  منتشر  مطالب  مقاله،  این  در 
مقطع در بیلت ها و بلوم ها مرور شده است. روش های ارزیابی، 
و نیز عواقب مربوط به کیفیت بیلت/بلوم و عملیات نورد بررسی 
می شوند. بحثی در مورد مکانیزم های پیشنهاد شده برای تشکیل 
آن انجام می شود و خالصه تجارب صنعتی اخیر ارائه می گردد.

بحث
ارزیابی لوزی شدن

اولین ارزیابی را می توان با مشاهده از طریق روزنه های اتاق 
خنک کاری ثانویه انجام داد. گوشه با زاویه باز باید سردتر از گوشه 
با زاویه بسته باشد. سپس، شکل مقطع بیلت پس از برشکاری با 
وقایع  ای  مقاله  مثال،  برای  کرد.  توان مشاهده  را می  اکسیژن 
مختلف لوزی شدن را با توجه به ویژگی های رشته هنگام خروج 

از قالب دسته بندی می کند ]1[:
• لوزی شدن در تمام رشته ها، با نقاط تاریک و روشن در وجوه
• لوزی شدن در تمام رشته ها، اما یکنواخت در خروجی قالب

• لوزی شدن قوی در یک یا دو رشته، با جهت متغیر
• لوزی شدن قوی در یک یا دو رشته، با جهت ثابت

گاهی اوقات تاب خوردگی بیلت با مقطع لوزی شده در بستر 
خنک کننده دیده می شود که تغییر رفتار ناشی از لوزی شدن 

را نشان می دهد ]2[.
لوزی شدن با تفاوت بین دو قطر )d1 و d2(، بیان شده بر 

حسب mm یا درصد تعیین می شود:
))d2 + d1( / 2(( x 100(( / )d2 - d1= )لوزی شدن(

لوزی شدن به طور مستقیم با استفاده از پرگار و خط کش یا بر 
روی سطح برش عرضی با کولیس اندازه گیری می شود.

لوزی شدن ممکن است به طور قابل توجهی در طول بیلت 
متفاوت باشد ]2[. برای مثال، در شکل 1 تغییرات تفاوت بین 
قطرها برای شش بیلت 6 متری فوالد بوردار با 0.32 درصد کربن 

و در طول یک بیلت خاص ارائه شده است.
پیامدهای کیفیت و عملکرد نورد

off-( گوشه  زیر  های  ترک  معموال  شده  لوزی  های  بیلت 

مقدار  به  بسته  می دهند.  نشان  باز  گوشه های  در  را   )corner
لوزی شدن، ترک های زیر گوشه ای ممکن است در امتداد قطر 
ادامه پیدا کنند، سپس در مسیر دانه های ستونی قرار گیرند. این 
لوزی شدن و ترک های زیر  بین مکانیزم های  ارتباط  واقعیت 
گوشه را نشان می دهد]3[. این ترک ها ممکن است به گوشه 
بیلت اشاعه پیدا کنند، زمانی که لوزی شدن بزرگ باشد به ترک 

قطری کامل تبدیل شوند )شکل 2(.
چنانکه در سایر ترک های داخلی اتفاق می افتد، امکان جوش 
خوردن در حین نورد وجود دارد، اما باید به خاطر داشت که این 
بین  کرده  جدایش  بسیار  مذاب  با  معموال  باال  دمای  ترک های 
دندریتی پر می شوند. بنابراین به صورت یک نقطه ضعیف در 
ساختار باقی می مانند. در طی بازگرمایش، لوزی شدن ممکن 
است سبب مشکالتی در حرکت بیلت، به ویژه در کوره های فشاری 
)push furnace( شود. نمودار معروف در مورد مشکالت فشار 
دادن بیلت به داخل کوره پیشگرم نورد )شکل 3( می تواند تغییر 
کند؛ بیلت ها ممکن است در ورودی کوره پرش کنند و بر روی 

هم انباشته شوند.
در طی نورد، تاب خوردگی بیلت ممکن است در اولین قفسه 

 شکل a(-1( محدوده لوزی شدن اندازه گیری شده در طول شش 
بیلت فوالد C %0.32، میکروآلیاژی شده با B و b( Ti ( اندازه گیری 

لوزی شدن در طول یکی از بیلت ها ]2[.
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شکل 3- مشکالت فشار دادن بیلت به داخل کوره پیشگرم نورد 
به صورت تابعی ازمقطع بیلت و طول کوره ]6[.

 Arcelor Mittal Piracicaba نورد اولیه رخ دهد. در شرکت
)بیلت mm120×120( این اتفاق در زمانی که تفاوت بین قطرها 
بزرگتر ازmm 9 بود، رخ داد ]5[. تاب خوردگی باعث جابجایی 
محوری بیلت می شد، یکی از قطرها را مجبور به نفوذ به شکاف 
بین غلتک ها می کرد، یک نوار طولی در امتداد بیلت ایجاد می شد.

در همان خط نورد، هنگام عبور از قفسه 2 تا قفسه 7، نقص 
در میله نوردی باقی مانده و در نهایت به قراضه بدل می شد. در 
برخی موارد، نقص در قفسه نورد 1 تشخیص داده شد وزمان کاف 
ی برای قراضه کردن بیلت در قیچی پس از قفسه نورد 7 قبل از 

وقوع آسیب عمده، وجود داشت.
تشکیل نقایص دیگر و باز شدن انتهای میله نیز به لوزی شدن 

نسبت داده شده است ]5، 7[.
برسد،  درصد   5-4 یا   mm6-8 به  که  هنگامی  شدن  لوزی 
شدید است. در مورد ماشین های ریخته گری پیوسته جدید، 
تامین کنندگان تجهیزات بسته به مورد، معموال لوزی شدن 1 یا 
 mm9 2 درصد را تضمین می کنند. در یک مورد خاص، کمتر از
به عنوان قابل قبول تعریف شد، در حالی که بیلت های با لوزی 
شدنmm10-13با یک طراحی کالیبر خاص برای جلوگیری از 

مشکالت نورد می شدند]5[.
کالیبر کالسیک باکس-باکس برای انطباق با لوزی شدن مورد 

نیاز است. آخرین )بدترین( مورد غلتک تخت می باشد ]6[.
تأثیر گرید فوالد

این واقعیت ثابت شده ای است که فوالدهای متوسط کربن 
حساسیت بیشتری به لوزی شدن نسبت به فوالدهای کم کربن یا 

پرکربن دارند. در شکل-3 الف داده ها از سه ماشین ریخته گری 
پیوسته نشان داده شده اند.

با  است،  ای  ویژه  انجماد  مسیر  دارای  کربن  متوسط  فوالد 
شروع از فریت δ تا رسیدن به دمای پریتکتیک، که در آن فریت 
δ منجمد شده از قبل، همراه با مایع در نسبت پریتکتیک، به 
آستنیت تبدیل می شود )شکل 4(. سپس، مایع باقیمانده، با سرد 
کردن به آرامی به آستنیت منجمد می گردد. در این فوالدها، به 
عنوان یک تفاوت با فوالدهای به اصطالح "پریتکتیک" )کربن 
0.1 تا 0.18 درصد(، فریت δ و آستنیت در زیر دمای پریتکتیک 
همزمان وجود ندارند و هنوز هم مقداری مایع در زیر این دما باقی 
می ماند. فوالد متوسط کربنتنها از مرحله اول واکنش پریتکتیک 
عبور می کند، اما بر اساس تعریف فردریکسون ]10[، تحت مرحله 

شکل 2- درجه های مختلف لوزی شدن ،با پیشرفت های مختلف  از اتصال ترک هایی دو زاویه باز.چپ: بیلت mm120×120 نشاندهنده لوزی 
شدن، اما بدون ترک های مورب ]4[. مرکز: بیلت mm130×130 ترک های با ترک قطری ناقص ]4[. راست: بیلت mm120×120 با ترک 

قطری کامل ]5[.
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دوم قرار نمی گیرد. 
تمایل طبیعی این فوالدها به لوزی شدن به این واقعیت مربوط 
شده است که در مقایسه با فوالدهای کم کربن )که انتقال حرارت 
کمی را در قالب نشان می دهند( معموال انتقال حرارت باالتری 
آنها  انجماد  دامنه  پرکربن،  فوالدهای  برای  مقایسه،  در  دارند. 

باریکتر است]2[.
برای مثال، با استفاده از مدلسازی عددی محاسبه شده است 
که اگر انتقال حرارت قالب در یک محل معین 25 درصد کاهش 
و در محل دیگری 25 درصد افزایش یابد، تفاوت ضخامت پوسته 

برای فاصله mm25 در زیر منیسکاس )هاللی سطح مذاب در 
قالب( برابر است با mm1 برای یک فوالد 0،32 درصد کربن؛ 
 mm0.2 برای یک فوالد 0.84 درصد کربن و فقط mm 0.4
خنک  تأثیر  بنابراین   .]2[ کربن  درصد   0.12 فوالد  یک  برای 
فوالد  براي  غیریکنواخت  پوسته  ایجاد  بر  غیریکنواخت  سازي 
متوسط کربن بیشتر است. برای این فوالد، خروج گرما از قالب 
مهم است )kW/m24500( و همزمان دامنه انجماد نیز باریک 
است )C50°(. این ترکیب برای فوالد کم کربن )انتقال حرارت 
کم قالب، kW/m22500( و برای فوالد پرکربن )دامنه وسیع 

انجماد، C100°( متفاوت است.
فوالدهای پرآلیاژ نیز به لوزی شدن حساس هستند ]11[.

مکانیزم تشکیل
یکی از اولین مکانیزم های پیشنهادی برای تشکیل آن، این 
بود که شکل قالب می تواند به لوزی اعوجاج یابد، بنابراین موجب 

رشته با مقطع لوزی شود )شکل 5 سمت چپ( ]12[. 
از مکانیزم های دیگری که توسط همان مولفین پیشنهاد شد، 
تشکیل پوسته نازک در قالب در دو گوشه مخالف و پوسته ضخیم 
در دو گوشه دیگر است. سپس در طی مرحله اول خنک کاری 
ثانویه، مقطع به یک شکل لوزی گونه تبدیل می شود، به دلیل 
کاهش سریعتر دما که در آن پوسته ضخیم تر است )به علت 
افزایش انتقال حرارت(، و عدم یکنواختی انقباض، به زاویه بسته 
در گوشه های سردتر و زاویه باز در گوشه های گرمتر منجر می 

شود )شکل 5 سمت راست( ]13[.
مکانیزم پیشنهاد شده در ابتدابه خوبی واقعیت شناخته شده 
از مشاهدات برش های عرضی همانند شکل 2 را توضیح می دهد 
که گوشه های باز پوسته نازکتری را در مقایسه با زاویه بسته نشان 

شکل 4- گوشه سمت چپ باالی نمودار کربن-آهن، منطقه فوالدهای 
رنگ  قرمز  کادر  در  بیلت  گری  ریخته  در  شدن  لوزی  به  حساس 

مشخص شده است.

شکل3- الف- تأثیر کربن بر لوزی شدن، بر اساس داده های سه شرکت:  
 c) 9[؛[ دانمارک ،b) DDS ؛]کانادا]8 ،a) QIT-Fer & Titane

Gerdau Açominas، برزیل ]7[.
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انتقال  می دهند، به دلیل شکاف بزرگتر بین قالب و رشته، که 
حرارت را کاهش می دهد. با این وجود، توضیح لوزی شدن بزرگ 
بر اساس این مکانیزم دشوار می باشد، زیرا اعوجاج قالب هرگز 

خیلی بزرگ نیست.
با توجه به علل انجماد غیریکنواخت در قالب، تعدادی دلیل 
تر  عمیق  کننده،  نوسان  اثرات  بر  اول  مقاالت  است.  ارائه شده 
در گوشه های باز؛ اعوجاج قالب به علت جوشش ناهمزمان؛ عدم 
محوری بین قالب و ژاکت آب؛ تشکیل رسوبات ناشی از کیفیت 

پائین آب؛ خنک کاری ثانویه تاکید داشتند ]3[.

بعدا، مسائلی همانند تغییرات سطح منیسکاس و تاثیر رفتار 
روغن بر انتقال حرارت مورد توجه قرار گرفتند. 

برخی از مشکالت بیان شده فوق در ماشین های مدرن ریخته 
گری پیوسته با نگهداری و تعمیر خوب معمول نیستند. حل سایر 
موارد پیچیده تر است و آنها ممکن است توضیح دهند که امروزه 
هنوز هم لوزی شدن مشکلی در زمان راه اندازی ماشین ریخته 
گری پیوسته است، به ویژه هنگامی که میلگرد آجدار محصول 

غالب در ترکیب محصول باشد.
بحث در رابطه با تاثیر تغییرات در سطح قالب به شرح ذیل 

است]2[: 
حالت روغن با دما تغییر می کند )مایع-جوشش-بخار(، و این 
تغییر یک تغییر بزرگ در حداکثر انتقال حرارت ایجاد می کند. 
برای مثال، در شکل 6، حداکثر انتقال حرارت در قالب نسبت به 
دمای سطح گرم قالب، برای چند ماشین ریخته گری پیوسته با 

توجه به حالت روغن نشان داده شده است ]2[.
منیسکاس"خشک"  به  نزدیک  منطقه  باشد،  گرم  قالب  اگر 
می شود. اگر منیسکاس به باال حرکت کند، حداکثر دمای قالب 
به تبع آن؛ از یک ناحیه بدون روغن به ناحیه دیگر با روغن مایع 
و  می شود  تبخیر  روغن  می افتد،  اتفاق  این  وقتی  رفت.  خواهد 
انتقال حرارت به میزان 20 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر، 

اگر منیسکاس به پایین حرکت کند، حداکثر دمای 
قالب به ناحیه ای با روغن کم حرکت می کند. در این مورد، 
افزایش انتقال حرارت وجود ندارد )مگر آنکه در برخی از نقاط، 
رشته تمایل به چسبیدن به قالب به علت اصطکاک داشته باشد(.

بنابراین وقتی سطح فلز در یک محل باال می رود و در یک محل 
دیگر پایین می آید، این تغییر سطح به مفهوم تفاوت در ضخامت 
تایید  واقعیت  این  با  موضوع  این  است.  قسمت  دو  بین  پوسته 
می شود که بیلت های با لوزی شدن بزرگ، تغییرات بزرگ سطح 
مذاب در قالب را در طی ریخته گری نشان می دهند )شکل 7(. 

یک بحث دیگر در رابطه با انتقال حرارت و کنترل سطح مذاب 
توسط این واقعیت ارائه می شود که بیلت های ریخته گری شده 
با نازل غوطه ور و فالکس قالب، لوزی شدن قابل توجهی را نشان 
نمی دهند )نگاه کنید به مقایسه در شکل 8(]14[. برای مثال، در 
یک مطالعه خاص تایید شده است که حداکثر انتقال حرارت در 
سطح منیسکاسkW/m22500، تقریبا نیمی از انتقال حرارت 

اندازه گیری شده با روغن به عنوان روانکار بود.
به طور کلی، به نظر می رسد تحقیقات مشابه بیشتری برای 

شکل 5- مکانیزم های پیشنهادی برای لوزی شدن. باال چپ: قالب و 
رشته نرمال؛ پایین: قالب با مقطع لوزی، و لوزی شدن بزرگ در رشته 
و  قالب  از  متغیر خروج  پوسته  با ضخامت  مربع  بیلت  راست:   .]12[
تبدیل به مقطع لوزی تحت انقباض متفاوت در طی خنک کاری ]13[. 

شکل 6- حداکثر انتقال حرارت در قالب نسبت به حداکثر دمای سطح 
گرم، طبق اندازه گیری در پنج ماشین ریخته گری پیوسته ]2[.
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ارتقای دانش در مورد مکانیزم تشکیل و جلوگیری از لوزی شدن 
حتی در هنگام راه اندازی ماشین های ریخته گری پیوسته جدید 

مورد نیاز است.
تجربه های صنعتی

در مطالب منتشر شده در دهه 1980، راه حل پیشنهاد شده 
برای این مشکل ارتباط با شیب قالب )هنوز قالب های موازی یا 
تک شیب متداول بودند(؛ هم محوری قالب-ژاکت آب؛ سرعت و 
فشار آب در خنک کننده اولیه؛ تغییر در خنک کننده ثانویه با 
تمرکز بر خنک کاری در خروجی قالب و غیره داشتند ]8، 9، 
15[. شرایط در آن زمان سرعت کم ریخته گری، قالب های کوتاه، 

تک شیب کوچک و سرعت کم آب بود.
 در حال حاضر، ماشین های ریخته گری پیوسته مدرن دارای 
بلندتری هستند، جوشش مشکلی نیست، تامین هم  قالب های 
محوری قالب- ژاکت آب آسانتر است، اما لوزی شدن هنوز هم 
رخ می دهد. باید در نظر گرفت که اکنون سرعت ریخته گری 
برای مقطع یکسان دو برابر قبل است، که می تواند یکی از دالیل 

بقای مشکل باشد.
از  مواردی  گذشته،  در  شد،  ذکر  مقدمه  در  که  طور  همان   
لوزی شدن در ماشین های ریخته گری پیوسته جدید گزارش 
 Ouro Branco، "Gerdau" شده است. برای مثال، شرکت
Açominas، برزیل، در سال 1999 یک ماشین ریخته گری 
پیوسته پنج رشته را راه اندازی کرد. این ماشین تا سال 2001 
یک میلیون تن، 35 درصد فوالد متوسط کربن، تولید کرد. تقریبا 
20 درصد از بیلت های رد شده در آن سال ناشی از لوزی شدن 
بود ]7[. یک برنامه بهبود موفق شامل تعدادی از اقدامات عملی 

بود، که استنتاج مهمترین عوامل از بین آنها دشوار است ]7[:

• کاهش 35 درصد هدف گوگرد؛
• دقت در سوار کردن نازل ها در تاندیش؛
• فوق گداز در تاندیش بین 25 و Cº30؛

• سرعت ریخته گری حداکثر m/min 3.6؛
• شروع کمپین با قالب های جدید؛ بازرسی قالب ها پس از 
60 ذوب؛ اگر شکل خوبی دارند، تا 120 ذوب ادامه یابد؛ سپس، 
اگر هنوز هم شکل خوبی دارند، برای تولید سایر گریدهای فوالد 

به انبار منتقل شوند؛
• کاهش سطح مذاب فوالد در قالب از 70 درصد به 55 درصد؛

دو  و  قالب(  پای  )غلطک های  رول ها  فوت  با  قالب ها  تمام   •
مرحله ای در تمام رشته ها، با فاصله منفی )غلتک اول -mm 0.1؛ 

غلتک دوم -mm 0.2(؛
• تشکیل تیم برای مراقبت از هم محوری، گرفتگی اسپری ها 

و جایگزینی اسپری ها در خنک کننده ثانویه؛
• 10 درصد کاهش فشار کشاننده.

 ArcelorMittal شرکت  توسط  مشابه  وضعیت 
Monlevade ، برزیل گزارش شده است. به دلیل افزایش قراضه 
کارگروه  یک  در سال 1999،  لوزی شدن  علت  به  بیلت  شدن 
برنامه رفع اشکال را انجام داد. آنها دریافتند: که لوزی شدن تنها 
در برخی از رشته ها رخ داده؛ که کاهش در سرعت ریخته گری 
معموال نتایج را بهبود بخشید؛ که مهمترین موارد درقالب های با 
عمر طوالنی اتفاق افتاد، و اینکه برخی از موارد وقوع را نمی توان 

با هیچیک از پارامترهای بیان شده توضیح داد]17[. 
اقدامات برای بهبود شاخص رد شدن بیلت ها عبارت بودند از ]17[:

• راه حل برای مشکالت الکترومکانیکی؛
• هم محوری کلی ماشین ریخته گری پیوسته؛

شکل 8- بروز بیلت های دارای لوزی شدن برای ریخته گری باز با 
روانکاری روغن و ریخته گری با نازل غوطه ور با پودر ریخته گری ]14[.

شکل 7- تاثیر تغییرات سطح فوالد در قالب بر لوزی شدن ]2[.
.208×208 mm بلوم های
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• بررسی سیستم خنک کننده ثانویه؛
• کاهش فوق گداز فوالد در تاندیش؛

• بهبود کیفیت و پایش آب خنک کننده.
پس از آن، با راه اندازی یک کوره بلند جدید، شرایط عملیاتی 
تغییر کرد: سرعت های ریخته گری باالتر، زمان کمتر برای تعمیر 
و نگهداری، تغییرات در فوق گداز، تجهیزات با بار اضافی. در آن 
زمان، انجام طرح آزمایش ها برای فوالدهای متوسط و پر کربن 
صورت گرفت. سطح فوالد مذاب در قالب، سرعت ریخته گری و 
به طور موفقیت  نتایج  یافت.  تغییر  به طور همزمان  قالب  عمر 
آمیزی مورد استفاده قرار گرفتند]17[. یک کارخانه دیگر برزیلی، 
لوزی شدن  مهم  وقوع  ArcelorMittalPiracicaba، شاهد 
در راه اندازی ماشین جدید ریخته گری پیوسته بیلت خود در 
سال 2001 بود. در ماه دسامبر، آنها تا 11 درصد ازکل ذوب های 
تولیدی را با لوزی شدن داشتند ]5[. یک برنامه اقدام بر پایه شش 

سیگما طراحی شد برای:
• بهبود هم محوری ژاکت آب؛

• کاهش کمپین قالب به حداکثر 670 ساعت؛
• استاندارد کردن و کنترل تمام تجهیزات اندازه گیری فشار 

و سرعت جریان؛
بیلت  وجوه  با  تماس  برای  رول ها  فوت  موقعیت  تعیین   •

)تلرانس منفی(؛
• کاهش سرعت خنک کاری اولیه؛

• تعریف معیار برای تمیزکاری و تعویض نازل های اسپری؛ 
کارهای  تایید  برای  بررسی سیستم  و  ها  هم محوری سگمنت 

انجام شده.
شرکت Villars Metals، شعبه ای از گروه بهلر-اودهلم، در 
سال 2005 مشکل لوزی شدن )و ترک های زیر گوشه( در ریخته 
گری بیلت فوالد سوپاپ مارتنزیتی SAE HNV3 )0.45 درصد

را گزارش کرد. مشاهده   )Cr C، 3.15 درصد Si، 8.2 درصد 
مقطع عرضی ماکرو اچ شده نشان داد که ترک های زیر گوشه 
در زمانی که تفاوت بین قطرها به mm10 رسید، شدیدتر است 
]11[. آنها دریافتند در نمونه های متالوگرافی، کاربیدهای کروم 
مناطق  در  قبال  که  مواردی  دارد، شبیه  وجود  ها  ترک  این  در 

معیوب برخی از سوپاپ ها پیدا کرده بودند.
اقدامات انجام شده برای حل مشکل به شرح زیر بود:

• تنظیم فوت رول ها: هم محوری دو مجموعه از غلتک ها؛ 
)mm1 قبال( mm0.25  حداکثر فاصله

اینکه  از  اطمینان  برای  اصالح  چند  ثانویه:  کننده  خنک   •
سرعت آب یکنواخت است
• میز نوسان: تراز کردن

l/ آب   سرعت  افزایش  برای  اصالح  قالب:  کننده  خنک   •
min150 و دستیابی به سرعت آب 8 متر بر ثانیه؛ بکارگیری 

تجهیزات نمک زدائی و اندازه گیری سرعت جریان آب
 Xianjiang Bayi Iron اخیرا یک شرکت چینی، شرکت
Steel Corporation &، لوزی شدن را در یکی از ماشین های 
ریخته گری پیوسته خود گزارش کرده است. راه حل ها در این 
مورد، افزایش مصرف ویژه آب خنک کننده ثانویه از l/kg1.73 به  
l/kg1.83 و کوتاه کردن لوله جانبی خنک کننده ثانویه از 172 

به  mm127 بود ]18[. 
در سایر موارد اخیر، اقدام تنها بر روی یک عامل نتایج فوری 
آمریکای  در  کارخانه ذوب  مثال، در یک  برای  است.  داده  ارائه 
جنوبی، عامل تعیین کننده استفاده از شکاف )فاصله( منفی برای 
فوت رول ها، و در مورد دیگر، بهبود هم محوری ژاکت آب/قالب 
بود ]19[. این موارد نشان می دهد که ممکن است همیشه هم 
راه حل های اتخاذ شده در یک ماشین ریخته گری پیوسته، به 
دلیل شرایط خاص از لحاظ سرعت ریخته گری، طراحی قالب، 
شیوه عملیات، استفاده یا عدم استفاده از فوت رول ها، پیکربندی 
منطقه خنک کننده اولیه و ثانویه، تمام متغیرهایی که ممکن 
است بر ایجاد لوزی شدن تاثیر بگذارند، برای سایر ماشین های 

ریخته گری پیوسته قابل اجرا نباشد.
نتیجه گیری

لوزی شدن یک مشکل قدیمی ریخته گری پیوسته بیلت است، 
به ویژه برای ریخته گری باز فوالد متوسط کربن. اما وقوع این 
نقص شکل، حتی برای ماشین های جدید ریخته گری پیوسته 

لوزی شـدن یک مشـکل قدیمی 
اسـت،  بیلت  پیوسـته  ریخته گـری 
بـاز  ریخته گـری  بـرای  ویـژه  بـه 
فـوالد متوسـط کربـن. امـا وقـوع 
بـرای  حتـی  شـکل،  نقـص  ایـن 
ریخته گـری  جدیـد  ماشـین های 
پیوسـته فـوالد نیـز گزارش شـده 

 . ست ا
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فوالد نیز گزارش شده است. 
مشکل با منشاء قالب، احتماال در اولین سانتیمترهای منجمد 
شده در آن، و مرتبط با ویژگی های انجماد فوالد و انتقال حرارت 
قالب، به طور کلی به خنک کاری غیریکنواخت قالب نسبت داده 
شده است. استراتژی برای غلبه بر این مشکل از یک کارخانه به 
پیوسته در شرایط  کارخانه وحتی در یک ماشین ریخته گری 
عملیاتی متفاوت، فرق می کند. از دیدگاه تحقیقاتی، هنوز درک 

کاملی از مکانیزم تشکیل آن وجود ندارد؛ مکانیزم هایی که در 
مطالب منتشر شده بیان گردیده اند، توضیح جزئی برای وقوع 

لوزی شدن ارائه می دهند.

زیرنویس
1- A Review of the Rhomboidity Problem in Billet 

Casting, AISTech 2012 Proceedings.
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بررسی رفتار خوردگی و ساییدگی 
پمپ لجن کش با استفاده از تکنیک

پوالریزاسیون الکتروشیمیایی

دکتر غالمرضا نوید
)ph.d( خوردگی و
کاتودیک حفاظت 
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مقدمه
پُمپ وسیله ای است که به روش مکانیکی، مایعات را جابجا 
می کند. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی 
آن  از  که  به سیالی  و  گرفته  منبع خارجی  از یک  را  مکانیکی 
عبور می کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج 
از این دستگاه افزایش می یابد. در پمپ ها تغییرات انرژی سیال 
همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپ ها 
یا جابجایی آن در یک  ارتفاع معین  به یک  انتقال سیال  برای 
سیستم لوله کشی یا هیدرولیک برای انجام کار مانند باالبرهای 

چکیده
یک نمونه از پمپ لجن کش بعد از حدود )30( روز استفاده در حین کار بر اثر خوردگی و سایش به شدت آسیب دیده است. آنالیز 
شیمیایی پمپ لجن کش مذکور به روش کوانتومتری انجام شد. و همچنین سختی این نمونه پمپ با استفاده از دستگاه سختی سنج 
تعیین گردید .محلول آب ولجن )ph( )27/10 ( و دانسیته آن ) 357/1 ( گرم بر سانتیمتر مکعب اندازه گیری شد. خوردگی این محلول 
روی فوالد ساده کربنی) ورق آهن ( با استفاده از دستگاه )Eg&g( مدل )آ 273(  به روش پوالریزاسیون الکتروشیمبایی تعیین گردید.

سرعت خوردگی این نمونه در محلول آب و لجن برابر با mpy 9/8( می باشد. که با وجود )پ . هاش( باالی آب و لجن مقدار نسبتا 
زیادی است . در جهت افزایش مقاوت به سایش این گونه قطعات عالوه بر به کارگیری چدن های پر کروم با روش تبریدی می توان 
سطوح داخلی این قطعات را نیز با پوشش های سخت مانند اکسید آلومینیمو یا کاربید تنگستن )AL2O3( که به روش های ساده 

مانند )Wc( پوشش در شعله یا پالسما انجام می شود پوشش گردد.
کلمات کلیدی: خوردگی. ساییدگی. پمپ لجن کش. کوانتومتری. دستگاه سختی سنج. تافل. فوالد ساده کربنی پوالریزاسیون 

الکتروشیمیایی. روش تبریدی. پوشش سخت. اکسید آلومینیم. کاربید تنگستن.

Abstract:
An example of aslurry pump has been severely damagedafter about (30)days of use during work, due 

to corrosion and errosion. The chemical analysis of this slurry pump was carried out using quantometric 
method

And also the hardness of this pump sample was determined using a hardness gauge. The (ph) of 
soluble water solutionis(10/27) and its density (1.357) gr/per cubic centimeter. Corrosion of this solution 
on plain carbon steel (iron sheet) was determinedUsing the Electrochemical polarization method 
withdevice (Eg&g) model (273 A) . The corrosion rate of this sample in water and sludge solution is 
(8.9 mpy) .That In spite of its (Ph) content, there is a relatively high amount of water and sludge. In 
order to increase the resistance to errosion of these parts, in addition to the use of high-chromium cast 
iron with the refractory method, the internal surfaces of these components can also be covered with hard 
coatings such as aluminum oxide (AL2O3) or carbide Tungsten (wc) Which is simple 

Covered with flame or plasma coating.
Key words: Corrosion. Errosion. Slurrypumps. Quantum. Hardness meter instrument. TOEFL. 

Simplified carbon steel Electrochemical polarization. Refrigeration method. Hard coating. Aluminum 
oxide. Tungsten carbide.

هیدرولیکی استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر، پمپ دستگاهی 
است که سیاالت غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطه ای دیگر 

)Wastewater Pumps( جابجا می نماید. پمپ های فاضالب
یونیت های بسته ای شامل موتور و پمپ هستند. به همین دلیل 
این پمپ ها مناسب نصب در داخل حوضچه های فاضالب و در زیر 
آب هستند.به دلیل ساختمان این پمپ ها برای تعمیر و سرویس 
نیاز به داخل شدن در داخل حوضچه نیست و می توان به  آن 
راحتی آن را از حوضچه خارج کرد. این پمپ ها بسته به اندازه 
ذراتی که قابلیت پمپاژ آن را دارند به ترتیب برای ذرات بزرگتر 
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راندمان مناسب در سرویس حفظ شود.قبل از انتخاب پمپ لجن 
کشمناسب، ظرفیت انتقال مواد جامد، راندمان و قدرت، سرعت و

NPSH را باید درنظرگرفت. 
پمپ هایلجن کشدر حمل و نقل مواد جامد ساینده در صنایعی 
مانند معدن، الیروبی و فوالد استفاده می شود. بسته به فرآیند 
استخراج معادن، برخی از لجن ها خورنده هستند که یک چالش 
را ایجاد می کند زیرا مواد مقاوم در برابر خوردگی مانند فوالد 
ضد زنگ نرمتر از فوالد با آهن باال هستند. رایج ترین آلیاژ فلزی 
که برای ساخت پمپ هایلجن کش مورد استفاده قرار می گیرد 
 25% با  سفید  آهن  اصل  در  که  است  معروف  باال"  "کروم  به 
کروم اضافه شده برای مقاومبودن آن در برابر خوردگی می باشد. 

شکل)1( یکنوعپمپ لجن کشرانمایشمی دهد.
پمپ استفاده شده در شرایط خوردگی و سایش توسط لجن 
تخریب  خوردگی  و  ذرات  برخورد  دراثر  ساینده  ذرات  حاوی 
می شود. این چنین تخریب خوردگی   مسئله جدی در ارتباط با 
طول عمر قطعات پمپ ایجاد می کند. نرخخوردگی بیشتر فلزات 
و آلیاژها در هرمحیط تر بستگی به مقاومت فیلم تشکیل شده 
دارد.  بیشتر  تخریب  از  آن  محافظت  و  آلیاژ  یا  فلز  روی سطح 
برداشته شدن فیلم محافظ توسط سایش فلز تازه را در معرض 
محیط خورنده قرار می دهد و بدین ترتیب انحالل فلز ادامه پیدا 
می کند جنس پمپ لجن کش معموال از نوع استیل، چدن و 
برنز می باشد. پمپ های لجن کش با توجه به نوع کارکرد به دو 
دستهپمپ های لجن کش دو پل و چهار پل تقسیم بندی می 
شوند. پمپ آب لجن کش چهار پل با دور موتور( 1450) دوردر 

گاه پمپ لجن کش و برای ذرات کوچکتر پمپ کف کش خوانده 
می شوند. 

درجه  با  موتور خشک  یک  دارای  معموالً  فاضالب  پمپ های 
حفاظت محفظه IP68 هستند.

اغلب در پمپ ها و تجهیزات مربوط به آن، از درجه حفاظت های 
جدول )1( استفاده می شود.

توان مصرفی پمپ ها
توانمصرفی پمپ ها از رابطه )1(محاسبه می شود: 

)1(  

 h ،شتاب ثقل g ،چگالی آب ρ ،راندمان پمپ η که در آن
ارتفاع نظیر فشار آب و q دبی آب می باشد. 

)slurrypump( .پمپ لجن کش
پمپ لجن کش نوعی پمپ است که برای پمپاژ مایعات حاوی 
ذرات جامد طراحی شده است. پمپ های لجن کش در طراحی و 
ساخت و ساز تغییر می یابند تا با چند نوع لجن کش در غلظت 
مواد جامد، اندازه ذرات جامد، شکل ذرات جامد و ترکیب محلول 
متفاوت باشد. پمپ لجن کش نسبت به پمپ های مایع مقاوم 
تر است در اینگونه پمپ ها به دلیل سایشمواد قطعات پوشیدنی 
قابل تعویض را برای مقاومت در برابر سایشاضافه کرده اند. لجن 
با توجه به غلظت مواد جامد طبقه بندی می شود.  ها معموالً 
انتخاب پمپ های لجن کش از انتخاب پمپ های آب و مایعات 
مشکل تر است. سرعت الزم باید مطابق با طبقه بندی نوع پمپ 
لجن کش باشد تا به دلیل سایش زیاد مواد جامد، یک محیط و 

جدول)1( درجه حفاظت های پمپ

کاربرددرجة حفاظت

IP 23.پمپ های کولر آبی

IP 44.تابلوهای برق برای نصب در ساختمان ها و محوطه های سرپوشیده

IP 54 .تابلوهای برق و الکتروموتورها مصارف عمومی

IP 55.تابلوهای برق و الکتروموتورها کاربرد وسیع در صنعت

IP 56.تابلوهای برق و الکتروموتورهای نصب شده در کشتی ها و مصارف دریایی

IP 67.تابلوهای برق و الکتروموتورهای نصب شده در کشتی ها و مصارف دریایی، کاربرد محدود و خاص

IP 68.الکتروپمپ های مستغرق، پمپ های فاضالبی، پمپ های کف کش و لجن کش، کاربرد وسیع
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دقیقه، توانایی کار به صورت دائمی را دارد در صورتیکه پمپ های 
لجن کش دو پل با کارکرد (2900 دور در دقیقه حداکثر توان 

کارکردن را در 6 ساعت دارند.
 مزایا و معایب پمپ های لجن کش

• استفاده از فشار مستقیم باعث کارایی بیشتر پمپ آب لجن 
کش در پمپاژ مایعات در فواصل طوالنی می گردد.

• این پمپ ها دارای ساختار جمع و جور و کوچک هستند و 
بدون لرزش و سرو صدا بوده و هیچ گونه آلودگی برای محیط 

زیست ندارند.
• اگر یکی از اجزای کوچک مانند واشر پاره شود، باعث نشتی 
پمپ و در نهایت تخریب اجزای داخلی سیستم می گردد وبه 
اینگونه پمپ ها، در صورت خراب شدن،  بودن  دلیل مستغرق 

تعمیر آن سخت می باشد.
نکات مهم در حین استفاده از پمپ آب لجن کش

از 40 درجه سانتی  نباید  پمپاژ  مایع تحت  • حداکثر دمای 
گراد تجاوز کند.

نمک،  حاوی  آبهای  پمپاژ  در  نباید  کش  لجن  آب  پمپ   •
فاضالب قابل اشتعال، مواد خورنده یا انفجاری استفاده گردد مگر 

اینکه جنس مناسب با این مواد در نظر گرفته شود.
با  خود  موتور  کردن  خنک  دلیل  به  مستغرق  های  پمپ   •
استفاده از آب موجود در اطراف، نباید در محیط های خشک کار 
کنند.جهت کنترل سطح سیال باید از یک فلوتر یا کنترل سطح 

استفاده گردد.
فلوتر ها جهت کنترل سطوح سیال در محل نصب پمپ های 
مستغرق به کار می روند که با ظرفیت های متوسط به باال و با 
انواع سیاالت سبک و سنگین سرو کار دارند. این فلوتر ها مدار 
افزایش سطح آب، قطع و وصل  با کاهش و  کاری پمپ آب را 

می کنند.
را  لوله پمپ  فعالیت پمپ آب لجن کش هرگز  • در هنگام 

مسدود نکنید
• از قرار گرفتن پمپ آب در مکان هایی که امکان یخ زدگی 

وجود دارد باید خودداری نمود.
و  کار  شرایط  به  باید  حتماً  پمپ،  نوع  بهترین  انتخاب  برای 
نوع سیال و لجنی که قرار است جمع آوری و جابه جا شود، دقت 
به  باید  لجن کش  بهترین  انتخاب  برای  به طور کلی،  اما  نمایید. 
قدرت موتور، میزان آبدهی، و قطر دهانه ورودی و خروجی دقت 
شود. البته بهتر است که اغلب از پمپ لجن کش استیل استفاده 

شکل ) 1 ( پمپ لجن کش

شود، به این دلیل که برخی از آب ها خاصیت خورندگی دارند و 
درصورتی که از پمپ استیل استفاده نشود، به سادگی باعث بروز 

خوردگی لجن کش خواهند شد.
طرز استفاده از پمپ ها ی لجن کش. 

• ازپمپ های لجن کش استیل برای مواردی که آب خاصیت 
خورندگی دارد استفاده کنید تا از خوردگی آن جلوگیری شود

• قبل از انتخاب موتور، حتماً به دبی و نمودار ارتفاع و یا هد 
پمپ دقت کنید.

محل  باید  حتماً  پمپ ها،  این  راه اندازی  و  نصب  از  قبل   •
آن  داخل  را  پمپ  و  شود  پر  آب  از  پمپ،  برای  مشخص شده 

بگذارید.
• موقع نصب پمپ لجن کش حتماً میزان ولتاژ برق را چک 
کنید. ولتاژ برق برای پمپاژ آب های غلیظ باید مطابق استاندارد 
کافی باشد تا باعث کم کاری پمپ لجن کش و نیمه سوز شدن 

آن نشود. .
باشید.  پمپ  موتور  دمای  رفتن  باال  نگران  نیست  نیازی 

شکل)2( دیاگرامی از روش کارکرد پمپ
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به  از موتور  انتقال حرکت چرخشی  از شافت برای   :)shaft(
پروانه استفاده می شود. شافت دارای یاتاقان غلتکی سنگین است 
که از جابجایی آن در جهت های دیگر جلوگیری می کند و لرزش 

را کاهش می دهد.
شافت  از  محافظت  آن  عملکرد   :)SHAFT SLEEVE)
سایش  و  برابر خوردگی  در  مقاوم  مواد  از  شافت  آستین  است. 

ساخته شده است.
که  می شود  بزرگی  ذرات  ورود  از  مانع   :)STRAINER)
می توانند درون ناحیه پروانه وارد شوند و باعث آسیب به پمپ شوند.

(colador(: به پمپ اجازه می دهد تا رسوبات را جمع کند و 
مواد جامد را به حالت تعلیق درآورد. 

موتورپمپ به وسیله آب هایی که پمپ می کند، خنک می شود.
شکل ) 2 ( دیاگرامی از روش کارکرد پمپ را نمایش می دهد. 

).slurrypump ) .اجزای پمپ لجن کش
(motor (: می تواند برقی یا هیدرولیکی باشد. اگر پمپ لجن 
کش نیمه کار می کند یا اگر برای مدت طوالنی خشک کار می 
کند، باید حتما شامل یک ژاکت خنک کننده باشد. آنها همچنین 

می توانند حسگرهای دما ویا رطوبت را نیز داراباشند.
)IMPELLER(: پروانه جزء چرخش پمپ لجن کش است. 
نیروی گریز از مرکز را به سیال منتقل می کند. معموالً از چدن 
کروی با کروم باال ساخته شده و بسیار مقاوم در برابر سایش است. 

پروانه می تواند بسته، نیمه باز، یا باز باشد.

)slurrypump( منحنی پمپ لجن کش )شکل)3( اجزای پمپ لجن کش )اسالری پمپ .پمپ دوغاب
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شکل)3( اجزاییک پمپ لجن کش )slurrypump( را نمایش 
می دهد.

منحنی های عملکرد پمپ اطالعات الزم را برای انتخاب پمپ 
با توجه به نیازهای خاص فراهم می کند. عناصر اصلی منحنی 
عملکرد پمپ لجن کش عبارتند از: )head( پمپ مربوط به توان 
و راندمان جذب شده در هر نقطه خاص از منحنی. کهدر محور 
)y( نشان داده شده است. این کمیتبا فوت یا متر اندازه گیری 
می شود، بیانگر فشار کلی است که پمپ می تواند بر آن غلبه کند 

تا به یک جریان خاص برسد. 
ظرفیت جریان پمپ در محور )x( نشان داده شده است. تعداد 
گالن در دقیقه )gpm( یا متر مکعب در ساعت M3 / h( سیال 
پمپ شده در هر نقطه عملیاتی معین را نشان می دهد. بازده 
ظرفیت  و  عمودی(  )محور  پمپ   )head( کل  اساس  بر  پمپ 
جریان )محور افقی( متفاوت است. هنگام انتخاب پمپ، محدوده 
عملکرد آن باید در حدود بهترین بازده آن باشد. راندمان پمپ به 

طور مستقیم متناسب با اندازه پروانه و اندازه پمپ است.
شکل )4( منحنی پمپ لجن کش دوغاب را نمایش می دهد.

پمپ لجن کش باید تا حد ممکن آهسته عمل کند تا سایش را 
کاهش دهد، اما به اندازه کافی سریع باشد تا مواد جامد از تنظیم 

و گرفتگی خطوط در امان باشند. 
مواد و روش آزمایش:

یک نمونه از پمپ لجن کش تهیه گردید.
 )Slurrypump(

این پمپ که تصویر آن در )شکل 5( دیده می شود به مدت 

شکل)4( منحنی پمپ های لجن کش دوغاب

)30( روز در سرویس کار بوده و بر اثر خوردگی و سایش به شدت 
آسیب دیده است. 

در شکل )6( سمت چپ صدمه و آسیب بر اثر سایش و در 
سمت راست آسیب و صدمه بر اثر خوردگی می باشد.

آنالیز شیمیایی این نمونه پمپ به روش کوانتومتری انجام شده 
و مطابق جدول )2( می باشد.

پرتابل  از دستگاه سختی سنج  استفاده  با  نمونه  این  سختی 
تعیین شدو سختی متوسط سه نقطه از پشت )و سختی قسمتی 
داشت  قرار  زیاد  سایش  نمونه   )HRC 2/45 معرض  در  که 

برابر)37HRC( می باشد. 
شکل )7( شمایی از دستگاه سختی سنج را نمایش می دهد 

) PH ( محلول آب و لجن برابر با )27/10( و دانسیته آن برابر 
با )357/1 گرم بر سانتیمتر مکعب( اندازه گیری شد. 

با  )ورق آهن(  این محلول روی فوالد ساده کربنی  خوردگی 
استفاده ازروش پوالریزاسیون الکتروشیمیایی مطابق با استاندارد

شکل)5( پمپ لجن کش 
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سازی ) Rp( را که می تواند با جریان خوردگی در ارتباط باشد 
توسط معادله استرن-گری محاسبه نمود این روشی است که در 
آن پاسخ الکتروشیمیایی یک فلز خورنده در نزدیکی مدار باز آن 
یا پتانسیل خوردگی بررسی می شود. در این روش با استفاده از 

ASTM G3-89 ((تعیین گردید. 
بهاینمنظور پوالریزاسیونبین ) -900 ( تا ) 600 + ( میلي ولت 
مدل   ))  Eg& g(( ازدستگاه  استفاده  درپتانسیلمداربازنمونهبا 
انجامگرفت.  نیه  ولتبرثا  میلي   )1( رویش  سرعت  با   )  A273(
پتانسیل خوردگی Ecorr( (با استفاده از روش برون یابی تافل 
درنقطه برخورد منحنی هایآندی و کاتدی تافل و نرخ خوردگی با 

استفاده از معادلهاسترن – گریروابط )2 و 3( محاسبه گردید. 

)2(

)3(

)icorr( چگالی جریان خوردگی،Rp مقاومت  رابطه  این  در 
ترتیب شیب های منحنی های  به   βc  ( (و   Βa پالریزاسیون، 
تافل آندی و کاتدی هستند با استفاده از این تکنیک که به طور 
قطبی  شودمقاومت  می  استفاده  خوردگی  کنترل  در  گسترده 

 شکل)6( آسیب و صدمه به پمپ لجن کش

جدول)2(آنالیز شیمیایی نمونه پمپ لجن کش

CuMoCrNiMnPSSIC

1.73        2.20     29.27     1.83     0.99     0.015     0.04    1.58   2.19

شکل ) 7 (
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تغییرات ولتاژ بسیار کم فلز )معموالً کمتر از )10میلی ولت( در 
باال و زیر پتانسیل خوردگی آن در طول یک محدوده باریک در 
مجاورت پتانسیل خوردگی پاسخ فعلی به دست آمدهاز آن خطی 
است. شکل)8( پاسخ الکتروشیمیایی یک فلز خورنده در نزدیکی 

مدار باز آن یا پتانسیل خوردگیرا نمایش می دهد. 
سرعت خوردگی آهن در محلول آب و لجن برابر با می باشد که 

)9/8Mpy( ) با وجود ) پ. هاش
باالی آب مقدار نسبتا زیادی است. به منظور افزایش مقاومت 
به خوردگی و سایش پمپ فوق الذکرمی بایستی تمهیداتی را در 

نظر گرفت استفاده از پوشش های سخت گزینه مناسبی می باشد. 
اهداف، نتایج

همانطوریکه ذکر شد. به منظور افزایش مقاومت به خوردگی 
و سایش پمپ استفاده از پوشش های سخت گزینه مناسبی می 
باشد. شکل )10( منحنی مقاومت به سایش و شکسته شدن را 

برای ابزارهای پوشش دار و بدون پوشش نمایش می دهد. 
 به این منظورمی توان سطوحقطعات را با پوشش های سخت 
به روش های ساده  تنگستن  یا کاربید  آلومینیوم  اکسید  مانند 

پوشش داد. 

شکل)8( پاسخ الکتروشیمیایی یک فلز خورنده در نزدیکی مدار 
باز آن یا پتانسیل خوردگی نتایج حاصل از آزمایشاتدر شکل )9( و 

همچنین در جدول )3( آمده است.

جدول )3(نتایج حاصل از منحنی پوالریزاسیون
 برای نمونه ورق آهن در محلول آب و لجن

شکل )9( منحنی پوالریزاسیون برای نمونه ورق آهن در محلول آب و لجن

Run parameters  

tafelTechnique                                                  

-198  VSEInitial   E ( mv )                               

902  VSEFINAL    E ( mv )                              

1SCAN  RATE   (mv/s )                            

SAMPLE   PARAMETRES

3AREA (cm2 )                                           

28EQ   WT ( gm )                                      

7.8DENSITY ( gm/cm3 )                           

DATA   SCALE

- 609E  CORR                                              

2MV/PT                                                      

RESULTS

- 454.65 E  (  I=0 ) mv                                     

61.47CATHODIC  TAFEL                           

327.62ANODIC   TAFEL                               

19.12333I – CORR ( µ A / cm2 )                         

8.92CORR  RATE   ( mpy )                        
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1- اکسید آلومینیوم )Al2O3( یک خانواده از ترکیبات 
غیرآلی با فرمول شیمیایی Al2O3 است.. استفاده ی عمده از 
اکسید آلومینیوم برای تولید فلز آلومینیوم است. اگر چه این ماده 
همچنین به عنوان ساینده )به خاطر سختی باال( و به عنوان یک 

ماده ی دیرگداز )به خاطر دمای ذوب باال( استفاده می شود.
آلومینیوم و آلیاژهای آن با چگالی کم آنها به دلیل استحکام 
باال و همچنین شکل پذیری خوب، مواد مهندسی جذاب هستند

برابر تخریب در  آلیاژهای آن مقاومت خوبی در  آلومینیوم و 
بسیاری از محیط های خورنده، از جمله جوی. آبهای تازه وآبهای 
حاوی نمک دارند. زیرا یک فیلم اکسید بسیار نازک روی سطح 
شکل می گیرد و فلز را از محیط جدا می کند. آلیاژهای آلومینیوم 
در کاربردهایی که پوشش و مقاومت در برابر خوردگی همزمان الزم 
 )AL2O3(ساختار مولکولی )است استفادهمی شوند. شکل )11
را نمایشمی دهد. به دلیل مقاومت باال در برابر سایش و خوردگی 

از اکسید آلومینیوم به عنوان پوشش سخت استفاده می شود. 
فرمول  با   )Tungsten carbide تنگستن:  کاربید   -2
شیمیایی )WC( یک ترکیب شیمیایی است که دارای مقداری 
حالت  در  ماده  این  است.  کربن  و  تنگستن  اتم های  از  مساوی 
پایه ای خود به شکل پودر خاکستری ریزی است که می تواند 
تحت فشار به اشکال مختلف درآمده و در ماشین آالت صنعتی، 
ابزارهای برش، ساینده ها و دیگر ابزارها مورد استفاده قرار بگیرد. 
تنگستن کاربید بسیار سخت است، سختی آن در مقیاس سختی 
موهس حدوداً )9( می باشد. ابزارهای برشی که از جنس تنگستن 
کاربید-کبالت تولید می شوند نسبت به ساییده شدن به مقدار 
بسیار زیادی مقاوم اند و می توانند دماهای بسیار باال را تحمل 
کنند.در شکل اصلی آن، کاربید تنگستن یک پودر خاکستری ریز 
است، اما می توان تحت فشار آن را برای استفاده در ماشین آالت 
صنعتی، ابزار برش، ساینده، دور زره، زره پوش، سوراخ کردن و 
شکل دادن به اشکال مختلف استفاده کرد. شکل )12( یک تایر 

دوچرخه نوکیا با میخ های کاربید تنگستن را نمایش می دهد. 
نتیجه گیری و بحث

نوع  از  آن  آلیاژ  که  دهد  می  نشان  الذکر  فوق  پمپ  آنالیز 
و سایش می باشد.  مقابل خوردگی  مقاوم در  پر کروم  چدنهای 
)کمتر  سختی  که  است  آن  بیانگر  آن  سختی  مقایسه  ولیکن 
softened پمپ فوق حتی از حالت نرم شده( است )379برینل( 

در مقابل )400برینل(. 
)سختی Ascast( می توان در حالت ریخته گری این آلیاژ را تا 

شکل)10( منحنی مقاومت به سایش و شکسته شدن را برای 
ابزارهای پوشش دار و بدون پوشش

شکل)12( تایر دوچرخه با میخ های کاربید تنگستن.

) AL2O3(ساختار مولکولی )شکل ) 11
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)450 برینل( و در حالت تبریدی تا مقدار )600 برینل( افزایش 
 )chilled ( .داد

نظر به اینکه مقاومت سایشی معموال رابطه مستقیمی با سختی 
فلز دارد لذا توصیه می شود که پمپ های مذکور در وضعیت 
تبریدی یا عملیات حرارتی شده تا سختی حدود )600 برینل( 
تولید شوند که در این صورت عمر مفید آنها افزایش خواهد یافت. 
آلیاژی  های  از چدن  که  نایهارد  از چدنهای  استفاده  همچنین 
مقاوم در برابر سایش و ضربه می باشند باسختی تاحدود )550 
برینل( نیز می تواند استفادهشود. در جهت افزایش مقاومت به 
سایش این قطعات عالوه بر استفاده از چدن های پر کروم با روش 
تبریدی می توان سطوح داخلی این قطعات را نیز با پوشش های 
سخت مانند اکسید آلومینیوم یا کاربید تنگستن که به روش های 
ساده مانند پوشش در شعله یا پالسما انجام می شود پوشش داد. 

شکل )13( شمایی ازاین فرآیند پوشش را نمایش می دهد. 
 تشکر و قدر دانی

از جناب آقای دکتر محسن صارمی استاد و پژوهشگر دانشکده 
فنی دانشگاه تهران گروه مهندسی مواد و متالورژی

شکل)13( - پاشش پالسمایی
فرایند پاشش حرارتی که در آن از نیروی پالسما به عنوان منبع 

حرارتی استفاده می شود
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ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی با هدف انتشار 
و  گسترش  کشور،  مهندسان  و  محققان  اساتید،  پژوهش های 
ارتقای پژوهش صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم و 
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات و بررسی های عزیزان را 
به صورت مقاله های علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نماید 
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در راستای شکوفایی 

صنعت پذیراست.
مقاله ها می توانند در برگیرنده موضوع های زیر باشند:

در بخش علمی، فنی موضوع های زیر مثال زدنی است: 
شکل  دادن فلزات، ریخته گری، اتصال فلزات، متالورژی پودر، 
عملیات حرارتی، مهندسی سطح و مواد فلزات و آلیاژها و استخراج 
و تهیه آهن پژوهش، توسعه و نوآوری در علم و صنعت متالورژی 

تولید پایدار و محیط زیست، بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوع های زیر راهنمای مناسبی در 

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

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

یاری رسانند.
ویژگی های مقاله های مورد پذیرش به ترتیب اولویت:

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

2- تدوینی و مروری: به مفهوم جمع بندی نظریه های گوناگون 
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.

3- ترجمه مقاله های ارزشمند نشریات و کتب خارجی.

توجه: مقاله های ارسالی نباید قبال در نشریات داخلی و خارجی 
چاپ شده باشد.

اجزای ضروری مقاله 
1- چکیده مقاله حداکثر در 5 سطر و حتی المقدور به زبان 

التین نیز باشد؛
2- مقدمه؛

3- نتیجه گیری؛
4- واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی؛

5- نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و شرح نمودار زیر آن 
نوشته شده باشد؛

6- تمام معادله ها با حروف و عالیم مناسب باشد. شماره هر 
معادله در سمت راست آن داخل پرانتز نوشته شود؛ 

حروف  ترتیب  به  انگلیسی  و  فارسی  از  اعم  مراجع  همه   -7
نام  ذکر  مراجع  فهرست  در  شوند.  نوشته  نویسندگان  الفبایی 
مولفان، عنوان مقاله، نام نشریه، جلد، سال انتشار و صفحه شروع 
و پایان ضروری است. در مورد مقاله های کوتاه ذکر منابع اصلی 

تهیه مقاله و نویسنده کافی است؛
8- تصاویر و عکس ها: اصل تصاویر و عکس ها با کیفیت مطلوب 

باید ضمیمه مقاله باشد؛
9- در مورد ترجمه ها، ارسال اصل مقاله یا کپی مقاله ضروری 

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

سایر نکات ضروری 
مقاالت خود را می توانید از راه های زیر ارسال نمایید:

1- از طریق ایمیل:
 folad@esfahansteel.com  

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

ذکر  و  نویسنده  تماس  تلفن  شماره  پستی،  کامل  نشانی   *
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 5 سطر 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؛ 

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

راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
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