ذوبآهناصفهان
دوستدارمحیطزیست
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شركت ذوبآهن اصفهان به عنوان اولين توليد كننده فوالد در ايران در راستاي خطمشی زیستمحیطی خود و تعهد مديريت عالي شركت مبني بر حفظ و صيانت
از محیطزیست از سال  1388تاكنون با صرف هزینههای بسيار هنگفت (بالغ بر  400ميليارد تومان) اقدام به تعريف و اجراي پروژههای زيست محيطي در قالب
طرحهای بازسازي ،بهسازي و نوسازي در بخشهای هوا ،آب ،پساب و پسماند نموده است .اهم پروژههای زيست محيطي انجام گرفته و در دست انجام را در اين
ویژهنامهمطالعهفرمایید.
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پروژههای زيست محيطي در دست انجام

**  .1پروژه بازســازي و بهسازي سيســتم تصفیه غبار
كنورتورها
پروژه بازســازي و بهسازي سيستم تصفیه گاز كنورتورها با استفاده از
خدمات پیمانکار خارجی با برگزاری مناقصه بینالمللی و با حضور شرکتهای
فعال در اين حوزه بر اســاس بازسازي و بهسازي سیستم ونتوري اسكرابر
موجود تعریف و پیمانکار پروژه (شــرکت  ocsathzآلمان) طی سال 92
انتخاب شــد .طی سال  93و تا اين تاريخ به ترتيب مراحل زير انجام شده
است.
 مبادله قــرارداد انجام گرفته و تضامین الزم از پیمانکار اخذ و پیش
پرداخت پروژه پرداخت گردید.
 طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به کنورتور شماره دو در کشور آلمان
به پایان رسیده و در تاریخ ( )93/10/17مورد بازرسی قرار گرفت.

 بعد از بازرسی تجهیزات ،تجهيزات مربوط به كنورتور شماره  2طي
اردیبهشتماه سال  94به شرکت ذوبآهن حمل گرديد.
 كنورتور شــماره  2در تاريخ  94/3/18متوقف و همزمان تجهيزات
مربوط به سيستم تصفيه گاز جديد طي مدت  12روز بر روي خروجي كنورتور
مذكور نصب گرديد.
 در تاريخ  94/4/15بهرهبرداری از سيستم تصفيه گاز كنورتور شماره
 2آغاز گرديد.
 اين پروژه در حال حاضر در مرحله رفع پانچها و انجام تنظيمات نهايي
قرار دارد .بر اســاس استانداردهاي زيست محيطي ملي ايران ،ميزان غبار
خروجي از كنورتورهاي ناحيه فوالدســازي عدد  200 mg/Nm3تعيين
گرديده است .اين در حالي است كه هدفگذاری ميزان غبار خروجي در پروژه
مذكور به مراتب عدد پایینتر از استاندارد زيست محيطي ()50 mg/Nm3

منظور گرديده است .اندازهگیریهای انجام گرفته در دوره پس از بهرهبرداری
نشان از اثربخشی پروژه میباشد كه با رفع پانچها و تنظيمات باقیمانده با
توجه به شواهد موجود به عدد مورد تعهد پيمانكار خواهد رسيد.
 همزمان بــا روز جهاني محیطزیســت ( )95/3/16انجام اقدامات
اصالحي تكميلي بر روي سيستم تصفيه گاز كنورتور شماره 2شامل تعويض
فن و بخشي از ونتوري سيستم مذكور آغاز گرديد و طي مدت  5روز انجام
گرفت و نتايج حاصل از اندازهگیریهای انجام گرفته حاكي از اثربخشی پروژه
مذكور در محدوده استانداردهاي سازمان حفاظت محیطزیست میباشد.
 نصب سيســتم تصفيه غبار بر روي كنورتور شــماره  3نيز با استفاده از
توانمندیهای داخل شركت انجام شد و پايان مهرماه جاري به بهرهبرداری رسيد.
الزم به ذكر است كه تجهيزات مربوط به كنورتور 1نيز در كشور آلمان ساخته شده
كه پس از تاييد نهايي اثربخشی كنورتور شماره  2به كشور حمل و بر روي اين

كنورتورها نصب خواهد شد .اين پروژه با صرف هزينه ريالي معادل  101ميليارد
ريال و هزينه ارزي معادل  6/46ميليون يورو براي هر سه كنورتور انجام خواهد
گرفت و مطابق با برنامه زمانبندي انجام پروژه تا پايان سال جاري به طور كامل
براي هر ســه كنورتور انجام خواهد گرفت .با اجرايي شدن و بهرهبرداری از اين
پروژهعالوهبركنترلآالیندههایزيستمحيطيناشيازفرآيندهايكنورتورهاي
ناحيه فوالدسازي ،طي مراحل مربوط به بازیافت انرژی  Energy savingدر
دیگهای اوتيليزاتور و توليد بخار  46اتمسفر و استفاده از اين بخار در بخشهای
ديگرشركتازجملهنيروگاهها،ساالنهنزديكبه 140ميليونمترمکعبدرمصرف
گازطبيعيصرفهجوییخواهدشد.
** .2پروژه 5گانه زيست محيطي آگلومراسيون
اين پروژه شــامل  6عدد الكتروفيلتر میباشــد کــه بر روي خروجي
آگلوماشــينهاي شــماره  3و  2و  1و خروجي ديماسوسهاي مربوط به

اين آگلوماشــينها با هزينه بالغ بر  140ميليارد ريال نصب شده است .در
حال حاضر هر شش الکتروفیلتر این پروژه به بهرهبرداری رسیده و در واقع
کل پروژه حدود  99/9درصد پیشرفت دارد .در حال حاضر در مرحله انجام
تنظيمات نهايي قرار دارد.
از جملــه مزیتهای پروژههای زیســت محيطي اجرا شــده در بخش
آگلومراسيونعالوهبرحذفسیستمهایهيدروسيكلونموجودكهدارايراندمان
جذب ذرات پايين بودند و جایگزینی آنها با سیستمهای با راندمان باال جهت
حصول استانداردهاي زيست محيطي مربوطه میتوان به حذف سیستمهای
 Wetموجود و به تبع آن كاهش مصرف آب و جلوگيري از تحليل منابع آبي
در دسترس شركت و همچنين جلوگيري از آلودگي آب و خاك و رفع معضالت
زيستمحيطيباکاهشلجنهایتوليديتوسطاينسیستمهااشارهکرد.
ادامه در صفحه 2
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ویــــژه
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در گفتگو با هشت استاد دانشگاه و متخصص در حوزه فضاي سبز عنوان شد

ذوبآهناصفهان
نماد پيوند صنعت و فضاي سبز است

مطابق استانداردهای زیست محیطی ،میزان سطح فضای
سبز یک مجتمع صنعتی بایستی معادل  25درصد کل سایت
آن مرکز باشد این در حالی است که کل مساحت صنعتی این
شرکت (داخل فنس)  782هکتار بوده و مساحت فضای سبز
احداث شده توســط این شرکت  82برابر استانداردهای
موجود است .اين شركت با ايجاد  16500هكتار
فضاي سبز و با صرف هزينه ساالنه بالغ بر 110
ميليارد ريال جهت نگهداري از فضاي سبز عالوه بر ايجاد يك
فضاي شاد و فرحانگيز براي كاركنان ،ساالنه مقادير قابلتوجهی
از آالیندههای زيست محيطي توليدي توسط شركت و ساير
شــركتها صنعتي همجوار كارخانه توسط فضاي سبز ايجاد
شده جذب میشود .اين فضاي سبز عالوه بر جذب ذرات گرد
و غبار ساالنه مقادير قابلتوجهی از گازهای آالينده محيط از
جمله گاز  CO2را در طي فرآيندهاي فتوسنتز و ترسيب كربن
جذب میکند كه تأثير بسيار شگرف در جذب گازهاي گلخانهای
دارد( .ترسیب کربن به روند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک
و گیاهان گفته میشــود .این روند با ذخیره کربن از هوا باعث
میشــود که از میزان  CO2که گازی گلخانهای است کاسته
شده و به بهبود کیفیت هوا کمک میکند).
در يك مطالعه پژوهشي ارزش مادي ترسیب كربن انجام
شده توسط اين مجموعه بيش از  520ميليون دالر برآورد شده
كه اين رقم از نظر فاكتورهاي زيســت محيطي جهاني رقم
بسيار بسيار ارزشمندي است و گام مؤثری در جبران دیاکسید
كربن توليد شده در فرآيندهاي صنعتي ذوبآهن اصفهان به
شمار میرود .بهمنظور بررسي شیوههای بهينه نگهداري اين
جنگل مصنوعي ارزشــمند ،هشــت نفر از اساتيد دانشگاه و
صاحبنظران فضای ســبز در گرایشهای مختلف با حضور
در ذوبآهن اصفهان ،در نشستي با مسئولين اين شركت به
تبادلنظر پرداختند .خبرنگار ما در حاشيه اين نشست گفتگويي
با آنها انجام داده است كه در پي میآید.
**فضاي سبز ذوبآهن در جذب ريزگردها نقش
مهمي دارد
دکتر مهدی قیصری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
اصفهان و دانشــیار گروه مهندسی آب این دانشگاه که دارای
تحصیالت پسادکترا گرایش آبیاری زهکشی از آمریکا میباشد،
تاكيد كرد :متاســفانه همواره به صنایع تنها به چشم مصرف
کننده آب نگریسته میشود .به جرئت میتوانم بگویم حفظ و
نگهداری چنین فضای سبزی که بزرگترین جنگل مصنوعی
کشور محسوب میشــود در این بحران آب به واقع دستاورد
بزرگی نه تنها برای ذوبآهن اصفهان بلکه برای کل استان
اصفهان به شمار میرود .اين فضاي سبز در تولید اکسیژن و
جذب ریز گردها نقش مهمي دارد که آبیاری آن از طریق پساب
انجام میشود .بنابراین میتوان گفت ذوبآهن در زمینه تلطیف
هوا و همچنین صرفهجویی در مصرف آب ،نقش پر رنگی در
بین سایر صنایع دارد.
دکتر پروانه عســگری نیا كه دکترای اصالح نباتات دارد
و فرصت مطالعاتی خود را در کشــور کانادا گذرانده اســت و
هماکنون نیز مدیر تحقیق و توســعه يك شرکت کشاورزی
اســت میگوید :ذوبآهن اصفهان عالوه بر اینکه همواره به

عنوان یک برند صنعتی در عرصه بینالمللی مطرح است در
زمینه حفاظت از محیط زیست نیز حرفهای بسیاری برای
گفتن دارد و به جرئت میتوانم بگویم در این راستا الگویی برای
سایر صنایع محسوب میشود .به واقع پیوند تولید و فضای سبز
بدین صورت تحسین برانگیز است.
**ذوبآهن پیشرو حفظ و توسعه فضای سبز و
پرچمدار محیط زیست است
صادق جاللی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی استان اصفهان ،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
و دانشــجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی گفت :جنگل
مصنوعیگستردهذوبآهنپناهگاهیبرایحیاتوحشمنطقه
محسوب میشود چرا که قطعًا گونههای مختلف جانوری را نیز
در خود جای داده است .ذوبآهن اصفهان پیشرو حفظ و توسعه
فضای سبز است و به جرئت میتوانم بگویم پرچمدار عرصه
محیط زیســت محسوب میشود .با توجه به وجود ریزگردها
ایجاد چنین فضای سبزی میتواند مانند فیلترهای بیولوژیک
در جذب ریزگردها و سایر آالیندگیها نقش بسزایی ایفا کند.
تغییر اکوسیستم و کاشت گیاهان در منطقهای کویری نشان
از عزم و اراده دســتاندرکاران این عرصه دارد.دکتر مسعود
قاسمی دانشآموخته رشته گیاهان زینتی که تجربه فعالیت در
سازمان پارکهای استان اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد
گفت :فضای سبز ذوبآهن اصفهان در مقایسه با فضای سبز
شهری بسیار وسیع است .فضای سبز يك سرمایه ملی به شمار
میرود که ذوبآهن اصفهان در حفظ و توسعه آن موفق عمل
کرده است.دکتر مهرداد عطایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرکرد گفت :مدیریت مصرف بهینه آب این
شرکت فضای سبز امروزی را ایجاد کرده است .این شرکت به
دلیل تجربه باال در حفظ و توسعه محیط زیست میتواند در این
راستا بهرهبرداری اقتصادی نیز داشته باشد.

فضای سبز ذوبآهن در کیفیت آب و هوا ،کنترل آلودگی،
حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن و ...نقش اساسی دارد
دکتر حبیب زارع دکترای اکولوژی جنگل و عضو هیئت
علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
و رئیس باغ ملی گیاهشناسی نوشهر گفت :فضای سبز امروز
ذوبآهن تلفیقی از دانش ،هنر و تجربه اســت که بهخوبی
بنیانگذاری شده و ادامه یافته است .این فضای سبز وسیع که
با این بحران آب از طریق پساب آبیاری میشود در کیفیت آب
و هوا ،کنترل آلودگی ،حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن
و ...نقش اساسی دارد .لذا با اطمینان میتوان گفت ذوبآهن
اصفهان در زمینه فضای سبز گامهای بزرگی برداشته و مهمتر
اینکه برنامهریزیهای خود را اجرایی کرده اســت که حاصل
آن بزرگترین جنگل مصنوعی کشــور شده است .وي افزود:
مشاهده فضای سبز ذوبآهن اصفهان برای اینجانب خارج
از تصور بود .این شــرکت به عنوان یک صنعت ملی و دارای
برند بینالمللی در کنار تولید و اشتغالزایی در زمینه فضای سبز
عملکرد شگرفی داشته است .آئینه تمام نمای فضای سبز را
امروز در ذوبآهن اصفهان مشاهده کردم .این صنعت بزرگ
الگویی برای سایر صنایع محسوب میشود.
طیبه امینی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی اســتان مازندران و همسر دکتر زارع گفت :با
توجه به شرایط اقلیمی کشور و بحران آب که در سراسر کشور
مشهود است ذوبآهن اصفهان در حفظ و نگهداری فضای
سبز عملکرد موفقی داشته است.
دکتر رسول قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اصفهان و متخصص فیزیولــوژی گیاهی گفت :با مدیریت
مصرف بهینه آب در شرایط کمآبی میتوان برای فضای سبز
برنامهریزی مطلوب داشت که ذوبآهن در این زمینه وارد شده
است.

مدير ارشد ايمني ،بهداشت و محیطزیست شركت در گفتگو با آتشكار:

مدرنيزاسيون تجهيزات ذوبآهن مطابق تكنولوژيهاي به روز
و دوستدار محیطزیست صورت گرفته است

مدير ارشــد  HSEذوبآهــن اصفهان
ضمن تشريح اقدامات زيست محيطي انجام
گرفته در ســطح شركت با اشــاره به انجام
پروژههــاي بهبود در حوزه محیطزیســت
اظهار داشت :از ســال  1388تاكنون بالغ بر
 34پروژه زيست محيطي با هزينهاي بالغ بر
 400ميليارد تومــان در حوزههاي هوا ،آب،
پساب ،پســماند و مديريت انرژي در سطح
شــركت برنامهريزي و اجرا شده كه بخش
اعظم اين پروژهها تاكنون به صورت اثربخش
به بهرهبرداري رســيده است .وي بيان کرد:
ذوبآهن اصفهان در راســتاي سیاستهای
كالن خود در حــوزه افزايش ظرفيت توليد،
افزايش بهــرهوری ،افزايش راندمان توليد و
صرفهجویی و جلوگيري از تحليل منابع نســبت به حذف قسمت اعظمي از تجهيزات
قديمي شــركت و جايگزيني آنها با تکنولوژیهای به روز اقدام کرده است به نحوي
كــه در حال حاضر تجهيزات ذوبآهن احداثي طي دهــه  40چه از بعد نرمافزاری و
چه از نظر ســختافزاری با تکنولوژیهای به روز و دوستدار محیطزیست با استفاده
از معتبرتريــن برندهاي بینالمللی در حوزه صنعت فوالد جايگزين گردیدهاند .وي در
ادامه به فعاليتهاي مديريت ارشد  HSEدر جهت جلوگيري از آاليندگيهاي زيست
محيطي خصوصًا در بخش هوا پرداخت و اظهار داشت :واحد محیطزیست اين مديريت
ارشد در راستاي پيشگيري از ايجاد آاليندگي و همچنين كنترل آاليندههاي ناخواسته
ناشي از فرآيندهاي توليدي شركت با جاريسازي الزامات زيست محيطي و همچنين
الزامات سيستم مديريت زيست محيطي  14001 ISOاقدامات مؤثري در اين خصوص

انجام داده كه از جمله آنها میتوان به انجام
بازرسیهای مستمر از خطوط توليد ،شناسايي،
ارزيابي و تعريف اقدامات كنترلي و اصالحي
جهت جنبههاي منفي زيست محيطي ناشي
از فعاليتها ،خدمات و محصوالت شــركت،
پايش و اندازهگيري عوامل آالينده زيســت
محيطي ،ارزيابي انطبــاق ،تعريف اقدامات
كنترلي ،اصالحي و پيشــگيرانه جهت موارد
عدم انطباق با الزامــات ،تعريف پروژههاي
بهبود ،راهبري پروژههاي زيســت محيطي
شركت و تعيين اثربخشــي اقدامات زيست
محيطي اشاره کرد .وي افزود :بر اساس نتايج
حاصل از اندازهگیریها بر روي خروجیهای
زيست محيطي شــركت ذوبآهن اصفهان
توسط آزمايشــگاه معتمد سازمان حفاظت محیطزیســت كليه خروجیهای زيست
محيطي در بخش آب و پساب همواره در محدوده مجاز زيست محيطي قرار دارند و تنها
خروجي كنورتورهاي ناحيه فوالدسازي در بخش هوا با استانداردهاي زيست محيطي
تطابق ندارد كه بهمنظور كنترل آاليندگي اين واحد با تعريف و اجراي پروژه بازسازي
و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي ناحيه فوالدسازي فاز اول آن با استفاده از
خدمــات يكي از معتبرترين برندهاي بینالمللی در حوزه تصفيه غبار بر روي كنورتور
شماره  2انجام گرفت .در اين راستا بازسازي و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتور3
نيز با استفاده از توانمندیهای داخلي شركت انجام گرفت و بر اساس برنامهريزيهاي
انجام گرفته بهزودی با انجام اثربخش اقدامات بر روي هر ســه كنورتور فوالدسازي،
شاهد خروجیهای منطبق با استانداردهاي مربوطه خواهيم بود.

پروژههای زيست محيطي در دست انجام در ذوبآهن اصفهان
ادامه از صفحه يك
** .3پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای ناحیه  EGFو dedust
آگلوماشین شماره4
پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای مربوط به
آگلوماشین شماره  4در نیمه دوم سال  92تعریف و در
حال حاضر بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهاي ناحیه
() Dedust
و  EGFبا تهیه اسناد مناقصه در
مرحله نهایی انتخاب پیمانکار است .اين پروژه با صرف
هزینهای بالغ بر  40ميليارد ريال انجام خواهد گرفت.
** .4بازیافت محصوالت میانی موجود در
سایت تنگه جوزدان
به منظور كنترل جنبهها و پيامدهاي زيست محيطي
ناشــي از محصوالت میانی موجود در حوضچههای
تنگه جوزدان پروژه بازیافــت این مواد تعریف گرديد.
با انتخاب پیمانکار فاز اول این پروژه از اردیبهشــتماه
سال  93شــروع و در حال انجام است .طی این پروژه
کلیه پسماندهای موجود در این سایت بازیافت و محیط
سایت پاکسازی میشود .الزم به ذکر است که این پروژه
موفق به گذراندن الزامات انجمن مدیریت سبز اروپا و
انجمن مدیریت سبز ایران به عنوان برترین پروژه زیست
محیطی از بین دهها پروژه زیست محیطی معرفی شده به آن نهاد و کسب تندیس آن
نهاد بینالمللی شده که این خود موفقیت چشمگیر برای مجموعه محیط زیست کشور به
شمار میرود.

** .5تصفیه پسابهای صنعتی شرکت
با عنايت به خشكســاليهاي اخير و محدوديت منابع آبي در دسترس شركت و لزوم
صرفهجویی و بازچرخاني منابع آبي در دسترس ،پروژه
تصفيه پسابهای صنعتي شــركت با استفاده از روش
اسمز معكوس ( )ROتعريف گرديد .با اجرايي شدن و
بهرهبرداری از این تصفیهخانه  770مترمکعب در ساعت
پسابهای صنعتی با استفاده از روش فوق تصفیه و جهت
اســتفاده در بخش صنعت بازچرخاني ميگردد .در حال
حاضر مبادله قرارداد با پیمانکار انجام و در مرحله طراحي
مهندسي است .اين پروژه با صرف هزينه ريالي بالغ بر
 441ميليارد ريال و هزينه ارزي معادل  6/5ميليون يورو
انجام خواهد گرفت .با بهرهبرداری از اين پروژه معادل 30
درصد از آب خام برداشــتي شركت از رودخانه زایندهرود
كاهش خواهد يافت.
*  .6توليد ريل ملي
*
ازآنجاییکه كه ذوبآهن اصفهــان به عنوان مادر
صنايع فوالد كشور همواره تاریخساز بوده يك بار ديگر
با توليد ريل ملي تاریخســاز خواهد شد .توسعه صنعت
حمل و نقل ريلي (درونشهری و برونشهری) با حذف
منابع آالينده سيار (خودروها) و كاهش تردد خودروهاي
تکسرنشین در کالنشهرها و همچنين كاهش تردد کامیونها و ساير منابع آالينده سيار
نقش بسيار اساسي در جلوگيري از آلودگي هوا بر عهده دارد .اين پروژه با هزينه ريالي معادل
 480ميليارد ريال و هزينه ارزي  29ميليون يورو انجام گرفته است.

شماره ارسـال پـیــامک300073194:

www.esfahansteel.com

شنبه  8آبان  27 /1395محرم  29 /1438اکتبر  /2016شماره 1057

ویــــژه 03

atashkarweekly@esfahansteel.com

پروژههای زیستمحیطی انجام شده در ذوبآهن اصفهان

 .1پروژه نوسازی باتریهای کک سازی
به منظور كنترل آالیندههای زیستمحیطی ناشي از فرآيندهاي تبديل
زغالسنگ به كك متالورژي در باتریهای كك سازي ،پروژه نوسازي
باتریهای كك سازي شماره يك و دو کک سازی تعریف گردید .باطری
شماره يك با دمونتاژ تجهيزات و تخريب كامل باتري در طي سال  90و
طي مراحل آجرچینی در اردیبهشتماه سال  93با هزينه معادل 176562
ميليون ريال به بهرهبرداری رسید .باتري شماره دو نيز در طي سال  91به
طور كامل متوقف گرديد و در حال حاضر مرحله دمونتاژ تجهيزات به طور
کامل انجام گرفته است و در شرايط فعلي فاقد تولید و به این معنی است
که آلودگی وجود ندارد .در حال حاضر با بهرهبرداری از اين پروژه عالوه بر
كنترل آالیندههای زیستمحیطی مربوط به اين واحد و همچنين حصول
استانداردهاي زیستمحیطی مربوطه ،با استحصال گازهاي فرآيندي ناشي
از فرآيند تبديل زغال به كك عالوه بر توليد محصوالت جانبي با ارزش
همچون بنزن ،گزيلين ،تولوئن ،كود شيميايي و اسیدسولفوریک ،با استفاده
از گازهاي فرآيندي اين واحدها به عنوان ســوخت در بويلر نیروگاههای
شركت و کورههای نورد ساالنه مقادير قابلتوجهی در مصرف گاز طبيعي
در شركت صرفهجویی خواهد شد .الزم به ذكر است در حال حاضر باتري
شماره  3کک سازی در حال توليد میباشد .اين باتري در ابتداي سال 92
راهاندازی و به بهرهبرداری رســيد و در ساخت آن از آخرين فنآوریهای
روز دنيا اســتفاده گرديده است .اين باتري مجهز به سیستمهای تصفيه
آالیندههای بخش هوا بوده و كليه عوامل آالينده زیستمحیطی ناشي از
دشارژ سلولها توسط اين سیستمها تصفيه میگردند.

 .2پروژه آبزدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی
به منظور جلوگیری از تحلیل و هدر روی منابع آبی در دسترس شرکت
و همچنین جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی ،پروژه مذکور تعریف
گردید .عملیات اجرایی پروژه مذکور در تیرماه سال  93با صرف هزینهای
بالغ بر  123ميليارد ريال آغاز گردید و در مردادماه  94به بهرهبرداری رسيد.
 .3دریافت پساب تصفیهخانه فاضالب شهرستان زرینشهر
در راستاي ارائه خدمات زیستمحیطی اجتماعي به جامعه اطراف
شركت و رفع معضالت و مشكالت زیستمحیطی شهرستانهای
مجاور شرکت پروژه انتقال پساب تصفیهخانه شهرستان زرینشهر
جهت استفاده در آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت تعريف گرديد.
با اجرايي شدن اين پروژه از تخليه ميزان  200مترمکعب بر ساعت
پساب تصفیهخانه شهرســتان زرینشهر به محیطزیست جلوگيري
خواهد شــد .طي اين پروژه پســاب مذكور از طريق خطوط انتقال
به تأسيســات تصفیهخانه شركت ذوبآهن وارد شده و پس از طي
مراحل تصفيه تكميلي جهت آبياري فضاي ســبز غير مثمر شركت
مورد اســتفاده قرار میگیرد .عملیات اجرایی این پروژه در سال 93
بــا صرف هزینهای بالغ بر  75ميليارد ريال آغاز و در مهرماه  94به
بهرهبرداری رسيد.
 .4پروژه تصفيه و جداسازي آب از سرباره كوره بلند
اين پروژه با هدف صرفهجوئی در مصرف آب و بازيافت سرباره كوره
بلند  3و همچنين افزايش طول عمر و كاهش هزینههای ســرويس و
نگهداري برجهای خنککننده در  2بخش ،طراحي ،تهيه و اجرا گرديد.

بخش اول پروژه مربوط به بازســازي و بهســازي برجهای خنککننده
سيكل تصفيه گاز كوره بلندهای  1و  2بوده كه قبل از اتمام بازسازي كوره
بلند  2به بهرهبرداری رسيد .بخش دوم پروژه شامل تهيه و اجراي سيستم
فيلتراسيون ،نوار نقالهها و حوضچههای مربوطه میباشد كه در اين بخش
 10عدد فيلتر خود شوينده مجهز به سيستم التراسونيك در مسير ورودي
آب به برجهای خنك كننده قرار گرفته و باعث جذب ذرات معلق در آب
تا اندازه  100ميكرون گرديده و سپس ذرات جمعآوری شده در حوضچه
تيكنر ته نشــين شده و توسط اسكروكانواير به نوار نقاله سرباره فرستاده
میشود .اين پروژه با هزینهای بالغ بر  57میلیارد ریال انجام پذيرفت.
 .5به منظور كنترل آالیندههای زیســتمحیطی در نواحي كاميون
ريز ،ساختمان كوارتزيت ،گالري برگشتي مواد و كارگاه آمادهسازی مواد،
پروژه سهگانه زیستمحیطی آگلومراسيون شامل چهار عدد بگ فيلتر به
ظرفیتهای  50000 ،36000 ،27000و  141000مترمکعب در ساعت
با هزينه معادل  17ميليارد ريال در ســال  87شــروع و در ســال  90به
بهرهبرداریرسيد.
در حــال حاضر خروجي اين بگ فيلترها ( )30 mg/Nm3به مراتب
پایینترازحدودمجاززیستمحیطیمربوطه()100mg/Nm3میباشد.
 .6به منظور كنترل عوامل آالينده زیســتمحیطی در هنگام خروج
مذاب از كوره بلند ،پروژه نصب الكتروفيلتر آسپيراسيون كوره بلند شماره
يك به ظرفيت  750000مترمکعب در ساعت با هزينه معادل با  56ميليارد
ريال در سال  87شروع و در انتهای سال  1390به بهرهبرداری رسيد.
 .7احداث مشعل سوزاننده گازهاي اضافي كوره بلند .3

 .8اصالح مكنده غبار كارگاه ميكسر فوالدسازي با اضافه نمودن یك
عدد بگ فيلتر به مولتي سيكلون موجود .اين پروژه در سال  86شروع و
در سال  88با هزينه معادل  13800ميليون ريال به بهرهبرداری رسيد.
 .9پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفيلترهاي شماره  2و  1پلي زيوس
ناحيه آهك
به منظور كنترل آالیندههای زیستمحیطی کورههای شماره يك و دو
پلي زيوس ناحيه آهك پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفيلترهاي شماره
يك و دو اين واحد تعريف و عملیات اجرایی آن از اسفندماه سال  1393بر
روی الکتروفیلتر شماره یک آغاز گردید .در حال حاضر عملیات بازسازی
بر روی الکتروفیلترهای شماره  1و  2انجام گرفته و پروژه به پایان رسیده
است .اين پروژه با هزینهای معادل با  12/5ميليارد ريال انجام گرفت.
 .10نصب بگ فيلترهاي  511و  510ناحيه فوالدسازي.
 .11نصب بگ فيلترهاي مربوط به مسير مواد رساني واقع در  42متري
كنورتورها.
 .12نصب بگ فيلتر مكنده غبار  E40ناحيه فروآلياژ فوالدســازي با
هزينه معادل با  420ميليون ريال.
 .13نصب بگ فيلتر مكنده غبار  E41ناحيه فروآلياژ فوالدســازي با
هزينه معادل با  350ميليون ريال.
 .14نصب و راهاندازی  ESP2بخش آگلومراسيون به ظرفيت 800000
مترمکعب در ســاعت با هزينه ارزي  3ميليــون دالر و هزينه ريالي 15
ميلياردريال.
 .15نصب و راهاندازی  ESPهای  310 ،130،210 ،110،120و 410

آگلومراسيون به ظرفيت هر کدام  400000مترمکعب در ساعت با هزينه
معادل  140ميليارد ريال.
 .16افزایش مصرف گازهای فرآیندی ناشی از فرآیندهای مربوط به
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی و کوره بلند در تولید کک.
 .17نوســازی برجهای خاموشکننــده کک با طراحی جدید جهت
جلوگیری از انتشار ذرات جامد همراه بخارات تولیدی.
 .18تعویض مشعلهای آگلوماشین های شماره  1،2،3،4به نوع شعله
پردهای در جهت کاهش مصرف سوخت به میزان  75درصد و همچنین
کاهش مصرف آب به میزان .300m3 /h
 .19طراحی و احداث مشعل سوزاندن گازهای اضافی باطری  3کک
سازی در راستای جلوگیری از آلودگی هوا با هزينه  640ميليون ريال.
 .20نصب و راهاندازی ايســتگاه ســنجش كيفيت هوا (ايســتگاه
مانیتورینگ آنالين آالیندههای محيطي) با هزينه معادل 200ميليون ريال.
 .21نصب سیســتمهای پايش آنالين آالیندههــا بر روي خروجي
دودكــش نوردهــاي  ،300 ،350 ،500 ،650كائوپرهــاي كوره بلند ،3
آسپيراسيون كوره بلند يك ESP ،هاي آگلوماشين  ESP ،4هاي ناحيه
 Cast houseو  Stack houseکوره بلند  ،3بویلرهای  5و  6نیروگاه
مرکزی ،آسپیراســیون و کائوپرهای کوره بلند  2و خروجي پسابهای
صنعتي .
 .22امحای پسماندها و تجهیزات حاوی  PCBSبا استفاده از خدمات
شرکتهای معتمد سازمان حفاظت محیطزیست با هزينه معادل با 2/2
ميلياردريال.

04

ویــــژه

شنبه  8آبان  27 /1395محرم  29 /1438اکتبر  /2016شماره 1057

شماره ارسـال پـیــامک300073194:

www.esfahansteel.com

atashkarweekly@esfahansteel.com

اقدامات انجام گرفته
در زمينه مديريت مصارف
آب در ذوبآهن

مجموع اقدامات انجام گرفته طي  15ســال گذشته
باعث كاهش  50درصد در برداشــت آب خام از رودخانه
زایندهرود علیرغم توسعههای انجام گرفته در بخشهای
مختلف شركت شده است .میزان مصرف آب در سال 78
به ازای یکتن محصول نهایی حدود  20مترمکعب بوده
این در حالی اســت که علیرغم توسعههای انجام شده
این میزان به كمتر از  7مترمکعب بر تن محصول نهایی
(معادلاستانداردهايجهاني)کاهشیافتهاست.مهمترين
اقدامات صورت گرفته جهت مديريت مصرف آب بدين
شرح است:
 .1اصالح مسير فاضالبهای كارخانه با هدف كاهش حجم پساب
و كنترل فرآيند آن
 .2احداث خط جديد فاضالب اماكن جهت افزايش ظرفيت انتقال
پساببهداشتي
 .3اصالح شيب خطوط فاضالب اماكن به طول  4كيلومتر
 .4استفاده از درين سيكلهاي گردشي تميز براي تغذيه سیکلهای
كثيف
 .5استفاده از درين سيكلهاي كثيف براي خنك كردن سرباره كوره
بلند (پمپخانه  )8و سرباره كنورتور (آبزدايي)
 .6استفاده از روش آبياري قطرهای در فضاي سبز و در نتيجه كاهش
مصرف آب
 .7بازسازي برجهای خنك كننده به طور مستمر
 .8تصفيه و فيلتراسيون آب ســيكل كثيف نوردها و استفاده از آن
براي سيكل تميز
 .9اتصال خط درناژ نيروگاه مركزي به مخزن آب گرم پمپخانه یک
و درناژ نیروگاه هاربین به برجهای خنک کننده نیروگاه هاربین به منظور
كاهش مصرف آب پمپخانه شماره  1و نیروگاه هاربین
 .10استفاده از ماده شیمیایی منعقد کننده پلی الکترولیت آنیونی برای
کاهش مواد معلق آب سیکلهای گردشی
 .11مدیریت مصرف آب و کاهش فشار آب هنگامیکه مصرف آب
کم میباشد و یا در خطوطی که نیاز به فشار باال نمیباشد.
 .12نصب مولتی پمپ با درایو کنترل دور روی پمپهای پمپ خانه
آب صنعتی برای کاهش مصرف آب و مصرف برق

برنامهریزیجهتاستفاده
از تکنولوژیهای مدرن در
بخشهای مختلف ذوبآهن

ذوبآهن اصفهان عالوه بر پروژههای مدرنيزاســيون اجرا شــده،
پروژههایی نيز در دست اجرا دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
 دمش از كف كنورتورها در جهت كاهش HMR
 تزريق گاز طبيعي و اكسيژن از طريق دمندههای كوره (فورمها)
به كوره بلند 3
 توسعه منوبلوك نورد 350
 تزريق پودر زغال به كوره بلندها
 بهینهسازی و راهاندازی سيستم VD
 بازسازي خط ترمكس نورد  300و 350
 اجراي سيستم زیرسطحی پاتيل مياني به قالب در ایستگاههای
ریختهگری
 ايجاد بستر الزم جهت توليد شمش Beam blank

اقدامات انجام گرفته در حوزه مديريت انرژي
در ذوبآهن اصفهان

 .1استفاده از گازهاي حاصل از فرآيند توليد معادل  54درصد از گازهاي
مصرفيكارخانه
 .2توليــد بالغ بر  100درصد انــرژي الكتريكي مصرفي كارخانه در
نيروگاههاي داخلي شركت با استفاده از گازهاي فرآيندي
 .3پروژه استفاده از مشعلهای شعله پردهای در آگلوماشين هاي 2 ،1
و  3كــه باعث كاهش ميزان مصرف گاز از  15مترمکعب بر تن آگلومره
توليدي به  5مترمکعب بر تن آگلومره گرديده است.
 .4پروژه بازسازي بويلرهاي  1و  2نيروگاه با كاهش مصرف گاز طبيعي
از  8800مترمکعب بر ساعت به  6000مترمکعب بر ساعت.
 .5پروژه بازســازی بويلر هاي  3و  4نيروگاه مركزي :با اجرايي شدن
اين پروژه به ميزان  1600مترمکعب بر ســاعت در مصرف گاز طبيعي
صرفهجویی شده مضاف بر اينكه ظرفيت توليد بخار از  75تن به  90تن
افزايش يافته و همچنين باعث افزايش مصرف گازهاي فرآيندي توليدي و
كاهش مصرف گاز طبيعي گردیده است .
 .6بازســازي دیگهــای اوتيلزاتور فوالدســازي :در اين پروژه طي
فرآیندهای بازيافت انرژي حرارتي حاصــل از فرآيندهاي كنورتورهاي
فوالدسازي بخار  46اتمسفر توليد و در بخشهای مختلف شركت از جمله
نیروگاهها جهت توليد برق استفاده خواهد شد كه ساالنه باعث صرفهجوئی
معادل  140ميليون مترمکعب گاز طبيعي خواهد شد.
 .7تزريق پودر زغال به كوره بلندها :طي اين پروژه ضايعات حاصل از
فرآيند آمادهسازی زغال جهت باتریهای كك سازي (زير سرنديهاي
بخش زغال واحد کک سازی) به عنوان جايگزين بخشي از كك مصرفي
در كوره بلند استفاده خواهد شد.
 .8پروژه  :Hot chargingدر حال حاضر شمشهای فوالد پس از
خروج از ماشین ریختهگری بر روی بستر سرد کننده قرار گرفته و تا دمای
محیط خنک میشوند و سپس به کورههای پیش گرم نورد جهت عملیات
نوردکاری شــارژ میگردند .با اجرایی شــدن پروژه Hot charging
شمشهای فوالد بالفاصله پس از خروج از ماشین ریختهگری وارد کوره
نگهدارنده شده و سپس وارد مرحله نوردکاری شده و به محصول نهایی
تبدیل میگردند .طی این پروژه با حذف مرحله سرد نمودن شمشها و
سپس گرم نمودن آنها طی یک فرآیند پیوسته ریختهگری و نوردکاری
مقادیر قابلتوجهی در مصرف انــرژی صرفهجویی (معادل  30میلیون
مترمکعب گاز طبیعی در ســال) خواهد شد .توافقنامهطرح مذکور بین
شــرکت ذوبآهن و ســازمان  unidoانجام گرفته اســت فاز طراحي
مهندسي نيز به پايان رسيده و در مرحله مقدماتي شروع فاز اجرايي میباشد.

استفادهازتکنولوژیهایبهروزدرطرحهايتوسعهذوبآهن
ذوبآهن اصفهان طي دهه گذشته به مدرنيزاسيون بخشهای
مختلف خط توليد خود در قالب طرح توســعه توجه بسيار کرده كه
برخي از مهمترين اين طرحها به شرح زير است:
** .1آگلوماشين 4
اين ماشين پخت با دارا بودن سطح پخت معادل  200مترمربع
داراي ظرفيت توليد ساالنه  2/400/000هزار تن آگلومره ميباشد
كه توليد اين ماشــين به تنهايي برابر با مجموع آگلوماشــينهاي
شــماره  2 ،3و  1ميباشــد كــه خروجي زيســت محيطي اين
آگلوماشين توســط دو عدد الكتروفيلتر غول پيگير به ظرفيت هر
كدام  1/200/000 m3 / 3 hتصفيه ميگردند.
** .2كوره بلند شماره 3
اين كوره بلند با ظرفيت حدود  2000 m3حجم داخلي و ظرفيت
 ،4000 Ton/dayمجهز به پیشــرفتهترین تجهيزات در نوع خود
ميباشد .سيستم بارگيري پيوسته ،اســتفاده از سيستم بدون زنگ
( )Bell lessاســتفاده از كاور بر روي جويهاي سرباره و مذاب در
جهت جلوگيري از پراكنش گرد و غبار در محيط ،استفاده از سيستم
دانهبندی پيوسته ســرباره  slag granulationو استفاده از دو

عدد الكتروفيلتر در ناحيه  cast houseو  stack houseجهت
تصفيه آاليندههاي زيســت محيطي ناشي از فرآيندهاي کوره بلند،
وجه تمايز اين كوره بلند میباشد.
** .3باتري شماره 3
اين باتري با ظرفيت توليد ســاالنه معــادل  900هزار تن كك
متالوژي مجهز به پيشــرفتهترين تجهيزات در حوزه فرآيند تبديل
زغالسنگ به كك متالورژي ،بازيافت گازهاي فرآيندي و استحصال
محصوالت جانبي از آن و تجهيزات به روز زيست محيطي (سيستم
هيبريدي مولتي ســيكلون و بگ فيلتر) جهت تصفيه آاليندههاي
زيست محيطي ميباشد.
** .4نيروگاه هاربين
ايــن نيــروگاه از دو واحــد  55مگاواتــي و مجموعًا 110
مگاوات تشكيل شده و در زمره پروژههاي محيط زيست محور
شــركت طبقهبندی ميگردد .توضيحًا اينكه بخشي از گازهاي
فرآيندي حاصل از فرآيندهاي بخش كك ســازي و كوره بلند
به دلیل دارا بــودن ارزش حرارتي در بويلرهــاي اين نيروگاه
به عنوان ســوخت مصرف میگردنــد كه اين موضوع عالوه بر

جلوگيري از رهاســازي گاز خام فرآيندي ناشــي از فرآيندهاي
بخش كوره بلند و كك سازي در اتمسفر و به تبع آن جلوگيري
از آلودگي هوا ،هر ســاله با مصرف گازهــاي فرآيندي در اين
واحــد نيروگاهي از مصــرف ميليونها مترمکعــب گاز طبيعي
جلوگيري ميگردد و به تبع آن هر ســاله از انتشــار ميليونها
مترمکعب گازهاي آالينده خصوصــً گازهاي گلخانه ()CO2
جلوگيري مینماید.
** .5تخريب كامل (كف بر كردن) باتریهای ككســاي
قديم شــركت (باتري شماره يك و دو) و تعريف و اجراي پروژه
نوسازي باتريهاي ككسازي
** .6تعويض و اصالح دیگهای اوتيليزاتور كنورتورهاي
شــماره  2 ،3و  1در جهت بازيافــت انرژي حرارتي (Energy
 )savingناشي از فرآيندهاي بخش فوالدسازي و توليد بخشي
از بخار مصرفي كارخانه
**  .7استفاده از سيستمهاي اتوماسيون بــه روز و كارآمد
( )Step7در پروژههاي توســعهاي شــركت و همچنين ارتقاء
سطح اتوماسيون ساير تجهيزات ،توضيح اينكه شركت ذوبآهن

اصفهان براي اولين بار در بين صنايع فوالدي از اتوماسيون سطح
 7جهت آگلوماشين شماره  4استفاده نمود.
** .8اســتفاده از سيســتمهاي نرم افزاري به روز و
نيرومند
همچون سيستم  ERPجهت ،تأمين ،تداركات ،خريد ،انبارداري،
فروش ،منابع سازماني و ...در جهت برنامهريزي به موقع و اثربخش
فرآيندهاي حوزههاي ياد شــده در جهت جلوگيري از تحليل و هدر
رفتن منابع
** .9تعويض كنورتورهاي شماره  2 ،3و  1فوالدسازي
طي سال  1374و افزايش ظرفيت آن از  80به  130تن با استفاده
از تكنولوژي روز كشور ژاپن
** .10تعميرات اساسي كوره بلند
شــماره  1و  2و تجهيز كوره شــماره  2به سيســتم بارگيري
 ،Bell lessمحوطهســازی و درپــوش گذاري مســير جویهای
مذاب كوره  1و  ،2اجراي الكتروفيلتر ناحيه آسپيراسيون كوره يك،
تعمير و بازسازي الكتروفيلتر ناحيه آسپيراسيون كوره  2و همچنين
الكتروفيلتر ناحيه تاسيسات بونكرهاي كوره مذكور

