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بررسی انتشار دی اکسید کربن از صنایع فوالدی و نقش 
هیدروژن در کاهش این انتشار

چکیده••
صنعت•فوالد•به•دلیل•تاثیر•زیادی•كه•بر•روی•توســعه•صنعتی•كشورها•دارد•صنعت•مادر•نامیده•شده•و•
به•عنوان•صنعتی•بنیادین،•نقش•اساسی•در•اقتصاد•ملی•و•رفاه•جوامع•دارد.•توسعه•این•صنعت•عاملی•اثربخش•در•
توسعه•سایر•بخش•های•اقتصادی،•صنعتی،•علمی•و•اجتماعی•كشور•می•باشد.•از•سویی•انتشار•جهانی•دی•اكسید•
كربن•كه•از•احتراق•سوخت•های•فســیلی•در•این•صنعت•ناشی•می•شود•نقش•مهمی•در•اكوسیستم•زمین•ایفا•

می•كند.
بــا•توجه•به•تولید•بیش•از•1/3•میلیارد•تن•فوالد•در•سراســر•جهان،•این•صنعــت•حدود•2•میلیارد•تن•
دی•اكســید•كربن•در•اتمسفر•منتشر•می•كند.•كاهش•انتشــار•این•ماده•با•به•كارگیری•بهبود•در•تکنولوژی•و•
تغییرات•ساختاری•در•كشورهای•صنعتی•در•40•سال•اخیر•موردتوجه•قرارگرفته•است.•با•تکنولوژی•های•روز،•
امکان•كاهش•انتشــار•دی•اكسید•كربن•بیشتری•وجود•ندارد•ولی•می•توان•با•جایگزین•كردن•آن•با•هیدروژن•

)در•احیای•سنگ•آهن(•مقدار•انتشار•را•كاهش•داد.
كلمات•كلیدی:•دی•اكسید•كربن،•گازهای•گلخانه•ای،•صنایع•فوالدی،•هیدروژن

تهیه•و•تدوین:•واحد•محیط•زیست•شركت•فوالد•مباركه•اصفهان•�
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مقدمه•�
در فرآیند تولید فــوالد، قیمت محصول نهایی 
رابطه مستقیمی با هزینه های مربوط به انرژی مصرفی، 
هزینه های نیروی انســانی و قیمت مواد خام اولیه و 
همچنین عوامل احیاكننده دارد. این امر در كشورهایی 
كه به سرعت درحال توسعه هستند )مانند چین و هند( 
به وضوح قابل مشاهده اســت. افزایش بازده انرژی و 
رســیدن به مقدار بهینه، نقطه عطفی در صنایع فوالد 
محســوب می گردد. در تولید فوالد، بیشترین كاهش 
انتشار دی اكســید كربن با جایگزین نمودن كربن با 
هیدروژن به عنوان عامل احیاكننده قابل دستیابی است. 
همان گونه كه در شکل 1 مشخص است صنایع حدود 
36 درصد از انتشار جهانی كربن را بر عهده دارند كه از 
میان این صنایع، صنایع تولید فوالد با اختصاص بیش 
از 25 درصد تولید دی اكسید كربن، سرجمع عهده دار 
انتشــار حدود 9 درصد از كل انتشار كربن در جهان 
می باشند. دی اكســید كربن از احتراق سوخت های 
فســیلی كه در گرم كردن خانه هــا و به عنوان نیروی 
محركه برای خودروها یا به چرخش درآوردن چرخ 
صنایع بکار می رود انتشار می یابد كه در دهه های اخیر 
به شدت رو به فزونی است. در شکل 2 انتشار جهانی 
این گاز نشان داده شــده است. با توجه به این شکل 
می توان دریافت كه انتشــار دی اكسید كربن از سال 

1900 تا 2000 ده برابر شده است ]1[.
نرخ رشــد بخصوص در 50 ســال اخیر بسیار 
قابل توجه است. در سال های ابتدایی قرن بیستم، اروپا 

و آمریکای شمالی به تنهایی مسئول انتشار حدود 87 
درصد از دی اكسید كربن بوده اند ولی با فزونی یافتن 
نرخ انتشار از دیگر مناطق جهان، مقدار انتشار از این 

دو منطقه در انتهای این قرن حدود
41 درصد كاهش نشان می دهد. مثاًل مقدار انتشار 
در كشورهای واقع در خاورمیانه از ابتدای قرن بیستم 
حدود 1000 برابر شــده اســت. در آسیای مركزی 
)به ویــژه چین( نیز این مقدار به حــدود 6000 برابر 

رسیده است.
در سال 2005 مقدار انتشار برابر 28/1 میلیارد تن 
بوده و پیش بینی می شود تا سال 2030 به حدود 42/3 
میلیارد تن برسد. در شکل 2 مقدار انتشار دی اكسید 
كربن در ســال 2007 به نمایش درآمده است و این 
انتشــار بالغ بر میلیون ها تن كربن بوده است ]2[. در 
این سال، كشورهای پیشتاز به ترتیب چین، آمریکا و 

روسیه و سپس ژاپن بوده اند.

•انتشار•دی•اكسید•كربن•در•تولید•فوالد•�
در 50 سال اخیر رشــد ثابتی در تولید فوالد در 
سراسر جهان مشاهده می شود. در دهه 1950، مقدار 
فوالد تولیدی 200 میلیون تن بوده است. در سال های 
اخیر این مقدار شتاب بیشــتری به خود گرفته و در 
ســال 2007 به 1343 میلیون تن فوالد رسیده است 
كه سهم چین 34 درصد، ژاپن 9/3 درصد و اتحادیه 
اروپــا 15/9 درصد بوده اســت ]3[. در كیوتو ژاپن 
كشورهای صنعتی موافقت كردند كه انتشار دی اكسید 

S•]•1•[•شکل•-1•سهم•انتشار•كربن•جهانی•در•صنایع•مختلف
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كربن گلخانه ای تولیدی را كاهش دهند. در این معاهده 
كه به معاهده كیوتو معروف است حدود 183 كشور 
عضو بوده و متعهد شده اند كه از تولید 6 گاز گلخانه ای 

بکاهند.
همان گونه كه ذكر شــد در حــال حاضر، صنایع 
تولید فوالد حدود 9 درصــد كل گازهای گلخانه ای 
انسانی را تولید می كنند. شدت انتشار دی اكسید كربن 
در صنایع فوالد حــدود 1/9 تن به ازای هر تن فوالد 
تولیدی است. همان گونه كه در شکل 3 قابل مشاهده 
اســت حدود 90 درصد این انتشار از 9 منطقه شامل 
برزیل، چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، كره، روســیه، 

اوكراین و ایاالت متحده اســت. كشورهای صنعتی، با 
كمک بهبود بازده و تغییرات ساختاری موفق شده اند 
نرخ انتشار را در 40 سال اخیر كاهش دهند. پیشرفت 
تکنولوژی در 25 سال اخیر موجب كاهش انتشار در 
صنایع فوالد شده اســت. این پیشرفت ها را می توان 
موارد زیر دانســت: بهبود بازده انرژی در فرآیند تولید 
فوالد، بهبود در چرخه تولید فوالد )بیشتر از 60 درصد 
در كشورهای پیشرفته( بهبود در استفاده از محصوالت 
جانبی فرآیند تولید فوالد و درنهایت بهبود تکنیک های 

حفاظت از محیط زیست ]4[.

S•]2[•شکل•-2•انتشار•جهانی•دی•اكسید•كربن•از•سال•1900•تا•2000•به•تفکیک•منطقه•

S•]2[•شکل•-3•انتشار•دی•اكسید•كربن•ناشی•از•احتراق•سوخت•های•فسیلی
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استفاده•از•هیدروژن•برای•احیای•سنگ•آهن•�
به گفته محققان، تنها راه كاهش نرخ انتشار دی اكسید 
كربن تا ســال 2050 جایگزین كردن تکنولوژی های 
جدید در صنایع فوالد اســت. در اروپــا پروژه هایی 
در این راســتا در حال مطالعه و انجام است. یکی از 
مهم ترین این پروژه ها طراحی دوباره كوره های ذوب 
باهدف بهینه نمودن تولید دی اكسید كربن و ذخیره و 
تسخیر كربن است. بیشتر این ایده ها به موجودیت منابع 
انرژی بدون كربن بســتگی دارد. برخی از این ایده ها، 
كاهش بنیانی انتشار تا 50 درصد را پیش بینی می كنند. 
برنامه های مشابهی نیز در ژاپن با همکاری شركت های 
تولید فوالد در جریان است كه بر جایگزینی هیدروژن 
و قابلیت های آن به عنــوان عامل احیاكننده در صنایع 
فوالد متمركز است. در ایاالت متحده و كره و استرالیا 
هــم به طور هم زمــان روی این پروژه كار می شــود. 
اكسیژنی كه در كوره های ذوب برای تولید فوالد بکار 
می رود موجب انتشار حدود 1500 كیلوگرم دی اكسید 
كربن به ازای هر تن فوالد به محیط می شــود ]5[. در 
این فرآیند كربن ابتدا به منو كسید كربن تبدیل شده و 
سپس به دی اكسید كربن تبدیل می شود. بااین حال، اگر 
هیدروژن در این پروسه جایگزین شود، مقدار معتنابهی 
از كاهش دی اكســید كربن را شاهد خواهیم بود. احیا 
با هیدروژن انتشار صفر دی اكسیدكربن را در پی دارد 

زیرا جریان گاز خروجی )كه بخارآب است( به راحتی 
قابل میعان یافتن اســت. در شکل 4، تركیبات گازی 
احیاكننده منواكسید كربن و هیدروژن بر اساس واكنش 
تعادلی معروف در احیای سنگ آهن با یکدیگر مقایسه 
شده اند. در دماهای باالی 850 درجه سانتی گراد، تاثیر 
هیدروژن بر كاهش مصرف انرژی بسیار چشمگیرتر از 

منواكسید كربن است ]6[.
ساختار اتمی و كوچک هیدروژن كه قابلیت نفوذ 
بیشتری را برای آن فراهم می كند باعث احیای سریع تر 
ســنگ آهن )عالوه بر كاهش گازهــای گلخانه ای( 

می شود.
در شکل 5 مقایســه ای بین تکنولوژی های روز 
تولید فوالد از آهن احیا مستقیم )گندله احیاشده، آهن 
قالب ریزی شده و فوالد قراضه( با توجه به تركیب گاز 
احیاكننده ای كه موجب تولید دی اكسید كربن به ازای 
هر تن فوالد می شود انجام شــده است]9-7[. واضح 
است كه استفاده از هیدروژن به عنوان عامل احیاكننده 
سنگ آهن باعث كاهش انتشار دی اكسید كربن می شود 
ولی مقدار آن را به صفر نمی رســاند. در حال حاضر 
صنعت تولید فوالد را نمی توان كاماًل بر اساس عامل 
احیاكننده هیدروژن بنا كرد زیرا قیمت تمام شده آن در 

مقایسه با دیگر عوامل احیاكننده باالست.
 هیدروژن را می توان از واســطه های فسیلی )گاز 

S•]6[•شکل•-4•تركیبات•گازی•احیاكننده•در•تعادل•با•فازهای•آهن•و•اكسید•آهن•به•عنوان•تابعی•از•دما
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طبیعی، زغال ســنگ و نفت ( به واسطه استحصال گاز 
از بیومس یا از منابع غیر فسیلی ( مانند الکترولیز آب 
)تولید نمود. منابع فسیلی و بیومس نیاز به كسر جرمی 
بنیــادی كربن دارند؛ بنابراین تولیــد هیدروژن با این 
روش احتیاج به فرآیندهای اضافه ای دارد كه موجب 
مصرف انرژی بیشتر و درنتیجه انتشار دی اكسید كربن 
می شــود. دی اكســید كربن به وجود آمده در فرآیند 
تولید هیدروژن را می توان تسخیر و ذخیره سازی نمود 
ولی كاهش انتشــار ســبب افزایش هزینه ها می شود. 
اگر هیدروژن از فرآیندهای دیگری تولید شــود )مثاًل 
به وســیله الکترولیز( عامل اصلی در محاســبه قیمت 
تمام شــده مقدار برق مصرفی است. شکل 6 هزینه و 
مقدار تولیدشــده دی اكسید كربن به ازای 1 گیگاژول 
را از منابع گوناگون تولید هیدروژن در مقایسه با كربن 
به عنوان عامل احیاكننده نشــان می دهد ]10[. گرچه 
شاكله اصلی بیومس را هیدروكربن ها تشکیل می دهند 
ولی چرخه كلی به عنوان چرخه خنثی سازی دی اكسید 
كربــن نام گذاری می شــود چراكه دی اكســید كربن 
تولیدشده به واسطه استحصال گاز و انتشار در اتمسفر 

به واسطه رشد بیومس جدید از فتوسنتز می باشد.
در آینده اگر انرژی الکتریکی به وفور در پروژه های 
تولید هیدروژن تزریق شود، قیمت تخمینی هیدروژن 
از الکترولیز حدود 7 تا 14 یورو بر گیگا ژول خواهد 

شــد ]12-11[؛ اما در آن حالــت، احیای الکترولیتی 
مستقیم سنگ آهن باید جایگزینی برای مسیر طوالنی تر 

هیدروژن شود ]13[.
�نتیجه•گیری•و•جمع•بندی•

بیشتر دی اكسید كربن تولیدشده در صنایع فوالد 
امروزی ناشی از واكنش شیمیایی بین كربن و سنگ آهن 
در كوره های ذوب است. این فرآیند كه به عنوان احیای 
آهن معروف است موجب تولید آهن مذاب می شود 
كه درنهایت به فوالد قابل تبدیل است. بلوغ و كارآمدی 
تکنولوژی حال حاضر داللت بر این موضوع دارد كه 
باوجود پیشرفته ترین امکانات هم فرآیند احیای آهن 
نزدیک محدوده ترمودینامیکی عمل می كند؛ بنابراین، 
كاهش بیشــتر و عمده تر انتشــار دی اكسید كربن با 

تکنولوژی های حال حاضر امکان پذیر نیست.
عامل اصلی در كاهش انتشــار دی اكســید كربن 
در پروســه تولید فوالد به واسطه استفاده از كوره های 
قوس الکتریکی یا با اســتفاده از هیــدروژن به عنوان 
عامل احیاكننده مستقیم انجام می گیرد. افزایش تولید 
فوالد به وســیله انرژی الکتریکی )كوره قوس( نیاز به 
انرژی الکتریکی ارزان تر دارد كه ممکن است در آینده 
به واســطه جایگزینی منابع انرژی یا از انرژی هسته ای 
تأمین شــود. بدین وسیله، سهم جاری 32 درصدی از 
تولید فوالد به واسطه پروسه های الکتریکی را می توان 

S•]9[•شکل•-5•انتشار•دی•اكسید•كربن•از•تکنولوژی•های•متداول•تولید•فوالد
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بدون درگیر شدن در مشکالت انتشار دی اكسید كربن 
افزایش داد. تاكنون این امر امکان پذیر نبوده است زیرا 
مقدار آهن قراضه حاضر به مقدار الزم نیست. راه حل 
مناسب دیگر افزایش دادن سهم انرژی الکتریکی برای 
تولید سنگ آهن احیاشده به وسیله هیدروژن است. در 
چند سال اخیر، قیمت آهن قراضه تقریباً دو برابر شده 
است. در آینده نیز امکان افزایش قیمت قراضه وجود 
دارد. بــه خاطر باال بودن هزینه های تولید هیدروژن 
به عنــوان یک عامل كاهنده، قیمت گندله یا بریکت 
احیاشده با این ماده نسبتاً باالست. در 30 سال آینده، 
هزینه تولید هیدروژن محتماًل رو به كاهش خواهد 
بود و این می تواند فرصتی برای واردكردن این ماده 
در صنایع تولید فوالد در جهان باشد. تکنولوژی های 
حال حاضر كه بر اساس احیای سنگ آهن به وسیله 
گاز هیدروژن و منواكســید كربن است )تکنولوژی 
میدركس( موجب كاهش انتشــار دی اكسید كربن 
می شــود ولی آن را به صفر نمی رســاند. لذا تغییر 
اساسی در تکنولوژی تولید فوالد تنها هنگامی اتفاق 
می افتد كه تولید هیدروژن از آب به عنوان منبع بی پایان 

هیدروژن مقرون به صرفه شود.
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