
 9اسالید -در صنعت فوالد دیعوامل موثر بر تول

 دیتول ندیفرا ی. مهندسی(، آهن قراضه و انرژDRIایدر صنعت فوالد عبارتند از سنگ آهن ) دیتول یاصل ینهاده ها

با هدف  گریبا نهاده د ینهاده ا شیو کاهش و افزا ینیگزیجا انایفوالد، اختصاص حداقل مقدار از هر نهاده و اح

 است. و افزایش کیفیت تمام شده محصول متیکردن ق نهیکم

 ستین یریصنعت فوالد گز یآن است برا ریکه کشور درگ با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم های سنگین

جهت کاهش هزینه ها و ریسک های  یروند طیو مح یرونیب طیعوامل مح ها و کنترلمگر مواجهه فعال با چالش 

 .مرتبط

 استیو س یها، مباحث تعرفه ا متیق یها، عرضه مازاد و افت جهان میاثرات تحر :رینظ یرونیب طیمح عوامل

 لدر بازار داخ دیتول یکمبود نهاده هابانک ها،  یانقباض یها استیواعمال س ینگی، کمبود نقددولت یها یگذار

 یبنگاه ها اریدر اخت یفعل یدر چارچوب نظامات جار که عوامل نیدرا یرییو موانع واردات و ... . هرگونه تغ

 .ستین یدیتول

 ی: به روز نبودن تکنولوژدینما یم جادیا یدیبنگاه تول یمازاد برا یها نهیکه عموما هز یدرون طیمح عوامل

ردش، در گ هیکمبود سرما د،یبر تن تول یانرژ یمصرف باال د،یتول یو روش ها یکارشناس هیضعف در بن د،یتول

 و فروش محصول. نیتام رهیکمبود اطالعات نسبت به بازار در زنج

 می توان به کاهش DRIآهن اسفنجی  قراضه و و در دسترس بودن متی، قیکاهش انرژ یهابا استفاده از راه

 هزینه و ریسک های مرتبط اقدام نمود.

 

 

 

 

 

 

 



 10 دیاسال-1404فوالد تا سال  رهیموازنه زنج

باشد  یم دیتول متیدر کاهش ق یاثر مهم یمهم در صنعت فوالد دارا یاز نهاده ها یکیبه عنوان  یآهن اسفنج

 .رفت یبه سمت شارژ کوره باآهن اسفنج توانیم یبر اساس موازنه عرضه و تقاضا آهن اسفنج

 ید است که مبازار موجو یاز تقاضا شتریب یفوالد در حال حاضر در کشور آهن اسفنج رهیتوجه به موازنه زنج با

وس و ق ییالقا یدر شارژ کوره ها یبرقرار شود به سمت استفاده از آهن اسفنج رهیکه توازن در زنج یتوان تا زمان

 شود. یتمام شده محصول م متیرفت که سبب کاهش ق یکیالکتر

 

 11 دیاسال -فوالد در داخل کشور دیذوب وتول عیعلل کاهش مصرف قراضه در صنا

که در داخل کشور با کمبود  ییکاال لیواردات هستند. به چه دل یدرصد ۵مشمول تعرفه  یآهن یاکثر قراضه ها

 ۵فوالد( باالست مشمول تعرفه  دی)تول نارزش افزوده حاصل از آ نیدارد و همچن ییباال یمواجه است و تقاضا

  .است یدرصد

 دیتول زانیفوالد، م یمصرف ظاهر ت،یجمع ،یافتگیتوسعه رینظ یقراضه در کشورها به عوامل گوناگون دیمقدار تول

 یورو نرخ بهره دیتول یکشورها، تکنولوژ افتیفوالد، درآمد سرانه و شاخص رفاه، فرهنگ مصرف، ساختار باز

 بی، ضر(افتیمصرف فوالد در چرخه باز هب ی)نسبت قراضه برگشت یبازگشت سنوات بی(، ضری)محصوالت فوالد

 ریقف یاز قراضه در کشورها یادیحجم ز نیدارد. بنابرا بستگی …قبل و یهادر سال یمحصوالت فوالد یانباشتگ

 میدر ترس نی. بنابراشودیوارد نم افتیو در چرخه آمار باز شودیمدفون م اینشده  یآورجمع افتهیو توسعه ن

فوالد و  دیتول ندیدر فرآبه ارقام سرانه مصرف فوالد و مصرف قراضه کشورها  توانیم تنهاانداز بازار قراضه چشم

 استناد کرد. یالمللنیمبادالت ب

 ۵۲ نیچ لوگرم،یک ۲۰۰حدود  یصنعت شرفتهیپ یکشورها لوگرم،یک ۲۷۰ کایقراضه در آمر افتیسرانه باز نیانگیم

 است. لوگرمیک ۲۴ رانیقراضه جهان( و ا ی)بر اساس مصرف ظاهر لوگرمیک ۹/۶ یمتوسط جهان لوگرم،یک



 12 دیاسال-رانیدر ا ییالقا یکوره ها

 قیو توان تطب ازیتر، در دسترس بودن منابع مورد نساده یهارساختیبه ز ازین ،ییالقا یکوره ها یسرعت راه انداز 

 است.  دهیبخش از صنعت گرد نیموجود در بازار منجر به توسعه ا یتر، تقاضاو از همه مهم طیبا شرا

فوالد  دیتول یاسم تیاز ظرف %۲۰)حدود  زدیب یبه ترت ییفوالد با کوره القا دیکشور در تول یهااستان نیبزرگتر

و ( %۹از  شی، اصفهان )ب(%۱۲از  شیو زنجان )ب( %۱۳)حدود  یشرق جانیفعال در کشور(، آذربا ییبا کوره القا

د خواه بیرتت نیکارخانجات فعال، به ا یهستند که البته با در نظر گرفتن بهره ور( %۹)حدود  یخراسان رضو

 .یاصفهان و سپس خراسان رضو ،یشرق جانیذربازنجان، آ زد،یبود: 

 ییو به طور اخص به کارخانجات القا یکارخانجات فوالد به طور کل سیمجوز تاس ریاخ یتوجه به آنکه در سالها با

رو و عدم امکان صادرات محصول  شیپ یهامیاز تحر میمحدود بوده است( و با وجود ب اریبس ایداده نشده است )

 نیدر کوتاه مدت شاهد توسعه ا دیها به بازار داخل، شاشدن محصول آن ریو سراز یکیکارخانجات قوس الکتر

)مثل  یمواد مصرف نیبا سخت شدن تام ها،میتحر ادامهدر صورت  دیو البته شا میبخش از صنعت فوالد کشور نباش

 . دیبه وجود آ ییالقا یکوره ها یبرا گرید یفرصت ،یکیقوس الکتر یاه( و قطعات کورهیتیالکترود گراف

 

 13 دیاسال-مصرف آهن اسفنجی در کوره های القایی و قوس الکتریکی

 هیاست که امکان ته یدر حال نیبوده و ا شیرو به افزا رانیبه روش کوره قوس در ا یفوالد ساز یتعداد واحدها

حل راه نیعنوان بهتر به DRIبازار وجود ندارد. لذا استفاده از شارژ  یمورد تقاضا زانیبه م تیفیو با ک یقراضه آهن

 .ردیبگتواند مورد توجه قرار  یم یمواد آهن نیدر جهت تام

 

 



 

ا شارژ ب دیراندمان تول شیمجتمع فوالد صنعت بناب جهت افزا ییالقا یدر کوره ها یفن راتییتغ

 15 دیاسال-یآهن اسفنج

 رییاز تغ یریجلوگ ل،یکاهش سرو صدا و ارتعاش کو ل،یکو یسیکاهش تلفات مغناط یبرا قتیها در حق وکیاز 

 شیفزاموجب ا لیبه سمت کو یسیمغناط یمناسب فلو تیها با هدا وکی گریگردد. به عبارت د یشکل استفاده م

ا ب ییاز ورق ها یسیمغناط دانیمجذب  تیبه منظور باال بردن ظرف ها وکیگردد. در ساخت  یتوان آن م بیضر

آنها ثابت نگه داشته  یها آبگرد بوده تا دما وکیگردد.  یم     ( استفاده Grain Orientedجهت دار ) یدانه بند

 شود.

حوضچه مذاب عبور کرده و به فصل مشترک  یاز سرباره موجود بر رو دیشارژ شده به کوره با یآهن اسفنج

باشد،  شتریسرباره ب تهیاز دانس دیبا یآهن اسفنج تهیدانس نیو در آنجا ذوب شود. بنابرا دهیحوضچه رس -سرباره

 .گردد یم جادیا یاختالالت وبذ ندیسرباره رخ داده و در فرآ یصورت تجمع بار بر رو نیا ریدر غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 دیاسال-کربن-در کوره یموثر بر شارژ آهن اسفنج یپارامترها

ناحيه مجاز زرد رنگ ناحيه مجاز استفاده از آهن اسفنجي مي باشد. همانطوريكه كه از شكل  -الف

درصد از آهن  60درصد باشد مي توان تا  0.375مذكور مشخص است در صورتيكه كربن پاتيل 

 درصد در مخلوط استفاده كرد.  0.5اسفنجي با كربن 

ه با كاهش تزريق گاز طبيعي در ناحيبراي حصول آهن اسفنجي با درصد پايين مي توان  -ب

 %1-0.5توان آهن اسفنجي با درصد كربن كولينگ و ترنزيشن كوره احيا فوالد ميانه، مي

توليد نمود. اين محصول سفارشي واحد احيا براي ساير كارخانه هاي ذوب القايي مي تواند 

 مام توليد محصولبه مدت سه الي چهار روز بصورت مداوم توليد و انبار گردد. پس از ات

سفارشي مجددا واحد با تزريق گاز طبيعي به نواحي مذكور مي تواند به شرايط ست پوينت 

 هاي قبلي تنظيم شود و واحد احيا توليد نرم خود را ادامه دهد.

 

 

 

 

 



 18 دیاسال -فسفر-در کوره یموثر بر شارژ آهن اسفنج یپارامترها

، مي باشد به  %0.04تا  %0.022فسفر آهن اسفنجي به نوع گندله مصرفي مربوط مي گردد. فسفر موجود در گندله بين 

و  C.V.R.D ،Carajasعنوان نمونه ميزان فسفر موجود در گندله هاي شركتهاي گل گهر و سه شركت برزيلي 

Ferteco  0.09تا  %0.03ر موجود در آهن اسفنجي از مي باشند. فسف %0.022و  %0.031، %0.03، %0.04به ترتيب% 

است. به گفته مسؤولين شركت فوالد بناب طبق آزمايشها در آناليز آهن اسفنجي  %0.04-0.0و فسفر موجود در قراضه 

شارژ كوره را آهن اسفنجي در نظر  %50( فسفر موجود مي باشد. چنانچه %0.09)تقريبًا همان  %0.1طرح ميانه حدود 

 Kgدر نظر بگيريم  %0.03فسفر خواهيم داشت. از طرفي اگر فسفر موجود در قراضه را متوسط  Kg 10.5بگيريم 

در هر شارژ پاتيل  %0.15فسفر خواهيم داشت و اين ميزان  Kg 13.65بازاي شارژ قراضه و جمعاً در هر پاتيل  3.15

 باشد.  %0.04بايستي خواهد بود كه حداكثر مي

باشند وجود ندارد زيرا با تزريق اكسيژن قوس كه عمده مصرف كننده آهن اسفنجي ميمشكالت فوق در كوره هاي 

هم كربن و هم فسفر با اكسيژن تركيب شده و از مذاب خارج مي گردند و به سطح دلخواه مي رسند و هم ايجاد 

زريق كرد اكسيژن ت دهند. ليكن در كوره هاي القايي نمي توانسرباره پفكي ميكنند و هم مصرف انرژي را كاهش مي

زيرا بدنه نسوز از جنس سيليس بوده و كربن موجود در آهن اسفنجي موجب خوردگي نسوز مي شود. از طرفي تزريق 

اين واحد  كند. دراكسيژن مانند كوره قوس كه سطح گسترده اي دارد ديفيوژن به سطح ندارد و ذوب را اسفنجي مي

كنند. دمش گاز اكسيژن در كف كوره ايجاد تن توليد مي 600لقايي روزي تابلو وجود دارد. كوره هاي ا 4كوره و  8

كند كه دماي بااليي دارد و كف كوره را مي خورد. دمش اكسيژن در كوره هاي قوس از كناره ها با زاويه قارچ مي

 به سمت مركز است. 

تغيير  0.09تا  0.02و درصد فسفر آهن اسفنجي از  %100تا  0در شكل ميزان شارژ آهن اسفنجي از 

داده شده و بر آن اساس درصد فسفر در هر پاتيل خروجي كوره القايي ترسيم گرديده است. 

 0.05مشاهده مي شود اتفاقاً استفاده بيشتر از آهن اسفنجي )در صورتي كه درصد فسفر كمتر از 

يد. امروزه به كمك شاياني مي نما %0.05درصد باشد( به بهبود وضعيت فسفر و كاهش آن به زير 

دليل استفاده از قراضه با كيفيت پايين با استفاده از آهن اسفنجي مي توان آناليز محصول را بهبود 

اسفنجي،  در آهن %0.05داد. در صورت استفاده از گندله مناسب و رسيدن به درصد فسفر زير 

روجي در هر فر خاستفاده هرچه بيشتر از آهن اسفنجي مي تواند منجر به كاهش بيشتر درصد فس

 پاتيل مذاب كوره هاي القايي مي گردد.

در ضمن اگر از گندله چادرملو به جاي گل گهر استفاده شود ميزان فسفر موجود در آهن اسفنجي 

 كاهش مي يابد.



 20و  19اسالید  -و القایی یکیدر کوره قوس الکتر یشارژ آهن اسفنج جینتا

  کوره قوس الکتریکی-خط ذوب شاهین 

  درصد قراضه 100 درصد قراضه 20-درصد آهن اسفنجی 80 

 قیمت واحد مقدار برای هر تن تولید رمکیلو گ-مبلغ به میزان هر تن تولید قیمت واحد مکیلو گر-مقدار برای هر تن تولید 
مبلغ به میزان 

 هر تن تولید
 

 %79- 31,742,280 29,391 1,080 6,554,193 29,391 223 قراضه

  0 0 0 19,425,744 20,754 936 آهن اسفنجی

 %18- 31,742,280 29,391 1,080 25,979,937 50,145 1,159 جمع مواد اصلی

 %0 1,630,319 170,714 10 1,630,319 170,714 10 فروسیلیکو منگنز

 %5 5,417,103 1,433,096 4 5,703,722 1,433,096 4 الکترود گرافیتی

 %5 564,658   594,377   سایر اقالم کمکی

 %5 1,302,351   1,370,896   اقالم نسوز

 %11 560,769   623,077   هزینه های حقوق

 %11 3,194   3,549   سایر هزینه های کارکنان

 %0 8,092   8,092   هزینه های تعمیرات و نگهداری

 %11 1,037,467   1,152,741   هزینه های سوخت و انرژی

 %11 658,563   731,737   هزینه های استهالک

 %11 493,114   547,904   هزینه های عملیاتی

 %0 318,313   318,313   هزینه های اقالم مصرفی از انبار )به غیر از نسوزها(

 %6 11,993,943   12,684,727 جمع سایر هزینه ها

 %12- 43,736,222.6   38,664,663.8   جمع هزینه ها

 

  القایی کوره-خط ذوب شهریار 

  درصد قراضه 100 درصد قراضه 72-درصد آهن اسفنجی 28 

 قیمت واحد مقدار برای هر تن تولید رمکیلو گ-مبلغ به میزان هر تن تولید قیمت واحد مکیلو گر-مقدار برای هر تن تولید 
مبلغ به میزان 

 هر تن تولید
 

 %27- 31,154,460 29,391 1,060 22,778,025 29,391 775 قراضه

  0 0 0 6,226,200 20,754 300 آهن اسفنجی

 %7- 31,154,460 29,391 1,060 29,004,225 50,145 1,075 جمع مواد اصلی

 %0 1,823,226 170,714 10.68 1,823,226 170,714 10.68 فروسیلیکو منگنز

 %0 19,583   19,583   سایر اقالم کمکی

 %0 949,454   949,454   اقالم نسوز

 %11 1,160,311   1289234   های حقوقهزینه 

 %11 60,955   67,773   سایر هزینه های کارکنان

 %11 103,607   115,119   هزینه های تعمیرات و نگهداری

 %11 883,407   981,563   هزینه های سوخت و انرژی

 %11 320,241   355,823   هزینه های استهالک

 %11 408,633   454,036   هزینه های عملیاتی

 %0 206,661   206,661   هزینه های اقالم مصرفی از انبار )به غیر از نسوزها(

 %5 5,936,078   6,262,472 جمع سایر هزینه ها

 %5- 37,090,538   35,266,697 جمع هزینه ها

 



 

 26اسالید  -1404شده در  ینیب شیپ یها استیمصرف قراضه با توجه به س زانیبرآورد م

به  رانیبه افق را بر هم بزند. در ا یابیدست یفوالد برا رهیمحاسبات زنج یتواند تمام یم ییکمبود قراضه به تنها

قوس و بلند به طور متوسط  یکنند، در کوره ها یاز قراضه استفاده م %۱۰۰ بایکه تقر ییالقا یاز کوره ها ریغ

به طور  یفعال فوالد یعدد در اکثر کشورها نیشود. الزم به ذکر است که ا یدرصد قراضه مصرف م۱۰حدود 

 %۲۰با فرض مصرف قراضه حدود  ۱۴۰۴تن فوالد در افق  ونیلیم ۵۵ دیباشد. به منظور تول یم %۴۰متوسط 

انجام شده اگر سرانه  یها ینیب شیخواهد بود. طبق پ ازیتن قراضه در کشور مورد ن ونیلیم ۱۱ بایکوره، تقر

 ونیلیم ۳.۶نفر باشد حدود  ونیلیم ۹۰کشور حدود  تیو جمع لوگرمیک ۴۰حدود  ۱۴۰۴قراضه در افق  افتیباز

 لیلد نیباشد. به هم یچشم انداز فوالد ازین یتواند پاسخگو یعنوان نم چیخواهد شد که به ه دیتن قراضه تول

 خصوص در نظر گرفته شود. نیدر ا یا ژهیو داتیتمه ستیبا یم

 

 

 

 

 


