
 

 مهندس مجتبی فردیار                                                                                                   

 کارشناس ارشد صنایع فوالد و فروآلیاژها و چهره ماندگار صنعت فوالد                                                                      

 

 

 تاریخچه ورود صنعت فوالد به ایرانمروری بر 

فردوسی در شاهنامه شناخت آهن و صنعت و استفاده از آن را به ایرانیان نسبت داده ولی بر اساس اسناد تاریخی تنها می توان 

تهیه آهن و  سال قبل از میال د با شروع عصر آهن، ایرانیان دانش ذوب و تسویه آهن را با تغییری که در نحوه 1200گفت از 

ی هستند که توانسته این فلز نایاب و گران آن روزگار را مورد ی. آنان یکی از قدیمی ترین ملت هافوالد دادند کاربردی تر کردند

استفاده قرار دهند. با آغاز عصر صنعتی شدن، ایرانیان در این زمینه هم مانند اغلب زمینه های دیگر از گردونه پیشرفت جا 

 خورشیدی صورت گرفت.  1265تالش برای دست یافتن به صنعت ذوب آهن در سال  ماندند. اولین

حاج محمد حسن امین الضرب یکی از برجسته ترین بازرگانان آن روزگار و اولین سرمایه گزار صنعتی کشور بعد از گرفتن اجازه 

و سایر تجهیزات یک واحد فوالد سازی از انحصار تاسیس ذوب آهن از ناصرالدین شاه اقدام به خرید توربین های بخار، کوره 

متر بود توانائی تولید  8کشور فرانسه کرد. او تالش می کرد این کارخانه را در آمل راه اندازی کند. کوره خریداری شده که 

ذی و ضرب چندین تن آهن در شبانه روز را داشت اما راه اندازی کارخانه هنوز تمام نشده بود که حاج امین الضرب متهم به اخا

مسکوک اضافه و همکاری با بیگانگان شد و به همین دلیل نه تمام اموال او توقیف شد بلکه به پرداخت چندین هزار تومان 

 جریمه محکوم شد.

ها بعد به عنوان اولین رئیس مجلس شورای ملی ایران منتخب شد چون در  در این بین مرتضی قلی خان صنیع الدوله که سال

هم برای انتقال صنایع نساجی، کبریت سازی  ی به انتقال فنون جدید به ایران هم عالقه بسیار داشت و بیشترکنار سیاست ورز

و قند تالش بسیار کرده بود در آخرین سال های زندگی ناصرالدین شاه اجازه احداث کارخانه صنعت کوره آهن تراشی یا همان 

سرانجام در زمان سلطنت مظفرالدین شاه یک کوره ذوب آهن وارد کشور کرده و  ذوب آهن را از ناصرالدین شاه دریافت کرد. او

ر نمود سنگ آهن این کوره از کوه های پس قلعه و زغال سنگ مورد نیازش از منطقه شمشک استخراج و قستدر داودیه فعلی م

رقبای خارجی باعث ورشکستگی اش  با چهار پایان به کارگاه منتقل می شد. فعالیت این کوره چند ماهی طول نکشیده بود که

 ها متوقف شد.  شدند و بدین ترتیب با وجود این دو تجربه تلخ کار احداث کارخانه ذوب آهن ایران هم برای سال

میرزا حسین مستوفی الممالک اولین نخست وزیر این سلسله در برنامه  ،با روی کار آمدن سلسله پهلوی و تاج گذاری رضا شاه

 1305اسفند ماه  4شورای ملی وعده داد که در ایران کارخانه ذوب آهن تاسیس کند. پس قانونی در تاریخ دولتش به مجلس 

میلیون تومان از محل وجوه عایدات قند و شکر برای ایجاد ذوب آهن اختصاص  5/4خورشیدی به تصویب رسید که بر اساس آن 

ارت فواید عامه برای مطالعات ضروری ساخت واحدهای تولید داده شد و بدین منظور سال بعد دو تکنسین خارجی از طرف وز

ه ای نرسید. رفته رفته آهن و فوالد در ایران انتخاب شدند ولی در میان سیر عقب ماندگی های ایران اقدامات آنان هم به نتیج

 ک افتادن صنایع دیگر کمبود این صنعت پایه روز به روز بیشتر به چشم می آمد.تبا روی غل

دی فرخ اولین وزیر صناعت و والی آن روزهای آذربایجان به تهران احضار شده به تصدی وزارت صناعت گماشته شد تا سید مه

مساله ذوب آهن با جدیت پیگیری شود. سه ماه بعد، اولین کلنگ احداث کارخانه ذوب آهن را در امین آباد پشت کوه بی بی 

اره صناعت تبدیل به وزارت صناعت شد. اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که شهره بانو در شهر ری به زمین زد و چندی بعد اد

فرخ با دلمردگی استعفا کرد. او از محمود بدر وزیر دارائی شکوه بسیار داشت و می گفت محمود بدر وقتی پول در اختیارم نمی 

استعفای سید مهدی فرخ این بار امان اهلل میرزا  گذاشت و عرصه را بر من تنگ می کرد به ناچار باید از کابینه خارج می شدم.  با



میلیون مارک  23جهانبانی وزارت صناعت کشور را به دست گرفت. بالفاصله قراردادی با نمایندگان دماگ گروه آلمان با هزینه 

ال غرب کیلومتری شم 40هزار تن فوالد در سال در کرج واقع در  100برای ساخت یک واحد فوالد سازی به ظرفیت حدود 

سال به انجام رسید ولی وقوع جنگ جهانی دوم باعث شد تا  2تهران امضا کردند. کار ساخت این واحد صنعتی در ظرف حدود 

قسمتی از تاسیسات این کارخانه در راه انتقال از آلمان به ایران به علت خطر نابودی توسط متفقین به حبشه برده شود. در این 

د و بقیه پس از جنگ به ایران آورده شد که در عمل آنان هم غیر قابل استفاده بودند. ابوالحسن بین قسمتی از تاسیسات مفقو

ابتهاج، دبیر اقتصادی شورای دولت در آن زمان امضای این قرار داد را عجوالنه می داند. امضای این قرارداد با این شرکت که از 

برای اجرای چنین طرحی  نشد.و در نتیجه محل مناسبی انتخاب  بزرگترین شرکت های صنعتی آلمان بود با عجله انجام شد

عمل بیاید به طوری که دسترسی ه الزم بود مطالعات بسیار دقیقی مخصوصا از نظر تعیین محل مناسب برای احداث کارخانه ب

چندین  1339سال  به معدن سنگ آهن و زغال سنگ و آب مورد نیاز آسان باشد. به هر رو بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا

طرح و قرارداد با کنسرسیوم دماگ کروپ برای راه اندازی کارخانه تولید آهن و فوالد منعقد شد که هریک بنا به دالئلی فرصت 

اجرائی شدن نیافت. اولین کارخانه ذوب آهن ایران در بولوار ذوب آهن کرج منطقه شیخ آباد ضلع جنوبی میدان استاندارد که 

جشن بگیرد پس از آن که در دوره های زمانی مختلف به دالئل مختلف و توسط را کان را پیدا نکرد تا روز شروع هیچ وقت این ام

در فهرست آثار ملی ایران به  1386خرداد  3در تاریخ  ،نهادهای گوناگون تاسیسات و تجهیزاتش به مکان های دیگر منتقل شد

به طور کلی با احداث کارخانه  ن بماند. در این میان بانک جهانیطر تخریب مصوثبت رسید. اما این هم باعث نشد تا این بنا از خ

ذوب آهن در کشورهای در حال توسعه مخالف بود و با دادن وام سرمایه گذاری طرح های تاسیس صنعت ذوب آهن در ایران به 

امیدانه ند و ارزیابی های خالف واقع و ناهنگ ایران را سر می دوانداهیچ وجه موافقت نمی کرد. دولت های غربی هم به صورت هم

می دادند تا ایران را از رسیدن به این صنعت مادر منصرف کنند. اما در دوران پهلوی دوم با تشکیل وزارت اقتصاد، تاسیس 

دم آگهی کارخانه ذوب آهن وارد مرحله تازه تری شد و عده ای کارشناس ایرانی برای تعقیب این امر استخدام شدند. در اولین ق

ی از طرف کشورهای صنعتی جهان به ایران رسید که در یجهان منتشرشد. بالفاصله تقاضاها مناقصه ذوب آهن در جرائد مهم

 وی از همه مقرون به صرفه تر بود.میان آن ها پیشنهاد اتحاد جماهیر شور

تالش زیادی کرده بود در این راه مهندس شیبانی سرپرست کل عملیات ساختمانی ذوب آهن در این رابطه گفته است دولت 

موفق شود، آمریکا مستقیم نامه می نوشت که به صالح شما نیست در ذوب آمن سرمایه گذاری کنید. از آلمان خواستند، صدر 

اعظم آلمان گفت احداث ذوب آهن به صالح شما نیست. شاه تصور کرد اگر مستقیم از آمریکا کمک بگیرد دولت آمریکا مخالفت 

کرد با شرکت کایزن تماس گرفتند که این شرکت در ساختن ذوب آهن کمک کند، موفق نشدند. این بود که دیگر راهی  نخواهد

 که وقتی دولت شوروی حاضر شد روش کار خود و رابطه خود را با ایران تغییر دهد و اعالم کمک کند را پذیرفتیم. نبود جز این

قرارداد نهائی ذوب آهن  1344دی ماه سال  23مسکو شد. سرانجام در صبح سرد  به همین دلیل هیاتی برای عقد قرارداد راهی

ایران در مسکو به امضا رسید. در هفت اسفند ماه همان سال رسما پروانه اجرا گرفت. برای انتخاب محل دقیق کارخانه هیاتی 

راف این شهر از نظر زمین شناسی، ناحیه در اط 11متشکل از کارشناسان ایران و شوروی راهی اصفهان شدند و در حدود 

مهندسی، شبکه ارتباطی، آب، گاز، برق مورد لزوم، نیروی انسانی و سایر عوامل فنی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

کیلومتری زاینده  5کیلومتری جنوب غربی اصفهان در فاصله  45گرفت که در نهایت دشت طبس واقع در شمال دهکده ریز در 

میلیون  4هزار تن و قابل توسعه تا  600مناسب ترین ناحیه تشخیص دادند تا کارخانه ذوب آهن اصفهان به ظرفیت حدود رود را 

 تن در آن ساخته شود.

سال بعد کار ساخت بزرگترین واحد  3اندکی بعد عملیات ساختمانی نخستین کارخانه ذوب آهن ایران آغاز شد و در حدود 

ی که تعداد کارشناسان کافی نبود قرار شد کادر فنی ایران به یرد ریال به اتمام رسید و از آنجامیلیا 25صنعتی کشور با بیش از 

روشی آموزش داده شوند که در کوتاه ترین زمان به کارشناسان شوروی نیاز نباشد. عالوه بر این کارخانه ساخت افزارهای یدکی 



 23رت کامال مستقل در ایران راه اندازی شود و سر انجام در روز صوه کارخانه ذوب آهن خریداری شد تا صنعت ذوب آهن ب

 ساله کارخانه ذوب آهن در ایران شکست و آغازین روز تاسیس ذوب آهن در ایران رقم خورد.  42طلسم  1346اسفند ماه  

 

 

 مروری بر تولید آهن و فوالد

سنگ آهن چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین می باشد. بعضی از فراوان ترین مینرال ها در معادن  – سنگ آهن

  Fe wt 72.4گرم بر سانتی متر مکعب حداکثر 3/5با رنگ خاکه سیاه چگالی ( Fe3O4تجاری سنگ آهن عبارتند ازمگنتیت )

درصد ، ژئوتیت   Fe wt 70گرم بر سانتی متر مکعب حداکثر 5/6 تا 5/5( با رنگ خاکه قرمز چگالی Fe2O3درصد، هماتیت  )

(Fe2O3-H2O با رنگ خاکه زرد متمایل به قهوه ای چگالی )62.9برسانتی متر مکعب حداکثر 4تا 4/4 Fe wt  درصد و

ترین سنگ  درصد حداکثر. مهم Fe wt 48.3گرم بر سانتی متر مکعب حداکثر  9/3( با رنگ سفید چگالی FeCO3سیدریت )

 آهن های استفاده شده برای تولید آهن مگنتیت و هماتیت می باشد. 

ها بیش از چهار میلیارد  ی شده که مجموع ذخائر آنیاساننه معدنی و اندیس آهن در ایران شکانسار نشا 200تاکنون بیش از 

از نظر زمین شناسی این ذخائر دارای  درصد است. 60تا  55تن سنگ آهن برآورد گردیده است. عیار آهن در این ذخائر حدود 

درصد ذخائر ایران در سه منطقه معدنی ایران مرکزی با  90جایگاه متفاوت سنگان، بافق، زنجان، سرخه دیزج می باشد. حدود 

میلیارد تن، منطقه سنندج سیرجان شامل مناطق سیرجان کانسارهای گل گهر با ذخیره  2بیشترین تمرکز در منطقه بافق حدود 

میلیون تن، شرق ایران حدود  50میلیون تن و منطقه همه کسی همدان  100میلیارد تن، شمس آباد اراک با  2/1احتمالی 

میلیون تن و کانسارهای  20میلیون تن، ده زمان کاشمر حدود  620میلیون تن شامل کانسارهای سنگان در منطقه تایباد  700

 کوچکی چون نیزار و کالت ناصر می باشد.

توان به ناحیه زنجان  طور پراکنده وجود دارند که از نظر اقتصادی قابل توجیه نیستند که از جمله میه ئر دیگری نیز بذخا

 ( اشاره کرد.هرمز تنگه زاغشابالغ، سمنان و بندرعباس )الرک 

می آمد. گرچه در آن برای سال ها بهترین فوالدی که می توانست تولید شود با خرید سنگ آهن گرانقیمت از سوئد به دست  

نسبت به سایر  سال ها علت معلوم نبود. اما در نهایت مشخص شد که علت آن این است که سنگ آهن سوئدی فسفر کمتری

 .کند را فراهم می سنگ آهن ها دارد. که امکان ساخت ساختارهای کریستالی ریز تر و قوی تر

آهن سازی با استفاده از زغال چوب را شدیدا گران قیمت ساخت. در میالدی قطع درختان جنگلی در اروپای غربی،  18در قرن 

  جای زغال چوب را شروع کرد.ه آبراهام داربی ذوب اکسید آهن با استفاده از کک ب 1709

میلیون  400درصد، چادرملو با   41/57میلیون تن و عیار  216ترین کانسارها و معادن سنگ آهن ایران چغارت با میزان  مهم

درصد،  45میلیون تن و عیار  200درصد، زرند با  53/40میلیون تن و عیار  118درصد، سه چاهون با میزان   02/51عیار تن و 

میلیون  230درصد و چاه گز با  46میلیون تن میزان ذخیره و  عیار  48، شمس آباد با  65/56میلیون تن و عیار  185گل گهر با 

 درصد می باشند. 03/51تن و عیار 

 ل سنگ زغا

 100سانتی متر ( بوده و در   150تا  30ی که در ایران تشکیل شده اند به صورت الیه ای و نازک ) با ضخامت یزغال  سنگ ها

 متری عمق زمین قرار گرفته اند. شکل ذخائر ایران سبب شده است که در ایران زغال سنگ به سختی استخراج گردد. 300تا 

 81/249میلیون تن کک شو و  56/616میلیون تن که  36/866میزان ذخائر کانسارهای زغال سنگ در ایران خراسان جنوبی 

میلیون تن آن حرارتی، کرمان  18/3میلیون تن کک شو و  58/105میلیون تن که  77/108میلیون تن آن حرارتی، مازندران 

میلیون تن کک شو، سمنان  74/18میلیون تن حرارتی، گلستان  01/1 میلیون تن کک شو و 13/106میلیون تن که  13/106



میلیون تن  52/1میلیون تن که  52/1میلیون تن حرارتی، گیالن  49/0میلیون تن کک شو و  47/16میلیون تن که  96/16

 21/0ن غربی میلیون تن کک شو و یک میلیون تن حرارتی، آذربایجا 36/0میلیون تن که 36/1کک شو، آذربایجان شرقی 

 میلیون تن کک شو، 21/0میلیون تن که 

میلیون تن حرارتی، تهران  06/0میلیون تن که  06/0میلیون تن کک شو، خراسان شمالی  06/0میلیون تن که  06/0البرز 

 میلیون تن کک شو می باشد.  01/0میلیون تن که  01/0

میلیون تن کک  57/255میلیون تن کک شو و  2/866قدار میلیون تن که از این م 76/1121جمع ذخائر زغال سنگ ایران 

حرارتی می باشد. عناصر تشکیل دهنده زغال سنگ شامل کربن ثابت، مواد فرار، خاکستر، گوگرد و رطوبت می باشد. برای نمونه 

(، 11تا 10اکستر )(، خ 6تا  5) مواد فرار ( ،85تا  80)  Aدر بین تمامی معادن ذغال سنگ ایران کربن فیکس زغال سنگ طبس 

 باشد. ( درصد می1تا  8/0و رطوبت )( 2تا 5/1گوگرد )

 میدان های گازی ایران 

تریلیون متر مکعب رتبه اول میدان های گازی جهان از لحاظ حجم گاز طبیعی جای داده شده در  34میادین گازی ایران با 

 ی و یا همراه با نفت در میادین نفتی هستند.ر غالبا در میدان گازی، کالهک های نفتیاین ذخاخود دارا هستند. 

 ییکانه آرا

گردد. در ابتدا سنگ آهن های  ی در سه مرحله سنگ شکنی، خردایش، پرعیار کردن، جداسازی مایع از جامد انجام مییکانه آرا

در آسیاب تر ابعاد سانتی متر می باشد. سپس  25تا  20به دست آمده از منابع مختلف در سنگ شکن خرد شده و ابعاد آن تا 

میکرون ناخاصی در جداکننده های مغناطیسی  100تا  50سنگ آهن کاهش داده می شود. پس از رسیدن به دانه بندی مناسب 

حذف می شوند تا عیار آهن افزایش یابد. درصورتی که عناصری مانند فسفر و گوگرد در کنستانتره وجود داشته باشد از روش 

واد مزاحم از کنستانتره استفاده می شود. در روش فلوتاسیون از اختالف خواص شیمیای و فیزیکی فلوتاسیون برای جدایش م

ها از یکدیگر استفاده می شود. نرمه های سنگ آهن خرد و تمیز شده به صورت لجن می باشند و  سطح مواد برای جدایش آن

 الزم است در چندین مرحله با تیکنر و فیلتر آب گیری شود. 

 سازیگندله 

 8میکرون است تبدیل به گندله های خام با دانه بندی  50درصد آن دارای سایز  50میکرون که حدود  200ذرات کوچکتر از 

میلی متر می شود و با خشک کردن و پخت سخت و محکم شده و می تواند به عنوان ماده اولیه در کوره بلند یا  16تا 

استفاده شود. نرمه های سنگ آهن عمدتا در حین ید احیای مستقیم آهن( )تول DRI  ( (Direct Reduced Ironواحدهای

درصد از سنگ های استخراج شده از معدن تبدیل به  40فرآیندهای انفجار، خردایش و دانه بندی در معدن ایجاد می گردند. 

ریز تحت فرآیند خردایش  قرار میلی متر می شود که توسط واحد زینتر سازی قابل استفاده نمی باشد. این مواد  3ذرات ریز 

. سایر منابع تامین نرمه سنگ آهن عبارتند برای تولید گندله به کار می رودگرفته و در صورت مناسب بودن از لحاظ شیمیائی 

 از:

وجودآمده از فرآیند دانه بندی ه واحدهای فرآوری سنگ آهن، مخازن غبارگیرها در معدن سنگ آهن، نرمه های سنگ آهن ب

حد های فوالدسازی، نرمه های سنگ آهن جمع آوری شده در غبارگیرهای واحدهای فوالد سازی، لجن اسکروبرها می در وا

 و کانه های طبیعی آهن با آنالیزهای شیمیائی متفاوت با خواص زیر می باشد.ی های تولید شده از کنسانتره ها باشد. گندله گو

درصد(، استحکام مکانیکی  63درصد، درصد آهن باال )حداقل  30تا  20کنواخت از میلی متر،تخلخل ی 16تا  8ابعاد گندله عمدتا 

 یکنواخت و باال، میزان سایش کم.

مواد خام زیر برای تولید گندله شامل نرمه کنسانتره سنگ آهن، چسب و افزودنی ها و آب می باشد. چسب ها مواد مختلفی 

زایای بهبود تشکیل گندله خام، بهبود استحکام گندله خام و خشک، استحکام هستند که در مقادیر کم اضافه می شوند و دارای م



کار می رود بنتونیت ه بهتر در دماهای پائین پخت، بهبود خواص گندله می باشد. معمولی ترین چسبی که برای ساخت گندله  ب

اصلی گندله سازی شامل: آسیاب، بخش های  ...SiO2، MgO، CaO ، Al2O3می باشد. اجزای اصلی تشکیل دهنده بنتونیت 

ترین تجهیز برای تولید گندله خام دیسک گندله سازی است. گندله خام خت می باشد. معمول میکسر، دیسک، سرند و ماشین پ

تولیدی برای پخت و افزایش استحکام به بخش پخت انتقال داده می شود. گندله در کوره های عمودی، دوار، بستر متحرک و 

 لید می شود. دایره ای تو

 برخی از واحدهای گندله سازی کوره های دوار

متر و دارای مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن گاز و  6متر و قطر آن  46گندله سازی اردکان در کوره دوار که طول آن 

 5/7عدد دیسک گندله سازی با قطر دیسک آن  6که دارای  1384میلیون تن در سال که از سال  4/3باشد با تولید  مازوت می

 متر  می باشد. 

متر و مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن گاز  2/7متر و قطر آن  50گندله سازی در کشور بحرین در کوره دوار که طول آن 

 5/7عدد دیسک گندله سازی با قطر دیسک آن  9که دارای  1386ون تن در سال که از سال میلی 6باشد با تولید  و مازون می

 متر می باشد.

متر و دارای مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن  6متر و قطر آن  46گندله سازی در کشور ونزوئال در کوره دوار که طول آن 

متر می  5/7عدد دیسک گندله سازی با قطر  5که دارای  1373ال میلیون تن در سال از س 3/3گاز و مازوت میباشد با تولید 

 باشد. 

 مصارف ویژه گندله سازی کوره دوار

تا  5کیلوگرم برای هر تن تولید.  انتراسیت یا کک  8تا  5کیلوگرم برای هرتن. بنتونیت  1050تا  1000سنگ آهن به میزان 

 برای سنگ آهن هماتیتی.    MCal 190کیلوگرم برای هرتن سنگ آهن هماتیتی. سوخت  10

 متر مکعب در حالت دریافت کنستانتره مرطوب.       0.07. آب   KW/t 23برق

 تولید آگلومراسیون )زینتر سازی(

آهک و تبدیل آن به ذرات درشت تر مناسب برای شارژ درون کوره بلند می باشد. از گرمای آزاد شده از احتراق کک درون 

می شود. فرآیند تولید آگلومره شامل مراحل آماده سازی مخلوط، احتراق، تولید، تخلیه آگلومره داغ و  مخلوط آگلومره استفاده

خنک کردن آن می باشد. ذرات ریز کک داخل واکنش چسبندگی مایعات ویسکوز به ذرات بزرگتر افزوده می شوند و هنگامی 

گرما می کند. گرمای احتراق به قدر کافی هست تا که این مخلوط سنگ آهک وکک حرارت دید ذرات کک سوخته و تولید 

باعث همجوشی سطح ذرات سنگ آهن شود و همجوشی اولیه که در دو ذره سنگ آهن بوسیله پیوند نفوذی به یکدیگر می 

کمک به ایجاد پیوندهای و .... CaO، SiO2چسبند سرباره با نقطه ذوب پائین تشکیل شده به دلیل ناخالصی هائی مانند  

 ره را فراهم کند.مکند که استحکام اضافی برای آگلو ای میارهسرب

 موازنه مواد تولید آگلومراسیون

 ورد نیاز برای تولید آگلومراسیوندرصد مواد م

و مواد برگشتی از نوار پخت  7/7، دولومیت 8، کک ریزه 8، آب 7/7. ، آهک /8، پوسته نورد 8/2، غبار کوره بلند  45سنگ آهن 

 درصد مواد برگشتی می باشد. 20گاز و  8/23درصد آگلومرات،  2/56درصد. از این مقدار مواد  20 آگلومراسیون

 کک سازی

چنانچه زغال سنگ در آتمسفری عاری از اکسیژن حرارت داده شود به کک جامد، گازها و مایعات تبدیل می گردد. در این 

 1000سانتی گراد است که به طور غیر مستقیم زغال سنگ را از  درجه 1350تا  1150فرآیند دمای گازهای گرم کننده معموال  

ساعت حرارت می دهند. مدت زمان ذکر شده به عواملی مانند عرض کوره، چگالی  28تا  14درجه سانتی گراد به مدت  1100تا 



ترین عامل احیا  رد. مهمزغال سنگ و کیفیت کک مورد نظر به عنوان مثال برای استفاده در ریخته گری یا کوره بلند بستگی دا

طور مستقیم با استفاده از کربن ه طور غیر مستقیم با تشکیل منو اکسید کربن و یا به کننده در تولید فلز کک می باشد که ب

محتوی موجود در آن، اکسیژن را مصرف می کنند. تبدیل کک به گاز همچنین برای تولید گرما در فرآیند احیا به کار گرفته 

هم به عنوان ماده ی محافظ و هم به عنوان زمینه ای برای چرخش گازها در ستون مواد عمل می کند. نکته قابل  می شود. کک

 توجه آن است که کک به طور کامل قابل جایگزینی با زغال سنگ یا سوخت دیگر نیست.  

 بلند عبارتست از: تکنولوژی کوره بلند نیاز به کک متالورژی به عنوان ماده اولیه دارد. نقش کک در کوره

 فراهم کردن گرمای مورد نظر، عامل شیمیائی برای احیا سنگ آهن و ایجاد نفوذ پذیری مناسب برای جریان گازها. 

 مشخصات کک کوره بلند.

 81تا  79درصد و کربن ثابت  0.65درصد، مواد فرار کمتر از یک درصد، گوگرد  5/15تا 13درصد، خاکستر 6تا  5/3رطوبت 

 درصد.

 تولید آهن اسفنجی

در فرآیند احیاء مستقیم، مواد آهن دارشامل گندله، کلوخه یا نرمه سنگ آهن در حالت جامد و با استفاده از عوامل احیاء کننده 

با  2018در سال  NSC-DRو  ROTARY KILN -HYL- MIDREX- PUROFERجامد با گاز احیاء می گردد. در کوره های 

 MIDREX 63.5% - HYL 15.5%د گردیده. با روش درصد های زیر در دنیا تولی

ROTARY KILN 20.2   درصد می باشد.  0.7و سایر روش ها 

کوره  MIDREX  36/149  HYL 97/38،   2017-2016-2015های  تولید آهن اسفنجی براساس نوع فرآیند در سال

 میلیون تن می باشد.  08/231و جمع آن ROTARY KILN  75/42دوار

 در کشور ژاپن : 1994نیاز برای فرآیندهای مختلف احیاء مستقیم در سال  انرژی مورد

( ، زغال صفر کیلوگرم GJ/t) 10( ، گاز طبیعی GCal/t) 2.5منبع آهن )گندله و کلوخه( انرژی ورودی  MIDREXبرای کوره  

( ، GCal/t) 2.7رژی ورودی  منبع آهن )گندله و کلوخه( ان HYLو برای کوره  1-2( و کربن محصول % KWh/t) 125و برق 

 می باشد.  %1-4( و کربن محصول KWh/t) 85( ، زغال صفر کیلوگرم برق، GJ/t) 10.9گاز طبیعی 

 

 گزینه های مختلف موجود برای تولید آهن

نگ آهن کورکس تولید می گردد. تولید فوالد در این کوره ها نیاز به س-بلند -چرخان -دوار -تولید فوالد در کوره های میدرکس

 یا کنستانتره با خلوص باال دارد.

 سه روش پایه برای تولید فوالد مذاب به شرح زیر وجود دارد. 

 کوره بلند-روش اول

کک در کارخانه کک سازی به عنوان عامل احیاء تولید وهمراه با آهک، سنگ آهن و آگلومره که در کارخانه آگلومراسیون تولید 

شود. در کارخانه فوالدسازی قراضه و  چدن تولیدی به کارخانه فوالد سازی با اکسیژن فرستاده میشده به کوره بلند بارگیری و 

 فروآلیاژهای مورد نیاز برای تولید فوالد به مذاب اضافه می گردد. 

 احیاء مستقیم-روش دوم

ه های قوس الکتریک ذوب و سنگ آهن، گاز ذغال به کوره احیاء مستقیم بارگیری وآهن اسفنجی تولید شده با قراضه در کور

 فوالد تولید می گردد. 

روش های اول و دوم روش های اصلی برای تولید فوالد در جهان استفاده می شود. روش های کوره بلند و احیاء مستقیم پایه 

 گازی، تفاوت این دو روش نوع محصول تولیدی و نیز مواد اولیه ای است که مصرف می کنند.



 با ذوب احیائیذوب مستقیم -روش سوم

جدیدترین روش می باشد. کیفیت آهن مذاب تولیدی با این روش مشابه محصول روش اول کوره بلند می باشد. همانند روش 

مقدار قابل توجهی فلز مذاب برای  Blast Furnace (BF)و  Blast Oxygen Furnace(BOF)کوره بلند اکسیژنی 

تا  BOF (90مورد نیاز است. فلز مذاب همواره ورودی عمده در قراضه  Electric Arc Furnace (EAF)فوالدسازی به روش 

درصد فلز مذاب  45تا  40می توانند  DRIعالوه بر قراضه و  EAF( درصد از کل شارژ اولیه بوده است.  روش های مدرن  75

 مصرف کنند.

 د دنیا با این روش تولید می گردد. درصد فوال 70اولین منبع تولید فوالد در جهان است که حدود  BF-BOFدر کل روش 

  

 ویژگی های خاص روش های مختلف تولید فوالد مذاب

 ( BF)-(BOFکوره بلند)

مواد اولیه سنگ آهن دانه بندی شده، مخلوط آگلومره، گندله وکک، احیاء کننده کک با کیفیت باال دارای استحکام باال در دمای 

 عوامل فرآیند آگلومره کک با استفاده از تزریق اکسیژن.باال، تکمیل شده با تزریق پودر زغال ، 

   EAFکوره قوس الکتریکی 

 با استفاده از برق و اکسیژن.  EAFجداسازی قراضه و آماده سازی، احیاء کننده برق و اکسیژن، مراحل ذوب قراضه در 

 DRIاحیاء مستقیم پایه گازی برای تولید 

احیاء کننده زغال  دا توسعه یافته اندیای با قابلیت استفاده از نرمه جدنگ آهن ، فرآیند همواد اولیه وابسته به گندله و کلوخه س

گاهی اوقات نیز همراه با مذاب داغ کوره ) ذوب می گردد. EAFهمراه با قراضه در  DRIریفورم شده، عوامل فرآیند یا گاز طبیعی 

 بلند(.

   Rotary Kilnاحیاء مستقیم پایه زغالی. کوره دوار

تکنولوژی کوره دوار کامال توسعه یافته است. فرآیند کوره گردان در حال توسعه می باشد، مواد اولیه استفاده از کلوخه سنگ 

  DRI + EAFآهن و نوع خاصی از زغال، استفاده از گندله. احیاء کننده زغال، مراحل تولید 

 در کشور ژاپن 1994ال انرژی های مورد نیاز برای فرآیند های مختلف احیای مستقیم در س

      Midrex 2.5منبع آهن کلوخه و گندله، ظرفیت تولید واحد یک میلیون تن در سال، انرژی ورودی GCal/t 10، گاز طبیعی  

GJ/t   برقKWh/t 125 . 

HYL          منبع مواد اولیه کلوخه و گندله، ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال، انرژی ورودیGCal/t 2.7  گاز طبیعی ،

 .  KWh/t 85برق   GJ/t 10.9برق 

 
 

 صنعت فوالد در جهان

امروزه صنعت فوالد یکی از صنایع پایه و استراتژیک جهان به شمار می رود تا آنجا که سرانه مصرف فوالد در کشورها به عنوان 

 معیاری برای توسعه یافتگی به کار برده می شود.

 روش های تولید فوالد : 

دست آوردن این مواد اولیه بستگی دارد. برای ه اب روش های تولید فوالد بیشتر به در دسترس بودن مواد اولیه و هزینه بانتخ

کار گرفته شود ه حضور در بازار جهانی فوالد و تولید رقابتی با سایر کشورهای جهان می بایست روش هائی برای تولید فوالد ب



مواد اولیه با قیمت تمام شده کمتر تولید شده و امکان رقابت با محصوالت سایر کشورها را  که عالوه بر اتکاء به صنایع داخلی

 دارا باشد. 

ترین رویدادهای تاریخ بشر است. با کشف و استخراج فلزات زندگی بشر دگرگون شد. سرعت این  کشف فلزات یکی از مهم

شکلی که این تغییرات پایه های تمدن و صنعت بشر امروزی را بنیان دگرگونی بعد از انقالب صنعتی فوق العاده افزایش یافت به 

نهاد. امروزه فلزات از اجزاء اصلی وسائل زندگی بشر به شمار می روند و زندگی و تمدن بشر امروزی بدون آن ها غیر قابل تصور 

 ندی می کنند.است. برای سهولت در یادگیری، خواص و موارد مصرف فلزات آن ها را به صورت زیر طبقه ب

 فلزات آهنی شامل فوالدها و چدن ها-1

فلزات غیر آهنی یا آلیاژهای رنگی شامل آلومینیوم، طال، روی و آلیاژهای آن ها پیدایش آلیاژها و فلزات رنگی مخصوصا -2

ای فلزات آهنی استفاده ها به ج آلومینیوم نقش و موارد استعمال فلزات آهنی را کم نمی کند و در اکثر موارد نیز نمی توان از آن

 نمود. مقدار مصرف فلزات آهنی و همچنین مقدار فوالد تولید شده از عوامل اصلی تعیین قدرت اقتصادی یک کشور است. 

تدریج روش های صنعتی برای تولید این فلز به کار گرفته شد ه پس از عبور بشر از مراحل ابتدائی تولید فوالد و آغاز عصر آهن ب

 خالصه به شرح زیر است.طور ه که ب

 میالدی. 1735ساخت اولین کوره بلند در مقیاس صنعتی بر پایه استفاده از کک توسط آبراهام داربی در سال 

  1840-1856مارتین در سال  -تولید فوالد به روش زیمنس 

  1878تولید فوالد به روش بسمر )محیط اسیدی( در سال 

 1878( درسال تولید فوالد به روش توماس )محیط بازی

  1900ساخت کوره قوس الکتریکی توسط پاول هرولت در سال 

  1940-1950ابداع روش کنورتور اکسیژن و ریخته گری پیوسته از سال 

  1960ابداع و صنعتی شدن روش احیاء مستقیم در اواخر دهه 

 تکنولوژی های تولید فوالد مشتمل بر دو روش می باشد.

 کنورتور –ش کوره بلند روش اول تولید فوالد از رو

در این روش سنگ آهن و کک زغال سنگ به عنوان انرژی به کوره بلند شارژ و مورد ذوب و احیاء قرار می گیردو تبدیل به چدن 

می شود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن مواد کمک ذوب و مواد افزودنی دیگر در فوالد سازی به فوالد مورد نظر تبدیل می 

 د تولید دنیا از این روش است.درص 70شود که 

 کوره قوس الکتریکی -احیاء مستقیم-روش دوم

روش احیاء مستقیم با کوره قوس الکتریکی در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع فراوان گاز و برق متداول تر است. در 

تولید و در کوره قوس الکتریکی ذوب و  این روش انرژی از طریق گاز و برق تامین می شود و آهن اسفنجی در کوره های احیاء

 درصد فوالد ایران از این روش تولید می گردد. 83به فوالد خام تبدیل می شود. بیش از 

هرکدام از این دوروش فوق سرمایه گذاری های مختلفی دارند و به همین خاطر هم در هزینه های تولید و قیمت تمام شده باهم 

افزایش پیدا کند هزینه بهره برداری کاهش پیدا می کند. البته باز هم باید این نکته را اضافه  تفاوت هائی دارند. هرچه ظرفیت

کرد که امکان تامین مواد اولیه تاثیر زیادی در قیمت نهائی محصوالت دارد و در ایران تامین ساده تر گاز و برق در مقایسه با 

 نهائی تاثیر گذار باشد. کک و زغال سنگ باعث می شود تا باز این امکان در قیمت

از نظر مدرنیزه کردن هرکدام از این دو روش می توانند با تکنولوژی های روز بازسازی و مدرن شوند و با نو آوری ها، مصرف و 

بهره وری را بهبود بخشد. البته روش های دیگری مانند کورکس و فاینکس هم وجود دارد که درصد تولید پائینی دارند و بیشتر 

 طح آزمایشی و تحقیقاتی صورت گرفته است که هنوز به مرحله تجاری نرسیده است.در س



کشورهائی که دارای منابع گاز و قراضه بوده اند تمایل به تولید فوالد به روش قوس الکتریکی داشته اند و کشورهائی که دارای 

 منابع سنگ آهن و زغال سنگ می باشند تمایل به روش کوره بلند هستند.

آهن اسفنجی داغ در کوره فوالدسازی. در مینی مایل های سنتی با شارژ مستقیم آهن اسفنجی داغ یا بریکت به کوره  شارژ

درصد تولید فوالد  30کیلووات ساعت به ازای هرتن فوالد مذاب در مصرف انرژی صرفه جوئی و  150قوس الکتریک حدود 

 افزایش می یابد.

ریکی می باشد. با افزایش کارآئی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، به عنوان محرک تس الکسنتی ترین ماده کوره های قوقراضه 

های رقابتی در صنعت جهانی فوالد، تولید قراضه شدیدا کاهش یافته است. همچنین قراضه موجود کیفیت باالئی ندارد، زیرا با 

فتن قراضه با کیفیت مشکل شده است بلکه به علت باال سایر مواد مانند پالستیک و فلزات غیرآهنی مخلوط شده است. نه تنها یا

رفتن قیمت آن، برای کوره های قوس الکتریکی از لحاظ قیمت های رقابتی در بازار فوالد نیز کار مشکل شده است. بنابراین در 

قوس الکتریکی با  کل دنیا، قسمتی از قراضه با چدن مذاب )فلز داغ( و آهن اسفنجی جایگزین شده است. امروزه بیشتر کوره

 درصد آهن اسفنجی و مابقی قراضه استفاده می کنند. 50تا  40درصد فلز داغ ،  50تا  40کارائی باال، از 

 در حال حاضر انتخاب های زیادی برای تولید آهن به شکل جامد / مذاب وجود دارد که شرح مفصل دارد.  

هزار تن رسیده است و این در حالی است  736میلیون و  21دی به مقدار میال 2017میزان تولید فوالد خام ایران تا پایان سال 

میلیون تن بوده است. سهم کشور ایران در تولید فوالد  675که تولید فوالد خام جهان تا پایان این سال بالغ بر یک میلیارد و 

میلیون تن بوده است. سهم  2.2صفهان درصد میباشد. میزان تولید ساالنه فوالد خام در کارخانه ذوب آهن ا 2/1خام جهانی 

فرآیندهای فوالد با استفاده از کوره بلند و کنورتور اکسیژنی و کوره های قوس الکتریکی در تولید فوالد خام ایران به ترتیب 

 درصد بوده است.   3/83و  7/16

 کاهش مصرف انرژی در تولید فوالد   

 ریکیمزایای استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکت

 استفاده از چدن مذاب در کوره های قوس الکتریکی می تواند مزایائی به شرح زیر داشته باشد.

 کاهش مصرف انرژی الکتریکی 2-1

با استفاده از انرژی حرارتی و شیمیائی )کربن( مذاب در کوره قوس الکتریکی )در صورت استفاده از چدن مذاب آهن( مصرف 

به ازای هر درصد شارژ چدن مذاب کاهش خواهد یافت. میزان انرژی  Kwh/ton 3انرژی الکتریکی در این کوره ها تقریبا 

 ت.موجود در مذاب بر اساس جدول قابل محاسبه اس

 افزایش بهره وری کوره قوس الکتریکی 2-2

کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای گرم و ذوب نمودن شارژ، زمان بر قراری قوس الکیریکی کاهش می یابد و می  یجهدر نت

توان اتتظار داشت که زمان بین دو تخلیه نیز کاهش یابد و به همان نسبت بر میزان تولید کوره نیز افزوده گردد. البته الزم به 

و سیلیسیوم در چدن نسبت به قراضه یا آهن اسفنجی مدت زمان دمش و در نتیجه ذکر است به دلیل باالتر بودن محتوای کربن 

میزان مصرف اکسیژن افزایش خواهد یافت. البته در برخی مقاالت ذکر شده با توجه افزایش زمان دمش، زمان بین دو تخلیه در 

 تفاده و طراحی فرآیند خواهد داشت. مجموع افزایش داشته است. میزان تغییرات زمان بین دو تخلیه  بستگی به مقدار اس

 کاهش مصرف الکترود 3-2

در نتیجه کاهش مصرف انرژی الکتریکی می توان انتظار داشت از میزان مصرف الکترود برای برقراری قوس الکتریکی نیز کاسته 

 شارژ ذکر گردیده است.گرم به ازای هردرصد افزایش چدن مذاب در  10شود. میزان کاهش در منابع مختلف متفاوت و در حدود

 کاهش مصرف مواد کربن دار 4-2 



با توجه به باال بودن میزان کربن در چدن نسبت به قراضه وآهن اسفنجی، نیاز به شارژ مواد کربنی به کوره قوس الکتریکی 

 کاهش خواهد یافت.

 ییکاهش عناصر مضر در محصول نها 5-2

 کاهش سطح نیتروژن در محصول نهائی 6-2

 تولید گازهای گلخانه ای در مقایسه با سایر مواد آهنی کاهش 7-2

 کاهش هزینه های تبدیل در مقایسه با استفاده از صد درصد قراضه 8-2

با استفاده از شارژ چدن مذاب در کوره های قوس الکتریک  Consteelدر کشور چین که اولین واحد  Shahoguanدر شرکت 

نتائجی به شرح  2002ث گردید، از زمان کار با ظرفیت کامل و در شش ماهه اول سال مورد بهره برداری احدا 2000در آن سال 

درصد چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی، مصرف انرژی به میزان  28جدول یک بدست آمد. الزم به ذکر است با استفاده از 

Kwh/t 260 .رسیده است 

 
 Shahoguanت جدول یک استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی شرک

 
 با چدن جامد با چدن مذاب 

   مخلوط شارژ

 82 72 درصد قراضه

 صفر 28 درصد چدن مذاب

 18 صفر درصدچدن جامد

 42 45 مقدار آهک کیلوگرم بر تن

 364 260 انرژی الکتریکی کیلووات ساعت بر تن

 5/32 7/31 اکسیژن متر مکعب بر تن

 8/6 2/5 کربن کیلوگرم بر تن

 52/1 42/1 الکترود کیلوگرم بر تنمصرف 

 100 100 وزن هر ذوب به تن

 71 62 متوسط زمان ذوب

 19 22 تعداد ذوب در روز

 
                                                                   

 دست یافته است.  Kwh/t 250ذوب در روز با مصرف انرژی الکتریکی  31به تولید  2006این شرکت در سال

 500راه اندازی شد و در سال اول به تولید  2001تن در سال  70کوره قوس الکتریکی این شرکت با ظرفیت   Wuxiشرکت 

درصد چدن مذاب با هدف اثبات  80هزار تن بیلت دست یافت. در این شرکت آزمایشات موفقیت آمیزی برای شارژ بیش از 

ذوب در روز دست  33این شرکت به   Consteelی الکتریکی انجام شده است. کوره های  امکان ذوب بدون استفاده از انرژ

 یافته اند.



از بزرگترین کوره های قوس الکتریکی نوع   Wpsc (Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation)شرکت فوالدسازی 

Consteel  40صورت گرفته است. مزایای مصرف  2004تن بهره می برد. بهره برداری از این کوره ها در سال  225با ظرفیت 

 می باشد. 2درصد شارژ به صورت چدن مذاب کوره های بلند در کوره قوس الکتریکی این شرکت به شرح جدول شماره 

 

 های مشابه در دنیا اجرای طرح

ه در بسیاری از شرکت ها برای کاهش هزینه های تولید ازشارژ چدن مذاب در کوره های بر اساس بررسی های صورت گرفت

 قوس الکتریکی استفاده می شود. در جدول زیر به برخی از این شرکت ها اشاره می شود.

 

 توضیحات شرکت منطقه

 اروپا

Cockerill-Sambre 
 DC  تنی 120یک کوره 

Finger shaft 
Furnace 

Unimetal  تنی  150یک کورهDC 

Hute  تنی  100یک کورهAC 

 Sevestal روسیه
 AC تنی 100دو کوره 

 ACتنی  125یک کوره 

 ACتنی  180دو  کوره  NiponDendroIspat هند

 ژاپن

Daiwa Steel 
 DCتنی  110یک کوره 

 DCتنی  120یک کوره 

Kyoei Steel  تنی  110یک کورهDC 

Mitsabishi Steel  تنی  100یک کورهDC 

 آفریقای جنوبی

Iscor Vanderbijlpark  تنی  155سه کورهAC 

Iscor Pretoria  تنی  120دو کورهAC 

Saldanha Steel  تنی  150یک کورهAC 

 چین

Anyang  تنی  100یک کورهAC 

Zsj  تنی  110یک کورهAC 

Zss  تنی  90یک کورهAC 

 ACتنی  150دو کوره  Steel dynamics آمریکا

 
 



 

 

 

 
 wpscج استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی شرکت ینتا 2جدول 

                                            
 

 شارژ جامد درصد مذاب 40شارژ با  

 1630 2180 تولید فوالد به تن در سال

 225 300 تولید تن در ساعت

 107 67 انرژی الکتریکی به مگاوات

 57/1 42/1 مصرف الکترود به کیلوگرم بر تن

 225 225 وزن هر ذوب به تن

 60 45 زمان بین دو تخلیه به دقیقه

 24 36 تعداد ذوب در شبانه روز

 
 

مزیت استفاده از شارژ چدن مذاب  2002مقاله ای با عنوان چدن مذاب کوره های بلند در کوره های قوس الکتریکی در سال     

دالر در هرتن فوالد تولیدی ذکر نموده است. در این مقاله بر اساس محاسبات    12/29درصد از کل شارژ را  30به صورت جایگزین 

J. A. Jones  کوره بلند با قراضه را به صورت فرمول زیر بیان کرده است. برابری چدن مذاب 

 
1ton of hot metal + 25Kg lime = 0.92 tones of clean scraps +50Kgcoal + 330KWh 

 

  :راهکارهای علمی کاهش اثرات تورمی طرح تحول اقتصادی در صنایع فوالد

تولید فوالد، ارتقای بهره وری انرژی ، ارتقای بهره وری مواد اولیه، الگو برداری از رقبای خارجی موفق، نوسازی و تغییر روش 

ارتقای بهره وری تکنولوژی، ارتقای بهره وری نیروی انسانی، بهینه سازی مصرف انرژی از طریق اصالح تکنولوژی، به کارگیری 

وس از طریق پیش گرم قراضه، تزریق تکنولوژی شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره های قوس، بازیافت ضایعات حرارتی کوره های ق

 جای گاز.ه پودر زغال در کوره بلند ب

                                                                                                                   
 
  


