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از   یار یشود که بس ی مادر شناخته م ع ی از صنا ی کیصنعت فوالد به عنوان 
صنعت   نیکه ا میمقاله قصد دار نیا در .به آن وابسته هستند گهید  ع یصنا

فوالد با  دیتول یبا آن و روش ها یی آشنا یبرا .میکن ی مهم را به شما معرف 
 .دیما همراه باش

 

 (Steel Industry)  ست؟یصنعت فوالد چ 1#

 ساده سنگ آهن به فوالد است که  لیو تبد یفوالد در واقع فرآور  صنعت
  ی در بعض نیچن هم .باشد ی آهن و کربن م اژیشکل ساخت آن آل نی تر
فلز  عات یضا افتیباز قیاز طر دیتول  ایتمام  مهیآهن به فوالد ن لیارد تبدمو

-semi ایتمام  مهین فوالد .شود ی فوالد انجام م   ع ی به فوالد، در صنا
finished به  یی نها ی به کاالها لیتبد یبرا  است که ی انیفوالد م کی
توسعه  یبرا  یضرور  ع ی از صنا ی ک یصنعت  نیا .دارد ازین شتریپردازش ب

 .هر جامعه است

صنعت شکل  نی ا هیقرن در واقع بر پا نیاروپا در آغاز ا ی صنعت  انقالب
 ی آن نم بدون است که ع یاز صنا یار یبس هیکه صنعت فوالد پا  چرا .گرفت

 .دیافزا ی آن م تیبه اهم نیکرد و ا  تی توان در آن ها فعال
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 صنعت فوالد خچهی تار  2#

 .رشد کرد شتریب دیتر و با سهولت تول یبه فلزات قو ازیفوالد از ن صنعت
 ی آخر قرن نوزدهم، نقش مهیدر ساخت فوالد در ن   ی فن یها شرفتیپ

پل و   رآهن،یت  ل،یاتومب ل،یاقتصاد مدرن وابسته به ر جادی در ا ی اساس
سال  3500توان از   ی آهن را م کار .کرد فایا یمحصوالت فوالد  گریانواع د

 .ارمنستان جستجو کرددر  الدیقبل از م
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  شتریروز به روز ب یفوالد یها لیر ی فوالد برا یبود که تقاضا 1880دهه  در
 .کرد لیکننده فوالد در جهان تبد دی تول  نیمتحده را به بزرگتر  االت یا شد و
رقابت  شیمتحده با افزا  االت یدوم، صنعت فوالد ا  ی از جنگ جهان پس

و  یخود را بازساز  ع یصنا رو به رو شد که یی و اروپا  ی ژاپن دکنندگانیتول
 ل،یجهان سوم، مانند برز یاز کشورها یار یبس سپس، .کردند ینوساز 

متحده با  االت یبزرگ ا فوالدسازان کردند و جادیخود را ا یفوالد ع یصنا
کارخانه ها(   ی ن ی)م هیراتحادیکوچکتر و غ یاز کارخانه ها یا ندهیرقابت فزا

 .کردند، رو به رو شد ی م  افتیازرا ب عات ی که فوالد ضا

  در کرد و دی تول 1945از فوالد جهان را در سال  ی میمتحده حدود ن االت یا
و   نیپشت سر چ ،ی از بازار جهان 12بزرگ، با ٪ دکنندهیتول  نی، دوم1999سال 

 .بود هیجلوتر از ژاپن و روس 

در دسترس بودن مواد   شی رقابت و افزا ندهی، رشد فزا1970دهه  از
از آن اشتغال  پس .رشد صنعت فوالد را کند کرد ک،یمانند پالست  نیگزیجا
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 کی به کمتر از  1974در سال  ونیلیم 2.5متحده از  االت یدر صنعت فوالد ا
 773به  1997در سال  ی جهان دیتول  .افتیکاهش  1998در سال  ونیلیم
کاهش  1988تن در سال  ونیلیم  786که از  ی حال در د،یتن رس ونیلیم

کننده در  دیتول نی متحده که نقش بزرگتر االت یرکود در کشور ا نیا .داشت
  نیواردات جهت تام شیو افزا  ی ورشکستگ  سبب صنعت را داشت، نیا
به نسبت  زیکننده ن دیتول یکشورها  ریسا نیچن هم .خود به فوالد شد ازین

 .را متحمل شدند یی صنعت ضررها نیسهم خود در ا

 

 در صنعت فوالد دی تول یروش ها  3#

تمام شده در صنعت فوالد سه روش   یبه محصوالت فوالد ی اب یدست یبرا
 :وجود دارد ی اساس

 (integrated steel production) کپارچه یفوالد  دیتول .1
 (secondary processing) هیثانو  پردازش .2
 (direct reduction) میمستق هشکا .3
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 کپارچه یفوالد  دیتول 1-3#

 در .کک است ی ذغال به کک در کوره ها لیفوالد شامل تبد کپارچهی دیتول
شود، پخته   هی تغذ (BF) که در کوره بلند نیکه سنگ آهن قبل از ا ی حال

 .شود ی م

کربن و   4٪ یشود تا فلز داغ حاو ی معدن در کوره بلند ذوب م سنگ
فلز داغ در کوره  بعد، .دیبه دست آ گرید یاژ یاز عناصر آل یکمتر  ریمقاد
به طور مداوم  سپس، .شود ی م  لیبه فوالد تبد (BOF) ژنیاکس ی اصل
تمام شناخته شده  مهیکه با نام فوالد ن ی به دست آوردن محصوالت یبرا

 .شوند  ی م  یگر  ختهیاند، ر

 .شوند ی و به بازار عرضه م دیتول ر یز یی نها یمحصوالت به شکل ها نیا

 ها لهیم •
 ورق •
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 لیر •
 H یرهایت  •

 ه یپردازش ثانو 2-3#

 با شود، یم  دهینام (Mini Meal) لیم ی نیکه اغلب م هی نوثا ندیفرآ
 ی ک یمحصوالت در کوره قوس الکتر  نیا .شوند ی م دیتول   یفوالد عات یضا

(EAF) ی نیم .شوند یبه طور مداوم نورد م  ه،یذوب شده و پس از تصف 
 رایاخ اما ؛کردند ی م  دیتول  نییها در گذشته تنها محصوالت با درجه پا لیم

 .توانسته اند بخش در حال رشد بازار در صنعت فوالد را به دست آورند

 م یکاهش مستق  3-3#

روش،   نیا در .است میفوالد، روش کاهش مستق دی تول  نیگزیجا روش
  ی عیگاز طب با شود که ی سنگ آهن با درجه باال شروع م  یبا گلوله ها دیتول

آهن   یگلوله ها سپس، .دهد یشکل م  رییتغ ی اسفنج یبه گلوله ها
حاصل به طور   فوالد .شوند ی م هیتغذ  ی ک یدرون کوره قوس الکتر ی اسفنج

 .دیآ ی در م  یی شود و به شکل نها ی م  ختهیمداوم ر

 

 در صنعت فوالد یطیمح ستی مشکالت ز  4#

گلخانه  یز جمله انتشار گازهاا ستی ز طیبر مح یادیز  رات ی فوالد تاث دیتول
مشکل  نیچن  هم .خطرناک دارد ی پسماندها جادیو ناسالم در هوا و ا یا
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شده از صنعت آهن و فوالد نه تنها مانع استفاده از   دیجامد تول یزباله ها
سبب  بلکه شود؛ ی تر م دیاهداف مف یبرا نیها متر مربع زم ونیلیم

 نیفلزات سنگ یمواد زائد حاو  نیاز ا یار یبس .گردد ی م زیآن ن ی آلودگ 
بودن سالمت فلزات   خطرناک .و سرب هستند وم یتانیت   م،یمانند بار

مسائل باعث در   نی ا همه .کامال شناخته شده است یو مواد سم نیسنگ
مانند  ستیز طیمح ی حام  یسرسختانه در کشورها نینظر گرفتن قوان

 .اروپا شده است  هیعضو اتحاد یکشورها

 

 .رو در صنعت فوالد هستند شیاز مسائل پ ی بخش ری ز موارد

 ی میاقل راتییتغ 1-4#

 یفوالد از انتشار د دیمرتبط با تول یگلخانه ا  یتمام انتشارات گازها بایتقر 
 .شرکت ها است نیدر ا  یکربن مربوط به مصرف انرژ  دیاکس
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 هوا یآلودگ 2-4#

  یی گازها  .فوالد است دیتول ی آلودگ   ی منابع اصل نی از بزرگتر ی کیکک  دیتول
روغن سبک خام، گوگرد و گرد و  وم،ی آمون بات یترک ن،ی مانند گاز کک، نفتال
 .شود ی هوا م   ی آلودگ سبب شوند که ی کک آزاد م  یغبار کک از کوره ها 

 انتشار در آب قیاز طر  یآلودگ 3-4#

آب  نیا .شود ی پخت استفاده م  انیخنک کردن کک پس از پا یآب برا از
آب   حجم است که ی در حال نیشود و ا ی آلوده م  بات یترک  ریبه کک و سا

رسوب  لیبه دل  ی نیرزمیز یعالوه، آب ها به .باشد ادیتواند ز ی آلوده م 
 .هستند ی آلودگ  یمواد زائد مستعد ابتال به مشکالت جد  نیا ی احتمال 

 

 در صنعت فوالد یگذار  هی بازار سرما  5#

گذار   هیسرما چی صنعت، به طور معمول ه نیرغم درآمد مناسب در ا ی عل
 .فوالد وجود ندارد دیتول یاز گروه ها کی چیدر ه یمحافظه کارانه ا

در چرخه تجارت، همراه با سابقه شکست گسترده  یرو  ادهیبه ز تیحساس
گذاران با انزجار نسبت به   هی دهد سرما ی م  نشان صنعت در گذشته، نیا
دارند ثروت خود  دوست نگرند و ی صنعت م  نیدر ا یگذار  هیاسرم سکیر

  یبرا یی وجود، فرصت ها نیا با .کنند یگذار  هی سرما یگر ید یرا در جا
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در صنعت  سک یر یهمراه با سطح باال زیقابل توجه ن هیسرما  شیافزا
 .فوالد وجود دارد

 

به  البته .است ررسیچرخه تجارت و اغلب چرخه د ری به وضوح اس فوالد
در حال توسعه،   یشدن کشورها ی و صنعت  تیطور حتم، با رشد جمع

  شرفتیروند پ گر، ید یچه از سو اگر .افتیخواهد  شی فوالد افزا  یتقاضا 
و  ومین یآلوم ژهیبه و بیمحصوالت رق دینسبت به تول یتر  ی طوالن 
 بر .شود، وجود دارد ی فوالد بهره برده م آن ها هم از  دی که در تول کیپالست

و کاهش در مصرف فلزات هم زمان  شیتوان گفت، افزا  ی اساس م  نیا
 .وجود دارد


