اهميت صنعت فوالد
صنعت فوالد به عنوان يكي از صنايع بنيادي هر كشور به شمار مي رود .آهن همواره به عنوان كاالي
استراتژيک و يكي از فاكتورهاي مورد توجه در زمينه شاخص توسعه يافتگي كشورهاي جهان به
شمار آمده و سرمايهگذاريهاي مختلفي در زمينه توسعه اين صنعت صورت گرفته است .در عصر
كنوني ،كاربرد آهن از ديگر فلزات بيشتر است و  59درصد فلزات توليد شده در سراسر جهان را
تشكيل ميدهد .قيمت ارزان و مقاومت باالي تركيبات آهن ،استفاده از آن را به ويژه در
اتومبيلها ،بدنه كشتيهاي بزرگ و ساختمانها و 000اجتنابناپذير ميكند.

جايگاه توليد آهن اسفنجي در ايران
هماكنون استخراج سنگآهن در  84كشور صورت ميگيرد كه چين ،برزيل ،استراليا ،روسيه و هند
با توليد  00درصد سنگآهن جهان ،پنج كشور عمده توليدكننده آهن محسوب ميشوند .اما شرايط
براي توليد آهن اسفنجي به گونه اي ديگر است .از  90ميليون تن آهن اسفنجي توليدي دنيا در
سال  ،1011بيش از  5ميليون تن و يا  11درصد آن در ايران توليد شده و ايران با اين ميزان توليد
رتبه دوم دنيا مي باشد .در حال حاضر كشور هند با توليد  10/4ميليون تن آهن اسفنجي در رتبه
اول دنيا قرار دارد .معموالً كشورهايي كه داراي ذخاير گاز طبيعي هستند ،بيشتر از روشهاي احياء
مستقيم استفاده مي كنند .در ايران نيز با وجود ذخاير عظيم گازي به عنوان دومين كشور بعد از
روسيه ،استفاده از روش احياء مستقيم گسترش چشمگيري پيدا كرد .به طور مثال ،فوالد خوزستان
و فوالد مباركه از گاز طبيعي به عنوان ماده احيا كننده استفاده ميكنند .شركت  MMTEايران و
شركت ايريتک داراي ليسانس ساخت كارخانههاي احياي مستقيم (از كوبه استيل ژاپن) با تكنولوژي
ميدركس هستند .روش احياء مستقيم نسبت به روشهاي قديمي تر مثل كوره بلند ،داراي توجيه
اقتصادي مناسبتري بوده و محدوديتهاي زيست محيطي كمتري نيز دارد.
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طرح مجتمع فوالد سفيد دشت چهار محال و بختياري
طرح فوالد چهارمحال و بختياري يكي از طرحهاي هشتگانه توليد فوالد در كشور است كه با هدف
توسعه متوازن و عدالت محوري در دولت نهم به تصويب رسيد و در تير ماه  1841عمليات اجرايي
خود را در سفيد دشت و در زميني به مساحت  190هكتار آغاز كرد .اين طرح با اعتباري بالغ بر 890
ميليارد تومان در دو واحد احياء مستقيم به روش ميدركس  Midrexو فوالدسازي در حال احداث
است .در بخش واحد احياء تاكنون  00درصد و در بخش واحد فوالدسازي  89درصد پيشرفت فيزيكي
داشته است .با بهره برداري از اين طرح بزرگ استاني مي توان گام موثري در حل معضل بيكاري
استان برداشت .اين طرح پس از بهره برداري ساالنه يک ميليون تن اسلب(تختال) در سال توليد
خواهد كرد.
3
مشخصات كلي طرح
طرح مجتمع فوالد سفيد دشت چهار محال و بختياري از دو واحد مجزاي احياء مستقيم و فوالدسازي
تشكيل شده است.
 .1واحد احياء مستقيم

هدف از احياء سنگهاي آهن ،حذف اكسيژن و ناخالصيهاي سنگ آهن در فرآيند توليد آهن و فوالد
است .بار ورودي به واحد احياء گندله يا همان اكسيد آهن فرآوري شده مي باشد كه از واحدهاي
گندله سازي تهيه و توسط كاميون و قطار به كارخانه وارد مي شوند .گندله در فرآيند احياء مستقيم
اكسيژن زدايي شده و بخش عمده اي از ناخالصيهاي آن حذف مي شود و تبديل به آهن اسفنجي
مي شود .به عبارت ديگر آهن اسفنجي از احياي مستقيم گندله بهدست ميآيد كه داراي  48تا
 59درصد آهن است .احياء موجب حذف يا از بين رفتن اكسيژن در سنگآهن شده و سنگ را به
صورت شانه عسل يا ساختار متخلخل اسفنجي شكلي درميآورد كه به همين دليل به آن آهن
اسفنجي ميگويند.
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گندله ورودي

آهن اسفنجي

احياء مستقيم
 .1واحد فوالدسازي

اين ناحيه داراي يک كوره قوس الكتريكي  EAFبه ظرفيت  180تن ميباشد كه آهن اسفنجي و
ساير مواد افزودني را از واحد باال دست دريافت نموده و با آهن قراضه به ميزان حدود  %19در
محفظه كوره به ظرفيت  180تن ذوب مينمايد .همچنين اين ناحيه داراي يک كوره پاتيلي  LFو
يک واحد گاز زدايي  VDبه منظور عمليات ثانويه فوالد بوده كه وظيفه تنظيمات نهايي تركيب
شيميايي و خلوص فوالد و تنظيم درجه حرارت مناسب ريختهگري را به عهده دارد .از بخشهاي مهم
ديگر اين واحد مي توان به انبارهاي مواد اوليه ( ،)Raw Material Storageانبار قراضه فوالدي ( (Scrap

 ،Yardمخازن نگهداري آهن اسفنجي ) ،(DRI Storage Binsو انبار فرو آلياژها )،)Ferro Alloy Storage
تجهيزات غبارگيري دود ( ،(FTPايستگاه سربارهگيري ) (Slag rakeاشاره كرد.

شكل شماتيكي واحد فوالدسازي
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مشخصات محصول نهايي توليدي و ابعاد آنها

محصول نهايي اين طرح پس از بهره برداري اسلب(تختال) با ضخامت  190-100mmو عرض
 400 -1900mmو آناليز زير مي باشد.
 فوالد كم كربن(زير Low Carbon )0519% C
 فوالد با كربن متوسط ( Medium Carbon) 058-051% C
 فوالدهاي با استحكام باال و كم آلياژ ) HSLA (High Strength Low Alloy Steel

آهن اسفنجي

اسلب (تختال)
فوالدسازي
زير ساختهاي طرح:

خطوط ريلي جهت انتقاد مواد خام به طرح مانند قراضه و گندله در حال اجرا مي باشد .در زمينه
تامين آب مورد نياز طرح  10كيلومتر خط انتقال آب از سد چغاخور تا محل طرح در حال انجام
است .در خصوص تامين گاز نيز از خطوط سراسري گاز كشور كه در فاصله يک كيلومتري طرح قرار
گرفته استفاده شده است .در زمينه تامين برق نيز پست  800كيلو ولت جهت تامين توان 180
مگاوات مورد نياز طرح در حال احداث مي باشد.
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