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هند در جایگاه سوم تولید فوالد جهان؛ با روشهای تولید بر پایه الکتریسته

 -1تولید فوالد


مطابق آمار انجمن جهانی فوالد ،طی دهه گذشته کشور هند از بزرگترین تولیدکنندههای فوالد جهان از جمله ایاالت متحده
امریکا ،روسیه و کرهجنوبی پیشی گرفته و در حال حاضر ،بعد از چین و ژاپن ،سومین تولیدکننده فوالد جهان است.



ایران با تولید  17.9میلیون تن فوالد خام در سال  2016پس از کشورهای مکزیک و تایوان در رتبه چهاردهم جهان از نظر
میزان تولید فوالد خام قرار دارد.

نمودار -1تولید جهانی فوالد و سهم روشهای مختلف تولید در کشورهای منتخب 6112-
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منبعU.S. Energy Information Administration, based on World Steel Association & STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2017 :

 در سال  ،2016حدود  57درصد فوالد هند با استفاده از روش های مبتنی بر الکتریسیته تولید شده که در میان  6کشور عمده
تولید کننده فوالد جهان ،بعد از ایاالت متحده آمریکا رتبه دوم در استفاده از این روش برای تولید فوالد را به خود اختصاص
داده است .همانطور که در نمودار  1مشهود است ،بیشتر تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان از فرآیند بر پایه اکسیژن برای تولید
فوالد بهره می برند.
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 15.7میلیون تن از تولید فوالد در ایران با استفاده از روش های مبتنی بر الکتریسیته انجام می شود که سهم  88درصدی را
به خود اختصاص داده است .در ایران تنها حدود  12درصد از تولید فوالد با استفاده از روش های بر پایه اکسیژن تولید می
شود.

 دو ویژگی منحصر به فرد صنعت فوالد در هند ،استفاده گسترده از کوره القاء الکتریکی برای تولید فوالد بر پایه الکتریسیته و
استفاده از زغال سنگ ،به جای گاز طبیعی ،برای تولید آهن اسفنجی (نهاده واسطه در روند تولید فوالد) است.



در کشور هند برای حدود نیمی از فرایند پایه الکتریکی تولید فوالد ،از کوره های القاء الکتریکی به جای کوره های معمول
قوس الکتریکی استفاده می شود .کوره های القای الکتریکی برای تبدیل موادی از قبیل ضایعات ،آهن اسفنجی یا آهن
چدن به فوالد از روش القایی استفاده میکنند .این کوره ها از میدان های مغناطیسی متناوب برای ایجاد یک جریان

الکتریکی استفاده می کنند که به علت مقاومت الکتریکی گرم می شوند.
 کورههای القای الکتریکی در مقیاس بسیار کوچکتر نسبت به سایر کوره های معمول مانند کورههای اکسیژنی یا کورههای
قوس الکتریکی عمل میکنند .میزان تولید در کوره های القای الکتریکی معموالً کمتر از  20تن در هر دسته می باشد؛ در
حالیکه کورههای اکسیژنی می توانند حدود  250تن در هر دسته و کوره های قوس الکتریکی حدود  170تن در هر دسته

تولید کنند.



در ایران به علت دسترسی به منابع گاز طبیعی ،تولید فوالد عمدتاً با استفاده از روش کورههای قوس الکتریکی صورت
میگیرد.
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 -6تولید آهن اسفنجی

 در سال  2016در مجموع  65.8میلیون تن آهن اسفنجی در جهان تولید شده که  16.2میلیون تن آن (  24.7درصد ) متعلق
به کشور هند است .اگرچه چین و ژاپن فوالد بیشتری نسبت به هند تولید می کنند ،اما هند بزرگترین تولید کننده آهن
اسفنجی ( Direct Reduced Iron )DRIدر جهان است.
 ایران با تولید حدود  16میلیون تن آهن اسفنجی (سهم حدود  24درصدی) رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است.

نمودار -6تولید آهن اسفنجی در هند –سال مالی 6111-6112

میلیون تن کوچک*

منبعU.S. Energy Information Administration, based on based on India Ministry of Steel, Annual Report 2016–2017 :
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آهن اسفنجی را می توان در تمام انواع اصلی کوره های فوالدی استفاده کرد .بر خالف اینکه بسیاری از کشورها (از جمله
ایران) به دلیل داشتن امکانات عمدتاً از گاز طبیعی برای تولید آهن اسفنجی استفاده می کنند ،اکثر آهن اسفنجی تولید شده
در هند توسط زغال سنگ بدست می آید .به همین دلیل DRI ،تولید شده در هند نسبت به  DRIتولید شده در سایر نقاط
جهان ،کربن فشرده بیشتری دارد.



مطابق چشم انداز بین المللی انرژی 2017اداره اطالعات انرژی آمریکا ( ،)EIAپیش بینی شده که مصرف زغال سنگ در
هند بین سال های  2015تا سال  2040به دلیل رشد صنعت آهن و فوالد و مصرف نسبتاً شدید زغال سنگ در تولید آهن
اسفنجی (  ،(DRIتقریبا ساالنه  3درصد افزایش خواهد یافت.

تهیه شده توسط :طاهره کریمی دستنایی
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