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صنعت فوالد در جهان

تغالاشسببفوالدصنعتجریانکلیطوربه
3/8حدودتولیدوجهاندرنفرمیلیون96

استگردیدهجهاندرآمدازدرصد
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49میلیون نفر به صورت غیر مستقیم و 40میلیون نفر به صورت مستقیم و بیش از 6اشتغال بیش از 
میلیون نفر صنایع مصرف کننده

تریلیون دالر به صورت غیر مستقیم و 1.2تریلیون دالر به صورت مستقیم و بیش از 0/5تولید حدود 
مصرف هزینه شدهتریلیون دالر در بخش های 1.2



سهم صنایع در مصرف محصوالت فوالدی

تجهیزات الکتریکی

3%

محصوالت فلزی

10%

تجهیزات مکانیکی

16%

ساختمان و استراکچر

52%

به جز )حمل و نقل 

(خودرو

5%

لوازم خانگی

2%

خودرو

12%

تجهیزات الکتریکی محصوالت فلزی تجهیزات مکانیکی

ساختمان و استراکچر (به جز خودرو)حمل و نقل  لوازم خانگی

خودرو
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2020-2021تولید فوالد جهانی 
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MAP OF STEEL PRODUCTION BY REGION (2021)
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میزان تولید فوالد خام
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سهم تولید فوالد خام ایران نسبت به جهان
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روش های اتی فوالد خام با توجه به هزینه های تولید 
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2021ده کشور برتر تولید کننده فوالد در سال 
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(درصد)فوالد خام تولیدی در هند 
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(هزارتن)1400به  1399تولید فوالد در ایران 
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تولید فوالد در ایران
(هزارتن)1401به شش ماهه اول1400شش ماهه اول 
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2023و 2022پیش بینی تقاضای فوالد در 
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کشور اول مصرف کننده فوالد10نرخ رشد مصرف 

22



کیلوگرم-سرانه تولید فوالد 

میلیون نفر84جمعیت ایران 
میلیارد نفر7.9جمعیت جهان 
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2021مصرف ظاهری فوالد در ایران و جهان در 
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درصدی بیلت و بلوم32رشد 
درصدی فوالد میانی31رشد 
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1401و 1400مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 



1401و 1400واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 
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2021مقایسه سرانه تولید و مصرف فوالد در ایران در 
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میلیون تن 10.3اگر به میزان 
صادرات اتفاق نیفتد افزایش
عرضه در داخل کشور را 

خواهیم داشت



فوالد ضد زنگ–فوالد آلیاژی 
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Alloys Steel, Stainless Steel



اهمیت تمرکز بر فوالد آلیاژی و ضد زنگ
2021-1980متوسط نرخ رشد سالیانه تولید فلزات اساسی 

عدم توجه به جایگاه فوالد ضد زنگ در 
ست صنعت فوالد کشور تاکنون باعث شده ا

، علی رغم جایگاه مناسب تولید فوالد خام
ایران از ارزش افزوده حاصل در این بخش بی

بهره بماند
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درصد تولید فوالد ضد زنگ در کشورها
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(درصد)سهم تولید فوالدهای کربنی و آلیاژی در جهان 
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فوالد کربنی

88%

فوالد آلیاژی

12%



(درصد)سهم تولید انواع فوالد آلیاژی در جهان 
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فوالدهای آلیاژی

2%
فوالد ضد زنگ

28%

دیگر فوالدهای 

آلیاژی

70%



Global stainless steel melt shop production from 2005 to 

2020(in 1,000 metric tons)
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تولید جهانی کارخانه ذوب فوالد ضد زنگ
(میلیون تن)2020تا 2005از سال 
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میلیون تن-تولید فوالد خام ضدزنگ به تفکیک کشورها
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دیگر

آسیا بدون چین و کره

چین

آمریکا

اروپا



مصرف فوالد ضد زنگ با توجه به صنعت مورد استفاده

اجزا و صنایع موتوری

صنایع الکتریکی

محصوالت فلزی

ساخت و ساز

حمل و نقل

مهندسی مکانیک
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درصد-تولید فوالد ضدزنگ با توجه به عناصر آلیاژی
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چرخه عمر و میزان بازیافت در فوالد ساختمانی و  ضدزنگ
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2021تولید فوالدهای آلیاژی ایران و جهان در 
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درصد-مصرف ظاهری فوالد ضد زنگ 
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2021مصرف ظاهری فوالدهای آلیاژی ایران و جهان در 
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تولید فوالد مهندسی، مخصوص و آلیاژی در ایران
:تولیدکنندگان داخلی

هزار تن در سال660: در مجموع
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 فوالدهای مهندسی–engineering steel

 فوالدهای مخصوص–special bar quality: SBQ

 آلیاژی    فوالدهای--alloy steel

 کیفی     فوالدهای--special clean steel

46

فوالدهای با ارزش افزوده باال

وجه مشترک اصطالحات فوق:

ستاندارد فوالدهایی با کیفیت کنترل شده در تولید و رسیدن به مشخصات تضمین شده برای هر مورد خاص طبق ا
ه انها را انالیز شیمیایی، خواص مکانیکی، سطح عاری از عیب، عدم وجود عیوب داخلی و سایر مواردی ک: مربوطه شامل

مناسب کاربرد در نظر گرفته شده می سازد



محورهای ارزش افزوده فوالد و هزینه انجام

از نظر تولید محصول نهایی و یا نزدیک به مصرف نهایی

در این فرایند پس از تولید محصول میانی فرایندهای زیر می بایست انجام گیرد:

تولید فوالدهای خاص
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(Ton/$)هزینه انجام پارامتر انجام شده

130(Rolling)نورد  -1

Straighting27))تابگیری  -2

heat treatment41))عملیات حرارتی  -3

210~270(forming)شکل دهی  -4

peeling150))الیه برداری  -5

-----sizing))ابعاد کردن -6

588مجموع

حداقل قیمت فوالد آلیاژی که کلیه 
فرایندهای فوق را نیاز داشته باشد 

دالر در هر تن می باشد1200برابر با 



تولید فوالدهای خاص

 یا محصول نوردی مورد نظر می باشد( شمش ) در این روش محصول میانی

 در این روش فرایندهای کوره پاتیلی (LF ) و گاززدایی تحت خال (VD )مورد نیاز است
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production special steels

(Ton/$) هزینه انجامپارامتر انجام شده

20(LF) کوره پاتیلی 

12.5(VD) گاززدایی تحت خال 

32.5مجموع

قیمت شمش گاززدایی 
دالر 650شده در حدود 

می باشد



تولید فوالدهای آلیاژی با ارزش افزوده باالملزومات شرایط و 

 تکنولوژی تجهیز(VD, VOD(

ریخته گری پیوسته با جریان بسته مجهز به همزن مغناطیسی قالب

 توانایی کنترل میزان گازهای محلول در مذاب نظیرH,N,O

قابلیت تست انرژی ضربه در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد

 تجهیزات عملیات حرارتی، تجهیززات مدرن تست و بازرسی و)...

تکنولوژی فرایند و محصول

تکنولوژی اطالعات و سیستم ها
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فوالد 
آلیاژی

تکنولوژی 
اطالعات و 
سیستم ها

تکنولوژی 
تجهیز

تکنولوژی 
فرایند و 

محصول



تجهیزات خاص
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افزایش راندمان، انعطاف و کیفیت•

درجه در هر دقیقه 5افزایش دمای ذوب •

استفاده از الکترود گرافیتی•

سیستم تزریق وایر یا افزودن فروآلیاژها•

تزریق گاز خنثی جهت همگن سازی•

اکسیژن زدایی و گوگرد زدایی•



تجهیزات خاص

51

لید تو)کربن زدایی گسترده با کمترین اتالف کروم •

(فوالدهای پرآلیاژ و فوالدهای ضد زنگ

(ارزانتر)استفاده از فروآلیاژهای پرکربن •

بازدهی بهتر کروم•

H,Nحذف •

بهبود شرایط گوگرد زدایی•

ژناستفاده از مخزن گاززدایی و تحت خال و لنس اکسی•



الزامات ضروری جهت دستیابی به فوالدهای با ارزش افزوده باال

آلیاژسازی مذاب متناسب با درخواست مشتریان و مطابق با استاندارهای ملی و بین المللی

 قلع با توجه به آنالیز فوالدمحدود نمودن عناصر نظیر مس، فسفر، گوگرد و

تضمین تمیزی فوالد از لحاظ محتوای اخال و پراکندگی ان با استفاده از کوره قوس و متالورژی ثانویه

کنترل ابعاد دقیق در نورد

سیکل های عملیات حرارتی متنوع

تنوع سایز و شکل محصوالت

 تضمین کیفیت سطحی محصوالت میانی با انجام فرایندهایی نظیرSHOT BLAST و....

تضمین کیفیت داخلی محصوالت میانی با انجام تست های التراسونیک بر روی بیلت و گردهای نوردی

تضمین کیفیت سطحی و داخلی محصوالت نهایی با استفاده از تجهیزات بازرسی

 بوطهکمک فرایندهایی نظیر پیلینگ، تابگیری مطابق با استانداردهای مرمحصوالت به تضمین دقت ابعادی
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اژیتفاوت تولید فوالدهای آلیاژی در مقایسه با فوالدهای غیر آلی

نیاز بازار به تنوع باالی گریدها، سایز و شکل محصوالت

نیاز به دانش فنی خاص و تجهیزات خاص

نیروی انسانی متخصص

 پایین بودن تناژ سفارش های آلیاژی

زمان طوالنی فرایند تولید

تنوع باال در استانداردهای شرایط تحویل محصول به مشتری
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26778.5

18417.3

7024.8

2466.7 2500

1397 1398 1399 1400 1401

هشت )

ساختمانی(ماهه

EAF,LF,VODقوسنصب و راه اندازی تجهیزات 

1401از سال 

(کاوه فوالد آریا)تن -فوالد ساختمانی و آلیاژی میزان تولید خام
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9577.8

17731

36023.7
38177.3

33000

1397 1398 1399 1400 1401

هشت )

آلیاژی(ماهه



کاوه فوالد آریا–1402و 1401پیش بینی تولید خام تا پایان 

36356.3 36148.3

43047.8
40644

54000

110000

1397 1398 1399 1400 1401 1402(پیش بینی)
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(در حال تولید)محصوالت آلیاژی تولید شده در کاوه فوالد آریا 
 (180،150، 120، 100)تنوع در مقاطع تولیدی

 70مقاطع تولیدی شمش و نوردی فوالدهای کم الیاژ کروم دار نظیرCr2 و....

 55مقاطع تولیدی شمش فوالدهای فنر نظیرCr3, 51CrV4, 50CrV4, 100Cr6 و...

 38مقاطع تولیدی شمش و نوردی فوالدهای خاص نظیرSi7, 30MnSi, 35S20, RST و....

 میلیمتر125تا 20گلوله های فوالدی فورج و رول فورج از سایز
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فوالدهای آلیاژی در حال تولید

1.6580 1.7131 1.7709 1.7711

1.7765 1.6580 1.7147 100CR6

30MNSI 34CR4 35S20 38SI7

50CRV4/51CRV4 55CR3 70CR2 A105

CK45 CK50 MO40 RST34

SG2 ST37 SWRY-11



تولید انواع مقاطع فوالدهای زنگ نزن آستنیتی

تولید انواع مقاطع فوالدهای زنگ نزن نیتروژن باال

تولید انواع فوالدهای تندبر

مقاطع فوالدهای آستنیتی منگنز دار
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(هدر حال توسع)تولید خواهد شد محصوالت آلیاژی که در کاوه فوالد آریا 


