بررسی روند تغی ی رات کمی و کیفی تولید فوالد ایران و دنیا تا اول سال  4102و پیش بینی
آن تا سال 4102
دکتر مهندس سید تقی نعیمی -کارشناس رسمی صنایع فلز ی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه ها

تولید فوالد خام دنیا که در سال  2102حدود  0511میلیون تن ،در سال  2102به حدود  0551میلیون تن افزایش
یافت  .تولید فوالد خام چین در سال  2102حدود  518 / 8میلیون تن  ،در سال  2102به حدود  555 / 5میلیون تن
افزایش یافت  ،به عبارت دیگر تولید فوالد خام دنیا بدون چین که د ر سال  2102حدود  820 / 2میلیون تن ،درسال
 2102تا حدود  810 / 5میلیون تن کاهش یافت  .نمودار شماره  0روند تولید فوالد خام دنیا ،ایران و  . . .از سال
 2111تا سال  2102را نشان می دهد .
نمودار شماره  :1روند تغییرات تولید فوالد خام دنیا ،ایران ،چین و مناطق مختلف دنیا

تولید فوالد خام چین در سالهای  2100تا  2102به ترتیب حدود  14 ، 15و  11 / 2درصد فوالد خام دنیا را به خود
اختصاص داده است ،بعبارت دیگر چین به تنهایی در سال  2102تقریب اً معادل کلیه کشورهای دنیا فوالد خام تولید
نموده است .
حدود  1/18درصد فوالد خام دنیا در سال  2102در ایران تولید شده است.
کل تولید آهن خام مذابی که(چدن) در سال  2102در دنیا تولید شد حدود  0011/8میلیون تن بود .از این مقدار حدود  451/2میلیون
تن آن به تنهایی در چین تولید شده است ،به عبارت دیگر حدود  40درصد آهن خام مذاب تولیدی سال  2102دنیا در چین تولید
گردید.
تولید فوالد خام دنیا بدون چین در سال  2102نسبت به سال  2100حدود  1 / 14درصد کاهش نشان می داد .
تولید فوالد خام دنیا بدون چین در سال  2102نسبت به سال  2102حدود  2 / 5درصد کاهش نشان می دهد .
روند کاهشی تولید فوالد خام دنیا بدون چین را که از  1سال قبل تاکنون مرتباً در مقاالت و سخنرانیها تکرار نمودم با توجه به اعداد و
ارقام فوق تحقق یافته است.
تولید چدن ایران که درسال  2100حدود  2/52میلیون تن بود ،در سال  2102به حدود  2میلیون تن رسید .بعبارت دیگر تولید آهن
خام مذاب ایران در سال  2102نسبت به سال  2100متاسفانه حدود  21درصد کاهش نشان میدهد.
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در نمودار شماره  2روند تولید آهن اسفنجی ایران و چند کشور عمده تولیدکننده این محصول آورده شده است.
نمودار شماره  : 2روند تولید آهن اسفنجی ایران و  ...از سال  0181تا 2101

تولید آهن اسفنجی ایران در سال  2102نسبت به سال  2100خوشبختانه حدود  21/8درصد افزایش نشان می دهد در صورتی که
تولید آهن اسفنجی هندوستان در سال  2102نسبت به سال  2100حدود  22/52درصد کاهش داشته است .روند کاهشی تولید آهن
اسفنجی هندوستان در سالهای آینده و روند افزایشی تولیدآهن اسفنجی ایران با شدت کمتری ادامه خواهند داشت ،پیش بینی میشود
بعبارت دیگر از نظر کمیت تولید آهن اسفنجی ایران از سال  2105در دنیا بیشتر از سایر کشورها خواهد بود.
از  1سال قبل تولید آهن اسفنجی ایران با استفاده از انرژی گاز در کوره های عمودی احیاء تاکنون بیشتر از سایر کشورهای دنیا حتی
هندوستان بوده است .نمودار شماره  2روند تولید انواع آهن اسفنجی دنیا از سال  0151تا  2102نشان میدهد.
نمودار شماره  :2روند تحوالت تکنولوژی تولید و مصرف آهن اسفنجی دنیا از سال  0151تا 2102
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همانطور که م ش اهده می شود از سال  0111تکنولوژی تولید بریکت گرم و شارژ گرم آهن اسفنجی برای تولید
فوالد در هندوستان شروع شده است  .استفاده از شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی سبب صرفه
جویی حدود  021کیلو وات ساعت برق به ازای تن تولید فوالد می گردد  ،لذا هندوستان در زمان سفارش سایر
واحدهای احیاء مستقیم با گاز خود در  2111 ، 0112و  2114از این تکنولوژی مانند کشور عربستان صعودی در
سال  ، 2115قطر  ، 2115مالزی  ، 2118عمان  ، 2100پاکستان ،بحر ین و مصر در سال  2102برای کلیه واحدهای
احیاء با گاز در کوره های عمودی از سیستم شارژ مداوم گرم و تولید بریکت گرم درنظر گرفتند  .مدیران
غیرمتخصص و ناآشنا با تحوالت تکنولوژی احیاء مستقیم باگاز در کوره های عمودی ،منصوب شده توسط دولتهای
نهم و دهم متاسفانه در زما ن سفارش واحدهای تولید آهن اسفنجی برای مجتمع فوالد مبارکه ،فوالد اهواز ،فوالد
خراسان و  ...امکان شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی و امکان تولید بریکت گرم آهن اسفنجی
را درنظر نگرفتند  .برای درنظر گرفتن امکان شارژ گرم آهن اسفنجی در دومگا مدول مبارک ه که ظرفیت هریک از
آنها حدود  0 / 5میلیون تن است حداکثر بین  2تا  1درصد به سرمایه گذاری ثابت اضافه می شد  .در این صورت اگر
این مدیران مانند سایر متخصصین دنیا مزایای شارژ گرم آهن اسفنجی و تولید بریکت گرم آهن اسفنجی را آگاهی
داشتند ،مسلم اً در تصمیم گیری مدیریتی خود مرتکب چنین اشتباه فاحشی نمی شدند .
کشورهای پیشرفته صنعتی سالهاست از روسیه ،ونزوئال ،هندوستان و  ...برای تولید انواع فوالد مخصوص  ،بریکت
گرم  ،آهن اسفنجی را حتی بعضی مواقع به قیمت میلگرد ( یعنی بدون تبدیل آ ن به فوالد خام و میلگرد ) خریداری
می کنند .
مزایای شارژ مداوم آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی را از  25سال قبل در کتاب طرز تهیه و موارد
مصرف آهن اسفنجی که به زبان آلمانی منتشر نموده ام و از  05سال قبل تاکنون کراراً در سخنرانی ها و مقاالت که
به فارسی منتشر شده اند بیان گردید  ،متاسفانه مدیران منصوب شده توسط دولت نهم و دهم بعلت عدم تخصص
خود به مسائل روزمرگی مبتال بودند و از این تحوالت غافل ماندند  .در سال  2102اگر  01 / 5میلیون تن آهن
اسفنجی تولیدی ایران را به صورت شارژ گرم در کوره های قوس الکتریکی همراه با حدود  2میلیون تن قراضه و
فوالد برگشتی به انواع فوال د خام جامد تبدیل می کردیم حدود یک میلیاردو پانصدو شصت میلیون کیلو
وات ساعت برق با حفظ سقف تولید فوالد صرفه جویی می کردیم  .زیانهای تصمیمات نابجای مدیران
غیرمتخصص منصوب شده توسط دولت نهم و دهم را ملت ایران سالها باید تحمل نماید .
در مجتمعهای عمده تولید فوالد ایران که ظاهراً خصوصی ولی عمالً مدیران آنها توسط دولتها منصوب میشوند ،امید است دولت
یازدهم با توجه به مطالب فوق کوشش نماید از بین مهندسین واالمقامی که سالهای سال در مجتمعهای تولید فوالد ایران و در مراحل
مختلف فرایند تولید عمالً اشتغال داشته و مدیریتهای میانی را در مجتمع فوالد مبارکه و  ...عهدهدار بودند و به تحوالت تکنولوژی
جهانی آشنایی دارند را مانند کشورهای پیشرفته صنعتی بعنوان مدیر برای مجتمعهای فوالد درنظر بگیرند تا ناخواسته مرتکب چنین
اشتباهات فاحشی که سبب افزایش قیمت تمام شده محصوالت فوالدی ایران میگردد ،نشده و مصرف کنندگان نهایی محصوالت
فوالدی ایران از سایر کشورها برای تولید داخل مجبور به پرداخت بیشتری نباشند.
تولید فوالد جهان بدون چین در سالهای آینده هم پیش بینی می شود روند کاهشی داشت ه باشند  .پیش بینی می شود
تولید فوالد خام دنیا در سال  2108حتی با تولید چین نسبت به تولید سال  2105تغییر زیادی نخواهد نمود  .تغییرات
کیفی تولید فوالد دنیا که از  21سال پیش شروع شده بود در این مدت شدت بیشتری خواهد یافت ،با توجه به
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نمودار شماره  1چنانچه مسئولین محترم صنعت فوالد ایران فقط به روند افزا یش کمی تولید فوالد ایران بیش از نیاز
داخلی بدون تغییرات کیفی آن مانند سالهای گذشته توجه ن ن مای ن د فاصله سطح تکنولوژی صنعتی ایران با کشورهای
پیشرفته از آنچه که در سال  2102است بیشتر خواهد شد .
نمودار شماره :3روند تغییرات تولید فوالد خام  ،واردات فوالد خام و واردات محصوالت تمام شده فوالدی به ایران تا 4102

(به جز تولید فوالد خام سال  2102ایران بقیه اعداد مربوط به سال  2102تقریبی است)

ظرفیتهای اضافی که مسئولین فعلی شرکت ایمیدرو بدون در نظر گرفتن وضعیت جهانی فوالد در نظر دارند با
سرمایه گذاری زیاد ایجاد نمایند  ،چنانچه ظرفیتهای اضافی به تولید هم برس ن د به علت عدم امکان رقابت با سایر
صادر کنندگان و کاهش تقاضای خرید فوالد در دنیا با عنایت به اینکه ضریب بهره برداری از ظرفیت فعلی تولید
فوالد ایران که حدود  45درصد است متاسفانه از این مقدار کمتر خواهد شد  .لذا قیمت تمام شده محصوالت
فوالدی ایران در این صورت افزایش خواهد یافت  .مصرف کنندگان داخلی اجباراً باید بیش از قیمت جهانی برای
تهیه فرآورده های فوالدی تولید داخل پرداخت نمایند .
تولید فوالد ایران در سال  2102حدود  05/251میلیون تن بوده است ،نسبت به تولید  2102که حدود  01/142میلیون تن بود رشدی
برابر با  4/02درصد داشته است .چنانچه می توانستیم ضریب بهره وری استفاده از ظرفیتهای موجود تولید فوالد را به میانگین ضریب
بهره برداری از ظرفیتهای جهانی تولید فوالد خام در سال  2102برسانیم در این صورت می بایست حدود  01/44میلیون تن فوالد خام
تولید کرده باشیم.
عقل سلیم حکم می کند اهتمام مسئولین طراز اول صنعت فوالد کشور به جای افزایش لجام گسیخته ظرفیت اسمی تولید فوالد خام
ایران بیشتر در جهت افزایش ضریب بهره برداری از ظرفیتهای موجود و بهبود کیفیت و تولید فرآورده های جدید فوالدی با ارزش
افزوده بیشتر کوشش نمایند.
به امید خدا جزئیات فنی این تحلیل به تفصیل در مجالت تخصصی منتشر خواهد شد.
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