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 عنصر آهن

طعنت فوالد تشای تولیذ نیاص ته آهن داسد، عنظش آهن دس طثیعت تهه طهوسا ایدهیذ،    

 :سولفیذ و یشتناته عموما وجود داسد و خالض نیدت
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 عنصر آهن
 

 :ذخایر مُم عىصر آَه در جُان
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 بازار سنگ آهن
 

 :ششیت های اثشگزاس تش تاصاس سنگ آهن
 

مهم تشین ششیت های تولیذ یننذه سنگ آههن دس جههاد دس اسهلشالیا و تشصیها  هشاس      
هدلنذ یه تهه   BHP Billitonو  VAlE، Rion Tintoداسنذ، و ششیت های 

دسطذ اص تجاسا محظوالا این طنعت سو ته خود اخلظاص داده  17و  19، 33تشتیة 
 .انذ
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 سنگ آهن و فلسات اساسی
 

 :قیمت سىگ آَه ي فلسات اساسی
 

www.metalbulletin.com 

 

www.worldsteel.org 

 
 

 :آشىایی با فرآیىد ساخت فًالد
 

steeluniversity.org 
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 فرآیند تولید فوالد
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 فرآیند تولید فوالد
 

 :فشآینذ تولیذ فوالد ته ششح صیش است
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 معرفی فنی
 

میلیوًن توه اووًا      5شرکت فًالد مبارکٍ سپاَان تًلید کىىدٌ بیش از 
 .محصًالت فًالدی می باشد

 
 : فشآینذ تولیذ

پودس سنگ آهن ته عنواد ماده اولیه موسد نیهاص اص معهادد گها گههش و مهادسم و اص       -1
 .طشیق خطوط سی ی ته ششیت حما می شود

 
دس محا فوالد مثاسیه این مهواد تثهذیا تهه گنذلهه مهی شهونذ و دس سوی احیهای         -2

 .مدلقیم ته آهن اسفنجی تثذیا می شود
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فهوالد  . پس اص آد دس یوسه های  وس الکلشیکی واحذ فوالد ساصی روب می شهود  -3

 .مزاب جهت تثذیا ته اس ة ته مشاین سیخله گشی مذاوم منلقا می شود
 
اس ة خنگ و پشداخت شذه تعذ اص پیشگشم شذد دس واحذ نوسد گهشم، نهوسد شهذه و     -4

سپس ته واحذ تکمیا نوسد گشم و یا واحذ اسیذ شویی می سود و سپس تهشای یهاه    
 . ضخامت ته واحذ نوسد سشد اسسال می گشدد

 
تخشی اص محظوالا نوسد سشد نیض ته واحذهای   ع انذود، گالوانیضه و سنگی اسسال  -5

 .می گشدد
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 :واحذ تولیذي به شرح ریل میباشذ9 شرکت فوالد مبارکه داراي

 
 (سبا)پیوسته واحذ فوالدسازي و وورد   -1
 واحذ وورد گرم -2

 واحذ ورق گالواویسه -3

 احذ ورق روگیو -4

 واحذ آهه سازي -5

 واحذ ورق قلع اوذود -6

 واحذ فوالد سازي و ریخته گري مذاوم -7

 واحذ وورد سرد -8

 مجتمع فوالد هرمسگان -9
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