
 

 

 

 

بهره وری صنعت فوالد  مدیریت  
  میدکو کارشناس توسعه مدیریت_ حامد امیری مهندس

 

 : وريبهره

انرژي، تکنولوژي نیروي انساني،  تولید )مواد اولیه، عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع 

 بهاي تمام شده محصول. كاهش و هاي تولیدزينهه كم شدن با هدف به طريقه علمي و ه(غیرو 

 سهم مواد اولیه مصرفی 

 ۸۵مواد اولیه است. تامین مواد اولیه حدود  ،صنعت فوالدبهره وري ترين عامل تاثیرگذار در مهم

تامین مواد اولیه با كیفیت و مرغوب در چرخه تولید فوالد را تشکیل مي دهد . شده درصد قیمت تمام

هاي فوالدسازي مي كاهد و میزان بهره وري را در كارخانهضايعات فوالد نکته با اهمیتي است كه از 

 .افزايش مي دهد. لذا افزايش بهره وري در صنايع پايین دستي فوالد نیز بايستي مدنظر قرار گیرد

 نیروي انسانی و بهره وري 

رد لکاما عم درصد اعالم شده است ۸تا  ۵شده صنعت فوالد حدود سهم نیروي انساني در قیمت تمام

نیروي انساني در بهره وري واحد هاي تولید كننده فوالد به شدت تاثیر گذار است. بهبود بهره وري 

 نیروي انساني بر عوامل زير تاثیر گذار است: 

 كاهش تعمیرات  ،ارائه محصوالت جديد ،كاهش ضايعات ،بازدهي بیشتر مواد اولیه •

 

 شاخص بهره وري نیروي انسانی در فوالد سازي 

اين شاخص از نسبت میزان تولید فوالد به تعداد نیروي انساني حاصل مي گردد. هرچه اين شاخص 

 عدد بیشتري را نشان دهد بیانگر عملکرد بهتر نیروي انساني خواهد بود. 
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 و بهره وري تکنولوژي

يکي از عوامل كلیدي در ارتقاء بهره وري خصوصا در صنعت فوالد، بهینه سازي تکنولوژي مورد 

استفاده است. انرژي و آب دو مقوله استراتژيک در صنعت فوالد هستند كه وابستگي زيادي به 

يک تن فوالد را با كمترين مصارف و  امکان تولیدتکنولوژي دارند. استفاده از تکنولوژي هاي جديد 

قیمت  ،و براي ماندن در بازار را مهیا ساختهمنابع از جمله مواد اولیه، انرژي، سرمايه و نیروي انساني 

. لذا همکاري شركت هاي تولیدكننده فوالد كشور با واحدهاي تحقیق و تمام شده را رقابتي مي سازد

 .اين امر تاثیرگذار باشدتواند در تحقق توسعه تاحدود زيادي مي

 انرژي بهره وري 

مصرف انرژي در صنعت فوالد به عوامل متعددي از جمله روش تولید، عیار سنگ، كیفیت مواد اولیه 

از جمله زغالسنگ، كک، آهن قراضه، گريد فوالد تولید شده و كارايي تركیب مواد استفاده شده و در 

 نهايت درجه بهینه سازي فرايند تولید در راستاي كاهش مصرف انرژي وابسته است. 

يکپارچه سازي فرايند خصوصا از مرحله آهن سازي تا فوالدسازي و در انتها نورد و تولید محصوالت 

تخت و طويل و جلوگیري از اتالف حرارتي و انجام مراحل فوق بطور پیوسته، اساسي ترين راه حل 

 .كاهش مصرف انرژي در اين صنعت انرژي بر است
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