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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــررضــااســدیفــرد و راهبــری مهنــدسمجتبیهوشــمندزاده
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدسمهــدیقلعهنــوی و راهبــری مهنــدس
روحاهللاســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــمزهــراافضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی و ویراستاری: محمدترابی،فرشتهالهی
تیم فنی:مریممهرابی

تیم تحریریه: اعظمدانش
تیم طراحی: محمدحسینپوردباغ،مسعودخلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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۵

مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه

صنایع فلزی و سرامیک ها
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۶

ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی فــرآوری 
ــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت  ــزی و ســرامیک ها، محصــوالت میان ــع فل شــده اختصــاص دارد. صنای
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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صنایع فلزی و سرامیک ها

توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن،هنــد،اندونــزی،
روســیه،ازبکســتان،غنــا،آلمــانوآفریقــایجنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق،
ترکیــه،امــارات،افغانســتان،پاکســتان،عمــان،ترکمنســتانوآذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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صنایــع فلــزی و ســرامیک ها از مــواد پیشــرفته میانــی هســتند کــه در فرآیندهــای تولیــد صنعتــی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد. جمهــوری اســالمی ایــران بــه دلیــل دارا بــودن معــادن اولیــه و توســعه صنایــع 
مــادر مرتبــط بــا فــرآوری آن، در تولیــد ایــن مــواد دارای مزیــت نســبی اســت. چراکــه در چنــد دهــه گذشــته 
همــواره فــرآوری و ایجــاد ارزش افــزوده در منابــع بومــی مدنظــر صنعت گــران و سیاســت گذاران ایرانــی بــوده 
و فرآینــدی کــه خروجــی آن تولیــد مــواد پیشــرفته اســت بخشــی از موتــور محرکــه اقتصــادی ایــران بــوده 

اســت.
بــا توجــه بــه گزارش هــای بانــک مرکــزی، ســهم بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی در حــدود 26 
درصــد اســت. در ارتبــاط بــا جایــگاه صنایــع فلــزی و ســرامیک ها می تــوان این گونــه بیــان کــرد کــه صنعــت 
معــدن ایــران تولیدکننــده مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد مــواد پیشــرفته فلــزی و ســرامیکی اســت و 
ســایر صنایــع از جملــه بــرق، فــوالد، ســاختمان، نفــت و گاز و ... یــا فــرآوری کننــده هســتند و یــا مصــرف 
کننــده آن. لــذا ایــن حــوزه ارتبــاط بســیار گســترده ای بــا طیف وســیعی از صنایــع در ایــران دارد. صنایع فلزی 
و ســرامیک ها همچنیــن جایــگاه ویــژه ای در صــادرات ایــران دارد. در چنــد ســال اخیر، ســاالنه حــدود 11500 
میلیــون دالر کــه دربرگیرنــده حــدود 15 درصــد از صــادرات لک ایــران اســت بــه ایــن حــوزه اختصــاص دارد.

جایگاه صنایع فلزی و سرامیک ها در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترینمقاصدصادراتیشرکتهایدانشبنیانایرانیدر۵سالگذشته
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بــا توجــه بــه وجــود منابــع اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد بســیاری از محصــوالت صنایــع فلزی و ســرامیک ها 
در ایــران و همچنیــن وابســتگی ســایر صنایــع بــه ایــن حــوزه، زمینــه رشــد فناوری هــا و محصــوالت 
دانش بنیان بســیاری در آن فراهم شــده اســت. این موضوع از فعالیت بیش از 400 شــرکت دانش بنیان 

ایرانــی و عرضــه بیــش از 600 محصــول فناورانــه توســط آنهــا نیــز قابــل برداشــت اســت.
در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه اهمیــت داخلی ســازی اقــالم اســتراتژیک صنعتــی و ایجــاد تحــول فناورانه 
از ایــن طریــق، حــدود 6 درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان نیــز بــه ایــن حــوزه اختصــاص 

یافتــه اســت.
ــح اســت در 5 ســال  ــه توضی ــن صنعــت الزم ب ــان ای ــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنی در نهای
ــوزه  ــال در ح ــان فع ــرکت های دانش بنی ــدی ش ــوالت تولی ــون دالر از محص ــاً ۸30 میلی ــته مجموع گذش

ــران صــادر شــده اســت. ــه خــارج از ای ــزی و ســرامیک ها ب ــع فل صنای

عمدهترینمقاصدصادراتیشرکتهایدانشبنیان
فعالایرانیدرصنایعفلزیوسرامیکها

5٬2 %
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تقسیم بندی صنایع فلزی و سرامیک ها بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همان گونــه کــه بیــان شــد بــا توجــه بــه وجــود منابــع اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد بســیاری از محصــوالت 
صنایــع فلــزی و ســرامیک ها در ایــران و همچنیــن وابســتگی ســایر صنایــع بــه ایــن حــوزه، زمینــه رشــد 
ــی  ــاب محصوالت ــن کت ــان بســیاری در آن فراهــم شــده اســت. در ای ــا و محصــوالت دانش بنی فناوری ه

ــد: ــر را دارن گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زی

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های 
آنهــا بیــان می شــود:

1

2

موادفلزیپیشرفته

سرامیکهایپیشرفته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۰

مواد فلزی پیشرفته1

مــواد پیشــرفته فلــزی، ترکیبــات فلــزی هســتند کــه دارای اســتحکام، ســختی و چکش خــواری 
بســیار باالتــر از هــر یــک از اجــزای ســازنده خــود هســتند. میــزان و نســبت هریــک از ایــن اجزا 
ــا افــزودن چنــد  خــواص آلیــاژ مــورد نظــر را تعییــن می کنــد. ایــن آلیاژهــای مــدرن فقــط ب
درصــد از فلــز دیگــر بــه فلــز پایــه ســاخته می شــوند و بــه شــل های مختلفــی دارای کاربــرد 
صنعتــی اســت. آلیاژهــای پیشــرفته فــوالدی و غیرفــوالدی، ســوپر آلیاژهــا و ... جــزء این گروه 
محســوب می شــوند. ســاختارهای فلــزی متخلخــل به عنــوان فــوم فلــزی شــناخته می شــوند 
و دارای اســتحکام بــاال و وزن کــم هســتند. فوم هــای فلــزی کــه در صنعــت تصفیــه آب کاربــرد 
دارنــد مــی توانــد از جنــس آلومینیــوم باشــد. آلیاژهــای بــر پایــه تیتانیــوم، کــروم و سیلســیوم 
مــواد پیشــرفته فلــزی مقــاوم در برابــر خوردگــی هســتند. خوردگــی نــه تنهــا از مجــاورت فلــز با 
اکســیژن در حضــور آب بلکــه در حضــور اســیدها یــا مــواد شــیمیایی خشــن صنعتــی نیــز رخ 

مــی دهــد و یکــی از فرآیندهــای مخــرب در صنایــع مختلــف اســت.
بــا تمامــی ایــن تفاســیر توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان در تولیــد مــواد پیشــرفته فلــزی 

قابلیــت تقســیم بندی ذیــل را دارد:

صنایع فلزی و سرامیک ها

ضدخوردگــی،  ضدســایندگی،  نظیــر  خواصــی  دارای  کــه  فــوالدی  پیشــرفته  آلیاژهــای 
انعطاف پذیــری و ... هســتند، دارای افزودنی هایــی نظیــر نیــل، کــروم، مولیبــدن، وانادیــوم، 
تنگســتن، کبالــت، منگنــز و ... می باشــند و در ایــن زیردســته قطعــات صنعتــی و یــا 

شــمش های آلیــاژ فــوالدی مربوطــه ارائــه گردیــده اســت.

ــزی از  ــا اســتفاده از آلیاژهــای پیشــرفته فل ــان ب محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنی
جملــه آلیاژهــای بــر پایــه منیزیــم، کــروم، کبالــت، ســیلیس، وانادیــوم، آلومینیــوم و ... در این 
زیردســته ارائــه گردیــده اســت. در برخــی مــوارد نظیــر منیزیــم ایــن آلیاژهــا به صــورت شــمش 

تولیــد و قابلیــت ارائــه دارنــد.

در ایــن زیردســته قطعــات فلــزی پیشــرفته پوشــش داده شــده بــه یکــی از روش هــای آنــدی 
ــه  ــزی و ... ک ــی، فل ــواع پوشــش های معدن ــن ان ــده اســت. همچنی ــه گردی ــدی ارائ ــا کات و ی
قابلیــت اعمــال بــر روی قطعــات فلــزی صنعتــی را دارنــد در ایــن زیردســته گنجانــده شــده 

اســت.

بخشاول|فوالدهایپیشرفته:

بخشدوم|آلیاژهایپیشرفتهفلزی:

بخشسوم|پوششهایپیشرفتهفلزی:



سرامیک های پیشرفته2

شروع فصل از صفحه ۶۸

شروع فصل از صفحه ۲۰

ــزی هســتند کــه در فشــار و  ــی و غیرفل ســرامیک های پیشــرفته صنعتــی مــواد جامــد غیرآل
دمــای بــاال مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ســرامیک ها از ترکیــب عناصــر فلــزی - غیرفلــزی 
ایجــاد می شــوند. ســرامیک های مــدرن دارای خــواص و ویژگی هــای متنوعــی هســتند و در 
طیــف گســترده ای از حوزه هــای صنعتــی از ســاخت اســتخوان و دنــدان تــا ابزارهــای برشــی 
ــوم و  ــورت ف ــه ص ــد ب ــیمیایی می توانن ــرفته ش ــرامیک های پیش ــد. س ــرد دارن ــی کارب صنعت
غشــای ســرامیکی باشــند و در محیط هایــی در مجــاورت مــواد شــیمیایی و ســیاالت کاربــرد 
ــد. یکــی از کاربردهــای دیگــر ســرامیک های شــیمیایی ســامانه های تصفیــه آب اســت.  دارن
ســرامیک های پیشــرفته زیســتی بیوموادهایــی هســتند کــه اســتحکام فشــاری بــاال، مقاومت 
بــه ســایش مناســب و اصطــکاک پاییــن دارنــد و بــرای کاربردهــای مفصلی مناســب هســتند. 
ــدن می باشــند. ســرامیک های  ــرای بازســازی بافت هــای ســخت ب ــذا جایگزیــن مناســبی ب ل
پیشــرفته الکتریکــی انــواع عایــق، هــادی، نیمه هــادی، ابرهــادی، پیزوالکتریــک  و ... را شــامل 

می شــوند.
 بــر ایــن اســاس، به طورکلــی ســرامیک های تولیــدی توســط شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی 

قابلیــت تقســیم بندی در زیردســته های زیــر را دارنــد:

در ایــن زیردســته ســایر محصــوالت فلــزی پیشــرفته تولیــد شــده توســط شــرکت های 
دانش بنیــان کــه قابلیــت قرارگیــری در ســایر زیردســته ها را ندارنــد، ارائــه شــده اســت. 

بخشپنجم|سایرموادپیشرفتهفلزی:

ــوص 99.99(،  ــا خل ــد مــس ب ــر کات ــاال )نظی ــوص ب ــا خل ــزات ب ــده فل ــن زیردســته دربرگیرن ای
ــودر  ــر پ ــزی )نظی ــت مشــتقات فل ــوان و ســیلیکون( و در نهای ــر آنتیم ــاب )نظی ــزات کمی فل
فلــزات( اســت کــه در فرآینــد تولیــد قطعــات صنعتــی کاربــرد گســترده دارنــد. الزم بــه توضیــح 

اســت فرآینــد تولیــد برخــی از ایــن محصــوالت مبتنــی بــر بازیافــت اســت.

بخشچهارم|فلزاتخالص،کمیابوگرانبها:
در ایــن زیردســته پودرهــا و ســایر مــواد اولیــه و پایــه به منظــور تولیــد انــواع ســرامیک های 
صنعتــی نظیــر آلفــا آلومینــا و همچنیــن محصــوالت ســرامیکی قابل اســتفاده در تولید ســایر 
قطعــات ســرامیکی نظیــر رنــگ و لعــاب ســرامیکی، الیــاف ســرامیکی و ... معرفــی و عرضــه 

گردیــده اســت.

محصــوالت دانش بنیــان موجــود در ایــن زیردســته غالبــًا در دو نوع دیرگدازها و پوشــش های 
ــد،  ــا بی شــل عرضــه گردیده ان ــه به صــورت شــل دار و ی ــا ک ــد. دیرگدازه ــرار دارن ــی ق حرارت
در درجــه حــرارت بــاال خــواص فیزیکــی، شــیمیایی، مکانیکــی و ترمومکانیکــی آن هــا تغییــر 
ــواًل  ــی هــم معم ــرد هســتند. پوشــش های حرارت ــف دارای کارب ــع مختل ــد و در صنای نمی کن
ــی بلندمــدت مــورد  ــر تنش هــای حرارت ــزی به منظــور محافظــت اجــزاء در براب در ســطوح فل

ــد.  اســتفاده قــرار می گیرن

ــاب  ــوری، بازت ــده ن ــر فلورســانس، منحــرف کنن ــوری نظی ســرامیک هایی کــه دارای خــواص ن
نــوری، بازتــاب مــادون قرمــز، انتقال دهنــده ی نــور و ... هســتند در ایــن زیردســته قــرار 
گرفته انــد. ایــن ســرامیک ها در تولیــد محصــوالت مختلــف نظیــر شیشــه دارای کاربــرد 

هســتند.

در ایــن زیردســته محصوالتــی قــرار داده شــده اند کــه از ســرامیک های مختلــف نظیــر آلومینــا 
ــرآوری  ــد به منظــور ف ــوان قســمتی از خــط تولی ــا به عن ــا ســاخته شــده اند و از آنه و زیرکونی
ســایر مــواد اســتفاده می شــود. بــرای مثــال از گلولــه ســرامیکی قــرار گرفتــه در ایــن زیردســته 

به منظــور آســیاب کــردن مــواد بــا ســختی بــاال اســتفاده می شــود.

ــه دو دســته  ــه ب ــس هســتند ک ــواد فرومغناطی ــه م ســرامیک های مغناطیســی زیرمجموع
ــان  ــس تقســیم بندی می شــوند. محصــوالت دانش بنی ــرم مغناطی ــس و ن ســخت مغناطی
ــیدهای  ــت و اکس ــی اس ــای مغناطیس ــامل فریت ه ــًا ش ــته غالب ــن زیردس ــه در ای ــرار گرفت ق

ــرد دارد.  ــا کارب ــه در آنه ــواد اولی ــی م ــوان جــزء اصل ســرامیکی به عن

بخشاول|مواداولیهسرامیکیسنتزی:

بخشدوم|سرامیکهایپیشرفتهحرارتی:

بخشچهارم|سرامیکهایپیشرفتهنوری:

بخشسوم|سرامیکهایپیشرفتهمکانیکی:

بخشپنجم|سرامیکهایپیشرفتهمغناطیسی:
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مواد فلزی پیشرفته
فصلاول



فصلاولفصل اول
فصل دومفصل اول

مواد فلزی پیشرفته

فوالدهای میکرو آلیاژی     |     2۰   

22     |     Mo4۰ ورق فوالدی   

24     |     )۵۰ EMC( قطعات از جنس فوالد مقاوم به سایش مارتنزیتی کم آلیاژ   

محصوالت آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۰۰ با درصد منیزیم پایین     |     2۶   

2۸     |     )ALMG۶ محصوالت آلیاژهای آلومینیوم ۵۰۰۰ با درصد منیزیم باال )۵۰۸3  و   

3۰     |     )ECOALMAG۸ و ECOALMAG۶( آلیاژهای آلومینیم- منیزیم با بیش از ۵.۵ درصد منیزیم   

فرو کروم کم کربن     |     32   

فرو مولیبدن     |     34   

گیربکس و قوای محرکه تولید شده با روش متالورژی پودر     |     3۶   

قطعات از جنس سوپرآلیاژهای پایه کبالت     |     3۸   
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

معرفیمحصول:
فـوالد کم آلیـاژ پراسـتحکام )High Strength Low Alloy( کـه »فـوالد میکروآلیـاژی« نیـز نامیـده 
می شـود، نوعـی فـوالد آلیـاژی اسـت کـه بـا افـزودن مقـدار اندکـی از عناصر آلیـاژی ماننـد وانادیم، 
کلمبیـم و تیتانیـم تهیـه می گـردد و بـر فـوالد کربنـی معمولـی برتری هایـی دارد. فوالدهـای میکـرو 
آلیـاژ، در اواخـر دهـه ی 1960 پـا بـه عرصـه ی صنعت دنیا گذاشـتند و می توان آن هـا را نوعی فوالد 
کـم آلیـاژ بـا اسـتحکام باال دانسـت. مهم ترین مزیـت فوالدهای میکروآلیاژ، کاهـش مصرف انرژی 
و هزینـه در تولیـد، خصوصـًا در صنایـع اتومبیل سـازی می باشـد. در صنایعـی کـه کاهـش وزن در 
درجـه ی اول توجـه قـرار می گیـرد )ماننـد صنایع خودرو( اسـتفاده از فوالدهـای میکروآلیاژی رونق 
بیشـتری دارد. اسـتحکام محصولـی کـه بـا ایـن مـواد سـاخته می شـود بـدون عملیـات حرارتـی 
از 415 تـا ۸25 مگاپاسـکال تغییـر می کنـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه فوالدهـای میکروآلیـاژی در 
قطعه هـای فلـزی باریک تـر بـه کار مـی رود، خوردگـی باعـث کاهش چشـم گیر اسـتحکام در این گونه 

فلـزات می گـردد.

شرکت فوالد آلیاژی ایران 
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

قطعات خودرو، پیچ و مهره، میلگردهای ساختمانی استحکام باال و ...

کم آلیاژ 	 
حساس به دما	 
پیچیدگی نسبتًا باال	 

www.iasco.ir

فوالدهای میکرو آلیاژی
HSLA میکرو آلیاژی معمولی؛ کم آلیاژ کم کربن؛ کم آلیاژ پر استحکام

سالتاسیس:
۱3۷۰

مقاصداصلیصادراتی:

سابقهصادرات:

آذربایجان، ارمنستان، اسپانیا، افغانستان، آلمان، امارات، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان، پاکستان، 
پرتقال، تایلند، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری چک، کره جنوبی، عراق، عمان، غنا، هلند

بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دالر

بخش:فوالدهایپیشرفته
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

مقاومت به حرارت تا دمای 500 تا 600 درجه سانتی گراد	 
مقاوم در برابر سایش	 
قابلیت جوشکاری عالی	 
قابلیت عملیات حرارتی 	 
فرم پذیری بسیار خوب	 

معرفیمحصول:
فوالد Mo40 یا 17225 یک فوالد آلیاژی مولیبدن کروم دار است که به طور گسترده در ساخت 
آن دسته از تجهیزات صنعتی که تحت فشار یا ضربه و حرارت باال قرار دارند )مانند تیر، ستون، 
چرخ دنده و موارد دیگر( به کار می رود. این فوالد جزو آلیاژهای کم کربن دسته بندی می گردد و 

دارای توان کششی، مقاومت به سختی بسیار باال و خواص خوردگی مناسب می باشد.
به طورکلی، اصلی ترین ویژگی فوالد کروم - مولیبدن مقاومت به حرارت تا دمای 500 تا 600 درجه 
سانتی گراد با حفظ استحکام و مقاومت به سایش می باشد؛ همچنین از بارزترین خواص این 
فوالد قابلیت جوشکاری عالی است و اینکه این فوالد به  راحتی شل می گیرد و از فرم پذیری 

بسیار خوبی برخوردار است.

شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

در غلتک های صنایع سیمان	 
 غلتک های صنایع فوالد	 
 شاتون محورهای خودرو	 
 تولید ماشین آالت 	 
 چرخ دنده های غول پیکر	 

www.ghataat.com

Mo40 ورق فوالدی

سالتاسیس:
۱3۷4

بخش:فوالدهایپیشرفته

مقاصداصلیصادراتی:
ترکیه، ترکمنستان، عراق و افغانستان

سابقهصادرات:
بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
فوالدهای مقاوم به سایش کم آلیاژ از پرکاربردترین مواد در صنایع معدنی می باشد. به صورت 
کلی قطعاتی که در معرض ضربه و سایش هستند از این جنس تولید می گردند. این فوالد با 
توجه به سختی و مقاومت باال نسبت به ضربه، در بسیاری از موارد، قابل جایگزینی با قطعات 
ساخته شده از جنس فوالدهای کار شده مقاوم به سایش مانند Hardox می باشد ولی با توجه 
به محدودیت های ریخته گری معمواًل در قطعات با شل هندسی پیچیده و ضخامت بیشتر از 

15 میلی متر قابل استفاده است.

شرکت تولیدی و صنعتی اصفهان مالیبل 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

انواع چکش های سنگ شکن	 
ناخن و حفاظ پاکت در ماشین آالت راه سازی و معدنی	 
الینرهای آسیاب، شوت، فیدر و تجهیزات مشابه با ضخامت بیشتر از 15 میلی متر	 
تیغه های خردکن در صنعت بازیافت	 
جایگزینی با کلیه قطعات ساخته شده از فوالد منگنزی )هادفیلد(	 

)EMC 50( قطعات از جنس فوالد مقاوم به سایش مارتنزیتی کم آلیاژ

سالتاسیس:
۱3۷۶

بخش:فوالدهایپیشرفته

70 تا ۸0 درصد مارتنزیتساختارمیکروسکوپی

کمتر از 5 درصدمیزانعناصرآلیاژی

45 راکول سیسختی

تا 40 ژولانرژیضربه

مزایایرقابتی:
سختی باال و مقاومت عالی نسبت به ضربه 	 
قابلیت جوشکاری	 
کاهش قیمت تمام شده با حذف عملیات شل دهی و ماشین کاری	 
قیمت کمتر متریال نسبت به فوالدهای مشابه کارشده	 

www.emcasting.com
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
محصـوالت گـروه 5000 بـا منیزیـم پاییـن بـه واسـطه خـواص مناسـبی هم چـون )مقاومـت بـه 
عنـوان مبدل هـای حرارتـی، مخـازن  بـه  )اسـتحکام خـوب(، کاربردهـای وسـیعی  و  خوردگـی( 
نگهـداری سـوخت و مـواد خوراکـی و ورق کاربـردی در سـازه ها در صنایع مختلـف هوایی، دریایی 
و خـودرو یافته انـد. آلیـاژ آلومینیـوم دارای 2 یـا 3 درصـد منیزیـم حیـن تغییـر شـل داغ تنهـا 

دچـار بازیابـی می شـود.
با افزایش منیزیم به مقادیری بیش از 4 درصد به سـبب رخداد ناقص DRX و رسـوب فاز ثانویه، 
تغییـر شـل داغ بـا مشـکالت کارپذیـری روبـرو خواهـد شـد؛ امـا در مقادیر کم منیزیـم، غیرهمگنی 

چشـمگیری صـورت نمی گیـرد و تهیـه ی آلیـاژ و ریخته گـری نیز بـا چالش کمتری روبرو می شـود. 
تختـال آلومینیومـی پـس از ریخته گـری در خـط نـورد ابتـدا تحـت بـرش کاری قـرار گرفتـه و سـپس 
در صـورت نیـاز بـه کیفیـت سـطحی مناسـب و یـا زدودن عیـوب سـطحی ناشـی از ریخته گـری، 
براده بـرداری می گـردد؛ پـس از آن تختـال بـه کوره هـای پیش گـرم انتقـال داده خواهدشـد. انتخـاب 
دمـای کـوره در مجموعـه عمدتـا بـر اسـاس دمـای ذوب آلیـاژ رخ می دهـد. تختـال گـرم شـده، طـی 

چنـد پـاس نـورد گـرم نهایتـا بـه ضخامـت 7 میلی متـر می رسـد.
طراحـی مراحـل نـورد عمومـا بـر مبنـای تـوان دسـتگاه، 
افزایـش کارپذیـری و طراحـی ریزسـاختار صـورت خواهـد 
پذیرفـت. نـورد سـرد آلیـاژ در دسـتگاه نـورد سـرد چهـار 
غلتکـه انجـام می گیـرد و بـرای ایـن آلیـاژ تـا ضخامـت 
0/4 میلی متـر ادامـه خواهـد داشـت و پـس از برش ورق 

)بسـته بـه نـوع سـفارش( آنیـل می شـود.

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع هوایی، دریایی و خودرو

محصوالت آلیاژهای آلومینیوم 5000 با درصد منیزیم پایین

سالتاسیس:
۱3۵۱

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
ایجاد ارزش افزوده باال

میزانمنیزیم: کمتر از 4 درصد	
ضخامت: تا 0/4 میلی متر	
پهنایورق: با توجه به سفارش ها قابل تغییر	

www.navardaluminum.com

مقاصداصلیصادراتی:
 ترکمنستان و عراق

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
در میـان آلیاژهـای متنـوع آلومینیـوم، آلیاژهـای Al-Mg بـا توجه به خواصی همچون اسـتحکام 
بـاال، مقاومـت بـه خوردگـی خـوب، شـل پذیری و جوش پذیـری مناسـب، نـه تنهـا در صنایـع 
خـودرو، بلکـه در صنایـع دریایـی و هوایـی نیـز کاربـرد وسـیعی یافته انـد. در ایـن آلیـاژ عنصـر 
منیزیم قابلیت انحالل تا  ا11/7 درصد را دارا می باشـد که سـبب افزایش 30 تا 40 مگاپاسـکال 
اسـتحکام می شـود. همچنیـن افـزودن ایـن عنصـر بـه آلومینیـوم سـبب افزایـش مقاومـت بـه 
خوردگـی ایـن آلیـاژ نیـز می شـود. توجـه بـه ایـن مطلـب ضـروری بـه نظـر می رسـد کـه گرچـه 
افزایـش منیزیـم تـا مقادیـری بیـش از 3/5 درصـد اسـتحکام را از طریـق انحـالل آن در زمینـه 
افزایـش می دهـد، امـا در دماهـای زیـر 200 درجـه سـانتی گراد محلـول حاصـل، فوق اشـباع بوده 
کـه باعـث ایجـاد رسـوبات فعـال - از لحـاظ الکتروشـیمیایی - در مرزدانه هـا می شـود. ایـن امـر 
سـبب کاهـش اسـتحکام در ایـن نواحـی و همچنیـن افزایـش حساسـیت بـه خوردگـی تنشـی 

)SCC( خواهـد شـد.
لـذا بـا افزایـش مقـدار منیزیـم بـه مقادیـری بیـش از 5 درصـد، عـالوه بـر افزایـش اسـتحکام و 

تـردی مـاده، بـا رخـداد جزئـی تبلـور مجـدد، تمرکـز سـیالن نیـز افزایـش می یابـد.

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع دریایی، هوایی و خودرو

محصوالت آلیاژهای آلومینیوم 5000 با درصد منیزیم باال 
)ALMG6 5083  و(

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
ایجاد ارزش افزوده باال

میزانمنیزیم: بیش از 4 و تا 6 درصد	
ضخامت: تا 0/4 میلی متر	
پهنایورق:با توجه به سفارش ها قابل تغییر 	

www.navardaluminum.com

سالتاسیس:
۱3۵۱

مقاصداصلیصادراتی:
 ترکمنستان و عراق

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
یا چند عنصر  آلومینیوم هستند که یک  تا 96 درصد  آلومینیوم معمواًل شامل 90  آلیاژ های 
آلیاژی جهت بهبود خواص به آن ها افزوده شده است. اگرچه بسیاری از فلزات با آلومینیوم 
تشکیل آلیاژ می دهند، ولی تعداد کمی از آن ها در آلومینیوم حاللیت قابل توجهی دارند. در 
بین افزودنی های آلیاژی، عنصر منیزیم حاللیت باالیی در آلومینیوم دارد. علی رغم مزایای قابل 
توجه ناشی از افزودن منیزیم به آلیاژهای آلومینیوم، افزودن منیزیم در مقادیر بیش از 5/5 
درصد وزنی با چالش های تکنولوژیک بسیار زیادی مواجه است که مهم ترین چالش، دشواری 
افزودن مقادیر باالی منیزیم به مذاب آلومینیوم است. به دلیل تمایل بسیار زیاد منیزیم به 
به اکسیداسیون شدیدتر شده و کنترل  افزایش مقدار منیزیم تمایل  با  با اکسیژن،  واکنش 
عملیات ذوب و ریخته گری را با چالش مواجه می کند. در نتیجه مقادیر زیادی از آخال ها و 
اکسیـدی  ذرات  این  می شوند. حضور  تشکیل  آلومینیوم  آلیاژ  داخل  اکسیدی  ناخالصی های 
آلیاژهای  به کاهش کیفیت  منجر  هستند،  منیزیم  آلومینیوم  اسپینل های  نوع  از  اغلب  که 

آلومینیوم شده و قابلیت شل پذیری و عمر خستگی این آلیاژها 
را تا حد زیادی کاهش می دهند. حذف این ناخالصی ها از مذاب 

اغلب غیر ممکن بوده و یا با دشواری بسیار همراه است.
افزایش عناصری مانند مس، روی و سیلیسیم به آلومینیوم باعث 
تغییر مکانیزم استحکام بخشی از حالت محلول جامد به پیرسختی 
را  آلومینیوم  آلیاژهای  شل  تغییر  قابلیت  نتیجه  در  و  می شود 
محدود می کند. عنصر منیزیم با چنین محدودیتی مواجه نیست 
و بدون تغییر مکانیزم استحکام بخشی تا حدود 17 درصد وزنی به 

آلومینیوم افزوده می گردد.

گروه تولیدی ماهد آلومینیوم  

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

تولید ورق های آلومینیم - منیزیم با استحکام بسیار زیاد و ضخامت کم )با روش های نورد 	 
و اکستروژن( 

ساخت سازه های هوایی 	 

آلیاژهای آلومینیم- منیزیم با بیش از 5.5 درصد منیزیم 
)ECOALMAG8 و ECOALMAG6(

سالتاسیس:
۱3۸۶

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
قابلیت ماشین کاری مطلوب	 
مقاومت باال نسبت به خوردگی باال	 
کیفیت سطحی باال پس از فرایند آبکاری	 

آلیاژهای آلومینیوم- منیزیم ECOALMAG6 و ECOALMAG8 به ترتیب حاوی مقادیر 6 و ۸ 
درصد وزنی منیزیم هستند. آلیاژ دوتایی آلومینیوم- منیزیم شل پذیری و خواص کششی بسیار 
مطلوبی دارد. چگالی آلیاژهای ECOALMAG6 و ECOALMAG8 در حدود 26000 کیلوگرم بر 
متر مکعب است که به شل بیلت با قطر 7 اینچ و با روش Die Cast تولید شده اند. خواص 

مکانیکی نمونه ها مطابق با جدول زیر است:

www.mahedaluminium.com

ECOALMAG6ECOALMAG8

استحکام تسلیم بین 120 تا 573 مگاپاسکال )با انجام 
فرایند نورد سرد استحکام تسلیم از 120 مگاپاسکال تا 

573 مگاپاسکال افزایش می یابد( 

استحکام تسلیم بین 169 تا 647 مگاپاسکال )با انجام 
فرایند نورد سرد استحکام تسلیم از 169 مگاپاسکال تا 

647 مگاپاسکال افزایش می یابد(

استحکام حد نهایی کشش بین 292 تا 593 مگاپاسکال 
)با انجام فرایند نورد سرد استحکام حد نهایی کشش 
از 292 مگاپاسکال تا 593 مگاپاسکال افزایش می یابد(

 690 تا   347 بین  کشش  نهایی  حد  استحکام 
استحکام حد  نورد سرد  فرایند  انجام  )با  مگاپاسکال 
نهایی کشش از 347 مگاپاسکال تا 690 مگاپاسکال 

افزایش می یابد(

درصد ازدیاد طول بین 2 تا 36 درصد )با انجام فرایند 
به 2  درصد  از 36  آلیاژ  ازدیاد طول  درصد  نورد سرد 

درصد کاهش می یابد(

درصد ازدیاد طول بین 3/7 تا 36/6 درصد )با انجام 
فرایند نورد سرد درصد ازدیاد طول آلیاژ از 36/6 درصد 

به 3/7 درصد کاهش می یابد(

مقاصداصلیصادراتی:
ترکیه، عراق و امارات

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیتتولیدساالنه:
۱,۸۰۰ تن
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
فروکـروم معمـوال از تغلیـظ، غنی سـازی، گندله سـازی و کلوخه سـازی سـنگ کـروم در واحـد احیای 
ذوب تولیـد می شـود. هنگامـی کـه کـروم بـا آهـن و نیـل آمیختـه گـردد؛ آلیـاژی کـه نیکـروم 
نـام دارد را تولیـد می کنـد. ایـن آلیـاژ در دماهـای بـاال مقـاوم بـوده و جهـت سـاختن واحدهـای 
قسـمت های مختلـف خودروهـا و سـایر محصـوالت بـه کار مـی رود. کـروم از کانـی کرومیـت قابل 
تهیـه اسـت. کرومیـت یـک کانـی اکسـیدی تشـکیل یافتـه از کـروم، آهـن و اکسـیژن می باشـد 
و بـرای افـزودن کـروم بـه فـوالد و چـدن الزم اسـت آن را بـا آهـن وارد آلیـاژ نمـود؛ بنابرایـن 
بـه صـورت فـرو آلیاژهـای کـروم پرکربـن و کم کربـن در صنایـع ریخته گـری چـدن، فـوالد و کـروم 
متـال بـرای آلومینـوم مصـرف می گردنـد. ایـن فراینـد با اسـتفاده از واکنـش آلومینوترمـی انجام 
می گیـرد. فـرو کـرم، بـا اسـتفاده از شـارژ کرومیت، اکسـید آهـن، آلومینیوم، فرو سـیلیس و مواد 
کمک کننـده  ذوب بـرای سـیالیت بیشـتر سـرباره ایجـاد شـده در راکتـور رو بـاز تولیـد می گـردد. 
تفـاوت فـرو کـروم پـر کربـن و کـم کربـن در میزان شـارژ ترکیبـات حاوی کربـن و کنتـرل پارامترهای 

فرموالسـیون شـارژ کلـی مـواد اسـت.

شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

در تولید فوالد ضدزنگ، فوالدهای سخت و همچنین برخی آلیاژهای پر ارزش 	 
اندودکاری و ایجاد سطحی سخت و زیبا و نیز برای افزایش مقاومت ضدخوردگی 	 
در ریخته گری ها برای تولید آهن کروم	 
برای سختی بخشیدن و افزایش مقاومت شیمیایی فوالد 	 

فرو کروم کم کربن

سالتاسیس:
۱393

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
هایتک بودن فرموالسیون محصول نهایی	 
ایجاد ارزش افزوده برای محصول به واسطه فناوری آلیاژسازی	 

حاوی کروم، سیلسیوم، فسفر، گوگرد و کربن

www.zico-ref.ir
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
باال  شدیدًا  را  فوالد  مکانیکی  و  فیزیکی  خواص  است که  آلیاژی  افزوده ی  یک  فرومولیبدن 
برده، ریزساختار یکنواختی در آن ایجاد کرده و عالوه بر این سختی پذیری و استحکام ضربه ای 
فوالد را نیز افزایش می دهد. این فلز به صورت فروآلیاژ ارزان تر و به صرفه تر می باشد، چرا که 
مولیبدن، فلزی سنگین با نقطه ی ذوب باال است و در صورت اضافه شدن به صورت فروآلیاژ، 
دانسیته و نقطه ذوب آن پایین می آید. روش تهیه ی فروآلیاژها از طریق دو نوع راکتور باز و 
بسته می باشد. راکتور باز دارای راندمان کمتر و هزینه ی کمتری است. این روش با حفر گودالی 
در درون زمین و آسترکاری آن با جرم نسوز انجام می گیرد. بعد از محاسبات ترمودینامیکی 
و بهینه سازی نسبت هر یک از مواد اولیه، مخلوط مواد اولیه با یکدیگر در درون راکتور روباز 
ریخته شده و با انجام یک قوس واکنش فعال می گردد. بعد از گذشت مدت زمان کافی بر اثر 
گرمای آزاد شده، مواد ذوب می شوند و یک سرباره ی ضخیم روی سطح قرار می گیرد؛ پس از آن 
نیز، از شکست با چکش هیلتیو جداسازی ذوب منجمد از سرباره، فرومولیبدن بدست می آید. 
برای تولید فرومولیبدن می بایست سولفور مولیبدن حاصل از لجن های مس را به اکسید تبدیل 

کرده و به روش احیاء با آهن فرو مولیبدن تولید نمود.
از این آلیاژ در ریخته گری سنگین استفاده می شود و به طورکلی در مواقعی که فوالد به مقاومت 

حرارتی باال نیاز دارد، شاهد به کارگیری این آلیاژ خواهیم بود.

کارخانه ریخته گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژآریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

در ساخت ابزار و ماشین آالت	 
تجهیزات نظامی 	 
لوله های پاالیشگاهی 	 
قطعات تحت فشار باال 	 
بعضی قطعات مربوط به خودروها، کامیون ها، لوکوموتیوها و کشتی ها 	 
ابزار قطعات ماشین کاری با سرعت باال	 
ابزار کار سرد	 
انواع مته های دریل انواع پیچ گوشتی 	 
انواع اسکنه 	  فرو مولیبدن

سالتاسیس:
۱39۰

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
ایجاد ارزش افزوده به واسطه ی هایتک بودن دانش فنی تولید محصول

بهبود سختی	 
کاهش شکنندگی حرارتی	 
مقاومت در برابر ترک هیدروژنی و ترک خوردگی تنشی سولفید	 
افزایش مقاومت حرارتی	 
بهبود جوش پذیری	 

www.ariamoly.com

مقاصداصلیصادراتی:
بلژیک، هلند و ترکیه

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
قطعاتی نظیر توپی انواع خودروها و هاب کالچ رینگ ABS قطعات نیروی محرکه هستند و 
بایستی به روش متالورژی پودر تولید گردند؛ این قطعات دارای تلورانسی در حد صدم و سختی 

در حد 60 تا HRB 110 می باشند. 
در ابتدا، بعد از شبیه سازی قطعه و تایید نقشه، طراحی قالب با کمک پارامترهای مشخص 
شده انجام گرفته و سپس با کمک شبیه سازی با نرم افزار ANSYS مشکالت قالب بررسی شده 
و طراحی بهینه می گردد؛ سپس قطعه با کمک پرس و قالب به صورت خام تولید و برای زینتر 

به کوره ی اتمسفر کنترل وارد می شود، این قطعه به خودی خود ظاهری ساده دارد.

شرکت متالورژی پودر مشهد 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع خودروسازی

گیربکس و قوای محرکه تولید شده با روش متالورژی پودر

سالتاسیس:
۱3۶۶

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

دانسیتهقطعات: 6.6 گرم بر سانتی متر مکعب	
	 ۸50DN :استحکامشکست
زبریسطح: 3.6 میکرون	

پودر استفاده شده برای این قطعات پودر F50U366 از شرکت HOGANAS می باشد.	 

www.mpmiran.com
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
این مجموعه شامل آلیاژسازی و ساخت قطعات از جنس سوپر آلیاژ پایه کبالت در 3 گرید 
STELLITE 6 ،STELLITE 4 و TRIBALOY T-800 می باشد که برای ساخت قطعاتی که در 
معرض سایش و خوردگی هستند همچون یاتاقان های خط گالوانیزه گرم فوالدسازی، سیت و 

گیت ولوهای دروازه ای GATE VALVE و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت فناوری پایا مواد 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

ســاخت قطعــات بــرای مــواردی کــه ســایش شــدید و خوردگــی وجــود دارد، قطعاتــی ماننــد 
یاتاقان هــای خــط گالوانیــزه، کارخانجــات فوالدســازی و ..

قطعات از جنس سوپرآلیاژهای پایه کبالت

سالتاسیس:
۱2۸3

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
هایتک بودن فرموالسیون ترکیب مواد اولیه	 
انعطاف پذیری تولید برای محصوالت مختلف و کم تیراژ	 
قیمت تمام شده رقابتی	 

سختی)راکولسی(
دانسیته)گرمبرسانتیمتر

مکعب(
Alloy

40 تا 50 ۸.۸ Stellite4

36 تا 45 ۸.4 Stellite6

55 تا 60 ۸.64 Tribaloyt-800
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اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
 Inconel625،( این گروه از محصوالت شامل آلیاژسازی و ساخت قطعات از جنس آلیاژ پایه نیل

Hastelloy B2، Hastelloy C276 و Monel 400( هستند:
برابر طیف 	 آلیاژ مقاوم به خوردگی در  بر این که یک  اینکونل 625 عالوه   :Inconel625

گسترده ای از مواد خورنده است، از مقاومت مکانیکی باال نیز برخوردار می باشد. به دلیل 
درصد باالی نیل در ترکیب اینکونل، 625 این آلیاژ در مقابل یکی از رایج ترین انواع خوردگی 
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یعنی خوردگی تنشی کلرایدی مقاوم است، همچنین 
اینکونل 625 در مقابل خوردگی حفره ای و خوردگی شیاری مقاومت بسیار خوبی از خود 
نشان می دهد. به دلیل پایداری ساختار بلورین اینکونل 625 در دمای باال و حفظ دانه بندی 
به  نیاز  آن  در  برای کاربردهایی است که  مناسبی  آلیاژ گزینه ی  این  از ذوب مجدد،  پس 
الیه نشانی با جوش وجود دارد؛ این امتیاز سبب می گردد تا قطعات ساخته شده از این 

آلیاژ، قابلیت تعمیر پذیری مناسبی داشته باشند.
HastelloyB2: هستلوی B2 آلیاژ نیل و مولیبدن است. این آلیاژ مقاومت منحصربه فردی  	

به خوردگی در مقابل محیط های کاهنده به خصوص گاز کلرید هیدروژن و اسید هیدروکلریک 
از خود نشان می دهد. درصد پایین کربن در این آلیاژ موجب بهبود خواص جوش پذیری و 
مقاومت مکانیکی و مقاومت به خوردگی مناسب در ناحیه جوش گردیده است. هم چنین 
افزایش مقاومت به خوردگی تنشی  باال در ترکیب هستلوی B2 موجب  درصد مولیبدن 

کلرایدی می شود.
به 	 منجر   ،C276 ترکیب هستلوی در  نیل  و  قابل توجه کروم  مقدار   :HastelloyC276

و کاهنده  اکسنده  اسیدهای  ترکیب  با  مواجهه  در  آلیاژ  سوپر  این  خوردگی  به  مقاومت 

شرکت تولیدی و صنعتی اصفهان مالیبل 

کاربـــــــــــرد:
صنایعی مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید نیرو، هوافضا و ...

قطعات از جنس سوپرآلیاژهای پایه نیلک

سالتاسیس:
۱3۷۶

مزایایرقابتی:
مقاومت باال نسبت به اکسیداسیون و خوردگی 	 
مقاومت باال نسبت به حرارت	 

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

تنشی  و  حفرگی  شیاری،  خوردگی  مقابل  در  خوبی  بسیار  مقاومت  نیز  آلیاژ  این  می گردد. 
کلرایدی از خود نشان می دهد.

Monel400: مونل 400 آلیاژ نیل و مس است که مقاومت فوق العاده ای به خوردگی در 	
آب دریا، نمک های طبیعی و نمک های بازی دارد؛ لذا به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها در 
ساخت تجهیزاتی است که به طور مستقیم با آب دریا در تماس اند. از دیگر مزایای مونل 400 
حفظ مقاومت مکانیکی این آلیاژ در گستره وسیع دمایی از فوق سرد )کرایوژنیک( تا 550 

درجه سانتی گراد می باشد.

www.emcasting.com
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
فـن آوری جداسـازی CO2، سـازگار بـا محیـط زیسـت و کارآمـد از نظـر مصـرف انـرژی بـه طـور 
فزاینـده ای ضـروری می باشـد. در اسـتفاده از غشـاهای پلیمـری، ایـن غشـاها نشـان داده انـد کـه 
دارای محدودیـت تجـاری کـردن از نظـر نفوذپذیـری و گزینش پذیـری هسـتند. اخیـرًا، غشـاهای 
ماتریـس آمیختـه بـرای غلبـه بـر چنیـن محدودیت هایـی توسـعه یافته انـد. بـه طـور کلـی، ایـن 
غشـاها بـا اسـتفاده از دو یـا چنـد مـاده ی مختلـف بـا خـواص متمایـز سـاخته می شـوند. یـک 
مـاده )معمـواًل یـک پلیمـر(، فازی پیوسـته تشـکیل داده که به عنوان زمینه یا ماتریس شـناخته 
می شـود. مـاده ی دیگـر یـک فـاز پراکنـده ی آلـی یـا غیـر آلـی را تشـکیل داده، کـه پرکننـده نامیده 
می شـود. زمینـه و پرکننـده غیـر قابـل تغییـر بـوده و خـواص انتقالـی متفاوتـی دارنـد. کار ایـن 
محصـول، بهبـود عملکـرد جداسـازی دی اکسـید کربن غشـاهای پلیمری خالـص و حتی ماتریس 
آمیختـه حـاوی ذرات MOF بـوده اسـت کـه در ایـن امـر کارایـی خوبـی را بـه ویـژه در زمینه هـای 
جداسـازی دی اکسـید کربـن از متـان و دی اکسـید کربـن از نیتروژن از خود بـه نمایش می گذارد.

شرکت مبتکران فناور گستر اکسین 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

 	CO2 به دام انداختن
 حذف کربن دی اکسید از گاز دودکش	 
 تصفیه گاز طبیعی و تصفیه هیدروژن	 

CO2 غشای ماتریس آمیخته اصالح شده برای حذف

سالتاسیس:
۱39۶

بخش:آلیاژهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
غلظت ناچیز مایع یونی در غشای نهایی	 
 	CO2 تراوش پذیری باالی

مواداولیهموردنیاز:
متیل ایمیدازول )%99(	 
نیترات روی شش آبه )%99(	 
اتانول )%99.99(	 
نرمال هگزان )%99.99( 	 
آب مقطر	 

www.oktc.ir
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
سـیم جوش هـای توپـودری از تنـوع و ابعـاد بسـیار مختلفـی برخوردار هسـتند. پودر داخل سـیم 
جوش هـا از سـه نـوع پـودر مختلـف تشـکیل شـده اسـت. پـودر مـواد آلیـاژی کـه گـرده جـوش 
را تشـکیل می دهنـد و سـاخنمان و ترکیـب شـیمیایی جـوش را تشـکیل می دهنـد. پودر هـای 
فالکـس کـه می تواننـد نقـش محافظـت کنندگـی را ایجـاد نماینـد. درحقیقـت گازهایـی کـه از 
سـوختن فالکـس تولیـد می شـوند، نقـش خنـک کننـده و محافظـت را دارنـد. پودرهـای سـرباره 
سـاز کـه در هنـگام تشـکیل حوضچـه جـوش، نقش حفاظت به وسـیله سـرباره را بـر عهده دارند 
و در هنـگام جوشـکاری بـا تشـکیل سـرباره، حوضچـه جـوش توسـط پوشـش سـرباره در برابـر 

اتمسـفر محافظـت می شـود. 
در ظاهـر سـه نـوع پـودر بـا عنـوان و وظایـف مختلـف در یـک سـیم جـوش پـودری وجـود دارنـد. 
امـا مسـئله اینجاسـت کـه هـر کـدام از ایـن پودر هـا نیـز بـا ترکیب هـای شـیمیایی مختلـف با هم 

ترکیـب می شـوند. 
شـرکت نمـاد بـا بررسـی مشـکالت روز صنایـع مختلـف در زمینـه سـایش و تخریـب تجهیـزات، 
سـیم جوش هایی بـا مقاومـت بسـیار زیـاد در برابـر سـایش، سـختی بسـیار باال ) 65 تـا 70 راکول 
سـی( و متناسـب بـا شـرایط کاری گوناگـون تولیـد کـرده اسـت کـه بـا قطرهـای 1/6، 2/4 و 2/۸ 
 MIG/MAG میلـی متـر بـه بـازار عرضه می شـود. این سـیم جوش ها بـه روش معمول جوشـکاری

)جوشـکاری CO2( بـه راحتـی قابـل اسـتفاده می باشـند. 

شرکت توسعه فناوری های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع مختلف از جمله سیمان، کاشی، سرامیک، خردایشی، معدن، آجر	 

سیم جوش توپودری ایجاد کننده سخت پوش حاوی رسوبات 
نانومتری بر روی فوالد

سالتاسیس:
۱3۸۸

بخش:پوششهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
خواص کاربردی بسیار خوب	 
قیمت مناسب	 
کیفیت باال 	 

مقاومت در برابر سایش فلز با ذره بسیار باال	 
راندمان جوشکاری بسیار باال	 
خود محافظ بودن	 
مقاومت دمایی تا ۸50 درجه سانتی گراد	 

www.namadnanotech.com
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
یکـی از روش هـای جوشـکاری فلـزات، جوشـکاری بـه وسـیله ی پـودر جـوش احتراقـی می باشـد. 
پـودر جـوش احتراقـی بـه عنـوان اتصـال گرمـازا شـناخته می شـود و در صنایع ارتینـگ و حفاظت 
کاتدیـک مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ کـه از مزایـای آن می تـوان بـه اتصـال دائمـی بـا مقاومـت 
الکتریکـی بسـیار پاییـن هادی هـای ارتینـگ بـا مـس یـا فـوالد اشـاره نمـود. در سیسـتم ارت، در 
کانال هـای شـبکه ای در زیـر زمیـن، بـه دلیـل دفـع سـیم ها، جـوش سـیم ها سـخت می باشـد، 

بنابرایـن جـوش احتراقـی انتخـاب می شـود. 
پـودر جـوش از اکسـید مـس، آلومینیـم، گوگـرد و چنـد مـاده دیگر تشـکیل شـده اسـت. با توجه 
 بـه نـوع قالـب و سـایز آن هـا، در اندازه هـای وزنـی متفاوتـی ماننـد 32، 45 و ... عرضه می گردد. 
در حالـت کلـی فراینـد تولیـد پـودر جـوش احتراقی شـامل ایجاد اکسـید مس، خردایـش مواد با 

کوبیـدن و اختـالط مـواد بـا یکدیگر به وسـیله همزن می باشـد.

شرکت پتونیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع ارتینگ و حفاظت کاتدیک

پودر جوش احتراقی

سالتاسیس:
۱3۷۱

بخش:پوششهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
تســهیل انجــام فرآینــد جوشــکاری در مناطــق بادخیــز )کــه امــکان انجــام احتــراق در آن مناطــق 

دشــوار اســت(

جنس قالب گرافیتی	 
چگالی 1/7 گرم بر سانتی متر مکعب	 

www.petuniaco.com

مقاصداصلیصادراتی:
ترکیه و عراق

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
در دماهـای بسـیار بـاال، جلوگیـری از خوردگـی و اکسیداسـیون قطعـات موتـور انـواع هواپیماهـا، 
قسـمت های داغ و پره هـای انـواع توربین هـا و قطعـات بویلرهـا در مقابـل گازهـای خورنـده بـه 
پوشـش فـوق حرارتـی ضـد خوردگـی نیـاز دارد. پوشـش محافظـت خوردگـی فـوق حرارتـی دمای 
بـاال بـا دمـای پخـت ۸50 درجـه سـانتی گراد می توانـد سـطوح فلـزی را تـا دمـای 1000 درجـه 
سـانتی گراد در مقابـل حـرارت مسـتقیم، اکسیداسـیون و گازهـای خورنـده محافظـت نمایـد؛ 
همچنیـن، ایـن قابلیـت را دارد کـه از خوردگـی و اکسیداسـیون فلزهـا و آلیاژهـا جلوگیـری نموده 
و در محیط هـای دارای رطوبـت زیـاد و در مجـاورت بـا انـواع روغن هـا و سـوخت های پایه نفتی و 
سـینتتیک مقاومت نشـان داده و به واسـطه ی قدرت چسـبندگی، دارای سـختی و تحمل بسیار 
باالیـی در برابـر دامنـه ی وسـیعی از تنـش، کشـش و ضربه هـا باشـد. ایـن محصـول در حالـت 
دوغابـی بـوده، بـه شـل اسـپری بـر سـطح مـورد نظـر پاشـیده شـده، بـه صـورت یک الیه بـر روی 

سـطح قطعـه مـورد نظـر قـرار گرفتـه و مقاومـت حرارتـی باالیـی بـه آن قطعـه می بخشـد. 

شرکت کیمیا بومی سازان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع هواپیمایی	 
خودرو و سایر صنایع که در آن ها قطعات در معرض دمای باال قرار گرفته دارند.	 

پوشش های حرارتی 1000 درجه سانتی گراد

سالتاسیس:
۱394

بخش:پوششهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
دسـت یابی به ترکیب بهینه ای از مواد شـیمیایی و فناوری خاص که بتواند یک ماده شـیمیایی 
را بـه گونـه ای بـر یـک بسـتر فلـزی قـرار دهـد کـه در دماهـای بـاال فلـز را در مقابـل خوردگـی و 

فرسـایش محافظـت کنـد مسـتلزم کاربـرد سـطح باالیـی از فنـاوری اسـت.

www.kimsangroup.com

100 درجه سانتی گرادمقاومتحرارتیپوشش

lp.inch 100مقاومتدربرابرضربه

۸00 درجه سانتی گراددمایپختاولیهپوشش

30 تا 55 میکرونضخامتپوششیکباراسپری

نداردنیازبهبراقسازی

zahn cup 20ویسکوزیته

1.6گراویمتری

PH11.2

عایقرساناییالکتریکی

آبحالل

اکسیدهای فلزیپیگمنتاصلی

آب، سوخت و روغن های jp4 ,5606 ,23699 ,7808مقاومتشیمیاییدربرابر

 	 BQS از OHSAS 18001:2007 دارای گواهی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
 	BQS از ISO 1004:2012 دارای گواهی استاندارد بین المللی رضایت مندی مشتریان
 	BQS از ISO 14001:2015 دارای گواهی استاندارد بین المللی سیستم زیست محیط
 	BQS از ISO 9001:201 دارای گواهی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت	 

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

مقاصداصلیصادراتی:
آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر
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فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
این فرآیند جهت الیه نشانی پودر برنز بر روی قطعات فوالدی )آهن(ST می باشد. یاتاقان های 
تری متال دارای سه الیه بوده که دو الیه آن فلزی و یک الیه آن از جنس مواد پلیمری است. این 
قطعه در واقع، ساختاری مشابه قطعات بی متال دارد با این تفاوت که برروی الیه ی ضد سایشی 
یک الیه ی تفلونی نیز نشانده می شود. الیه پلیمری جهت باال بردن مقاومت سایشی است. به 
طور کلی فرآیند الیه نشانی پودر برنز و مواد پلیمری بر روی یاتاقان های تری متال جهت باال بردن 

مقاومت سایشی آن ها می باشد.
دانش فنی تولید یاتاقان های تری متال در نحوه ی نشاندن الیه برنزی بر روی ورق فوالدی و نیز 
تهیه ی پودر فلزی مناسب است. فرآیند تولید این محصول بدین صورت بوده که در ابتدا مواد 
از قبیل ضخامت، طول، عرض  از انجام تست ها و کنترل های الزم  آهنی ST تهیه شده بعد 
نیاز برشکاری می شوند؛  اندازه های مورد  از نظر عدم وجود اکسید، در  بررسی صافی سطح  و 
سپس مواد برشکاری شده با شوینده های مخصوص شسته و تمیز می گردند تا حدی که عاری 
از روغن ها و ضایعات اضافی شود. به موازات برشکاری مواد آهنی، تولید پودر برنز الیه دوم 
محصوالت تری متال به روش اتمایزینگ و جداسازی آن با دانه بندی صورت می گیرد. سپس 
مواد آماده شده توسط دستگاه پودر دهی روی ورق های ST از قبل تهیه شده ریخته شده و 
به داخل کوره ی زینترینگ و روی زنجیر متحرک کوره گذاشته می شود. با حرکت زنجیر به داخل 
کوره ی عملیات زینترینگ صورت می پذیرد. در این کوره گاز شهری متان و هوا تزریق می گردد. 
هدف از تزریق گازهای فوق به داخل کوره زینترینگ جلوگیری از اکسید شدن پودر و مواد اولیه 
می باشد. بعد از عملیات زینترینگ، قطعات در سایت تفلون زنی قرار می گیرند و به قسمت پودری 
آنها الیه اول مواد PTFE پاشش می گردد. سپس الیه ی دوم مواد PTFE روی قطعات پاشش 

شرکت متالوژی پودر آتشین پنجه 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

تجهیزات دوار، کمپرسورهای رفت و برگشتی و موتورهای دیزلی مدرن
یاتاقان های تری متال با استفاده از فرآیند الیه نشانی پودر برنز

سالتاسیس:
۱3۷۱

بخش:پوششهایپیشرفتهفلزی

مزایایرقابتی:
ایجاد ارزش افزوده به واسطه ی هایتک بودن دانش فنی فرآیند تولید محصول

استحکام خستگی باال نسبت به یاتاقان های بابیتی	 
قابلیت تحمل فشار اعمالی زیاد	 
استحکام باال و دارای دمای کاری باال	 

www.appm-co.com

گردیده و بعد، یک مرحله عملیات غلطک زنی )نورد( را طی می کنند؛ پس از عملیات غلطک زنی 
کانال و حوضچه های روغن توسط قالب های طراحی شده بر روی قطعاتی که درون کار هستند 
ایجاد می گردد؛ سپس با انجام برشکاری فاین محصول آماده فرآیند رولینگ و تبدیل به بوش 
می شود. در مرحله ی بعد، انجام رول برای بوش ها صورت می پذیرد. سپس انجام پخزنی و فاین 
کردن طول قطعه های بوش و حک کردن شماره فنی روی قطعات جهت ردیابی و شناسایی و 

بسته بندی انجام می شود. 



صنایع فلزی و سرامیک ها

۵2۵3

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
ایـن محصـول یـک الکتـرود جوشـکاری بـه روش اکسـی اسـتیلن اسـت کـه هسـته ی مرکـزی آن 
فلـز نیـل بـوده و پوشـش آن از کاربیـد تنگسـتن و آلیـاژ  NiCrSiB مـی باشـد. بـه طـور معمـول 
شـرکت ها و تولیدکننـدگان ایـن سـیم جـوش بـا خریـد تنگسـتن کاربایـد از بـازار و آلیاژسـازی 
ترکیـب NiCrSiB و افـزودن بایندرهـای آلـی و معدنـی بـه ایـن ترکیبـات خمیری درسـت می کنند 

کـه امـکان پوشـش دهی بـر روی الکتـرود را بـه روش اکسـترود دارد. 
ایـن پوشـش بایسـتی عـالوه بـر شـرکت در ترکیـب کامپوزیـت نهایـی مانـع از سـرد شـدن سـریع 
محـل جـوش و تـرک خـوردن قطعـه شـود. به عـالوه ازآنجاکـه ایـن الکتـرود باید اندکـی منعطف 
باشـد، مقداری پالستی سـایزر نیز باید به سیسـتم افزوده گردد تا پوشـش الکترود با ضربه های 

معمـول در حیـن کار خـرد نشـده و به اصطـالح نریزد. 

شرکت مهندسی پایش سطح اسپادانا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

استفاده برای سخت کاری سطحی در صنعت و پوشش دهی

الکترود سخت پوشی با ذرات کاربید تنگستن بازیافت شده

سالتاسیس:
۱39۸

بخش:پوششهایپیشرفتهفلزی

هسته ی مرکزی فلز نیل 	 
 	NiCrSiB  پوشش کاربید تنگستن و آلیاژ

www.passaco.com



صنایع فلزی و سرامیک ها

۵4۵۵

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
منیزیـم بـا چگالـی 1/7 گـرم بـر سـانتی متر مکعـب، بـه عنـوان سـبک ترین فلـز صنعتـی شـناخته 
می شـود. فلـز راهبـردی منیزیـم بـه دلیـل ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد از قبیـل چگالـی پاییـن، 
قابلیـت جوش پذیـری عالـی، قابلیـت ماشـین کاری مناسـب، سـیالیت بـاال و نیـاز بـه فشـار کـم 
در فراینـد ریخته گـری دایکسـت، جذابیـت فراوانـی بـرای جایگزیـن شـدن بـا بسـیاری از قطعـات 
رغـم  علـی  اسـت.  کـرده  ایجـاد  خودروسـازی  و  هوافضـا  صنایـع  در  فـوالدی  یـا  آلومینیومـی 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد و جـذاب منیزیـم، واکنش پذیـری بسـیار بـاالی ایـن فلـز در دمـای 
زیـاد، اسـتفاده از آن  را در صنایـع مختلـف محـدود کـرده  اسـت. احتمال احتراق یا انفجار ناشـی 
از ایـن محدودیـت در دمـای بـاال، تولیـد شـمش منیزیـم بـا خلـوص زیـاد را بـا چالـش جـدی 
مواجـه می کنـد. یکـی از ایـن روش هـای تولیـد فلـز منیزیـم در مقیـاس صنعتـی، فراینـد احیـای 
 )Pidgeon Process( یا فرایند پیجن )Silicothermic Reduction Process( سیلیکوترمیک
اسـت. ایـن فراینـد بـه طـور کلـی شـامل احیای اکسـید منیزیـم به وسـیله ی فروسیلیسـیم تحت 
فشـار گاز در دمـای حـدود 1200 درجـه سـانتی گراد می باشـد. منیزیـم فلـزی در ایـن فراینـد تبخیر 
شـده و سـپس دور از منطقـه ی گـرم تقطیـر می گـردد. منیزیـم تقطیـر شـده )کـرون( بـا خلـوص 

99/۸ درصـد، ذوب گردیـده و بـه صـورت شـمش ریخته گـری می شـود.

شرکت شمش فلز رویال 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع هوا و فضا و خودروسازی

شمش منیزیم با خلوص حداقل 99.8 درصد

سالتاسیس:
۱3۸۶

بخش:تولیدفلزاتخالص،کمیابوگرانبها

مزایایرقابتی:
تنها تولیدکننده منیزیم در خاورمیانه به روش احیاء حرارتی )پیجن(	 
ایجاد ارزش افزوده به  واسطه هایتک بودن دانش فنی تولید محصول	 

خلوص: حداقل 99.۸ درصد بدون آخال و عیوب ریخته گری	
وزن: 7 و 12 کیلوگرم	

www.shfroyal.com

تأییدیه کیفیت از شرکت بازرسی RC هلند	 
استاندارد ملی ایران به شماره 16589	 

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

مقاصداصلیصادراتی:
انگلستان و هلند

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر



صنایع فلزی و سرامیک ها

۵۶۵۷

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
رنیوم با عدد اتمی 75 از کمیاب ترین عناصر روی زمین بوده )ppb 1( و دارای باالترین نقطه 
جوش و سومین نقطه ی ذوب در بین تمامی عناصر می باشد. استحصال این ماده معمواًل یک 

فرآیند جانبی اما پر اهمیت و استراتژیک است. رنیوم، تحمل حراراتی باالیی دارد. 

شرکت تولیدی زنجان برنز 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع هواپیماسازی )موتورهای جت، موشک ها و جنگنده هایی مانند اف-14 تا اف-35(	 
نفت و گاز و پتروشیمی )کاتالیست های پالتین-رنیوم جهت تولید بنزین بدون سرب و اکتان 	 

باال(
اتصاالت الکترونیکی و فیالمنت طیف سنج های جرمی	 

مشتقات رنیوم

سالتاسیس:
۱393

مزایایرقابتی:
فرآیند تولید این محصول دارای تکنولوژی هایتک است.

رنیوم باالی 69 درصد	 
 	 200 ppm پتاسیم زیر

www.zanjanboronz.com

آزمایشگاه مرجع RC هلند محصول شرکت را تایید کرده است.
استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

مقاصداصلیصادراتی:
هلند، ترکیه و امارات

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیتتولیدساالنه:
2۰۰ تن

بخش:تولیدفلزاتخالص،کمیابوگرانبها



صنایع فلزی و سرامیک ها

۵۸۵9

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
پیروتیت  پنتالندیت،  مانند  نیل  معدن  سنگ  فرآوری  از  استفاده  با  نیل  مشتقات 
)سولفیدهای نیل و آهن( و گارنیریت )سیلیکات نیل و منیزیم( و یا از فرآوری منابع ثانویه 
همچون فیلترکیک روی، آلیاژها، براده های استیل و کاتالیست های مستعمل تهیه می شوند. 
منابع  فرآوری  طریق  از  عمدتًا  نیل،  معدنی  منابع کم  یا  و  نبود  به  توجه  با  ایران  در کشور 
ثانویه این محصول تولید می شود و در این زمینه شرکت های معدودی فعالیت می کنند که 
عمدتًا سازنده ی کاتالیست هستند. محصوالت دارای پیچیدگی سنتز، طراحی فرآیند، استخراج 
و  استخراج  صنعتی  فرآیند  طراحی  بخش  در  پیچیدگی  عمده ی  که  هستند  خالص سازی  و 

خالص سازی محصوالت می باشد.

شرکت موادپژوهان گوهرفام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

آبکاری فلزات	 
ساخت باتری های خاص	 
تولید فوالد	 
صنایع نظامی	 
کاتالیست های مورداستفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	 
تصفیه روغن های گیاهی	 
 ساخت شیشه های رنگی خاص 	 

هیدروکسید، اکسید،کلرید، کربنات، سولفات و نیترات نیلک با خلوص باال
استحصال شده از کاتالیست های مستعمل و فیلتر کیک های سرب و روی

سالتاسیس:
۱39۶

بخش:تولیدفلزاتخالص،کمیابوگرانبها

اسولفوریک اسید 9۸ درصد 	 
نیتریک اسید 65 درصد 	 
فرایند انحالل در بازه دمایی محیط تا 130 درجه سانتی گراد	 

www.goharfammfg.com



صنایع فلزی و سرامیک ها

۶۰۶۱

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
در سال های اخیر با توجه به ویژگی های خاص منیزیم که مهم ترین آن ها دانسیته ی پایین، 
از آلومینیوم، قابلیت تشکیل ترکیبات بین فلزی و دارا بودن  نسبت وزن به استحکام باالتر 
فعالیت شیمیایی باالست، به این ماده ی ارزشمند، توجه خاصی شده است. منیزیم فلزی به 
عنوان یک کاالی واسطه ای در صنایع آلومینیوم و فوالد با عنوان عنصر آلیاژی، احیا کننده و 
... استفاده می شود. امروزه اصلی ترین مصرف کنندگان منیزیم پودری و  یا عنصر گوگردزدا و 
گرانوله، متالورژی فلزات آهنی هستند که از منیزیم به عنوان عامل گوگردزدا استفاده می کنند. 
هم چنین گرانول های منیزیم پوشش داده شده با نمک، برای تولید چدن های استحکام باال 
با گرافیت کروی و گرانول منیزیم برای تولید آلیاژهای مختلف آهنی و غیرآهنی به کار می روند. 

منیزیم گرانوله به همراه افزودنی نمک به عنوان یک منبع تولید هیدروژن نیز کاربرد دارد.
در فرایند تولید پودر منیزیم به روش خردایش مکانیک )در مقیاس آزمایشگاهی( از تجهیزاتی 
مانند ماشین تراش و آسیاب گلوله ای استفاده شده است. ابتدا به کمک ماشین براده برداری 
از روی شمش منیزیم براده برداری صورت می گیرد و براده ها در یک دستگاه براده خردکن ریز 
با یک عملیات خردایش اضافی توسط یک آسیاب  ریز  پودر منیزیم بسیار  می شوند، سپس 
گلوله ای در اتمسفر دی اکسیدکربن، تولید می گردد. از یک ماشین گندله/گرانول ساز نیز برای 
رول کردن براده ها به صورت پودر کروی و گرانول کمک می گیریم؛ در نهایت، تعیین اندازه ذرات 

پودر توسط یک سرند لرزشی انجام می پذیرد. 

شرکت آمایش راه میهن 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع فوالد و آلومینیوم

پودر منیزیم تولید شده به روش خردایش مکانیکی

سالتاسیس:
۱3۸۸

مزایایرقابتی:
ایجاد ارزش افزوده به واسطه هایتک بودن دانش فنی تولید محصول	 
کیفیت مناسب	 

دارای مش 20 تا ۸0 )1۸0 تا ۸50 میکرون(	 
حداقل خلوص 9۸ درصد	 
بـراده یـا چیـپ منیزیمـی بـا ابعـاد طولـی 3 تـا 20 میلی متـر و ضخامت 0.3 تـا 0.5 میلی متر 	 

بـا خلوص حداقـل 9۸ درصد

www.arami-co.com

بخش:تولیدفلزاتخالص،کمیابوگرانبها



صنایع فلزی و سرامیک ها

۶2۶3

فصل اول | مواد فلزی پیشرفته

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

معرفیمحصول:
در سال های گذشته استفاده از کلسیم در ریخته گری و ساخت قطعات سربی موجب افزایش 
استحکام این آلیاژ شده است. آلیاژهای سرب-كلسیم در بسیاری از موارد بخصوص در ساخت 
صفحات باتری جایگزین آلیاژهای سرب-آنتیموان شده است. مقدار كلسیم این آلیاژها 0/15 تا 
0/03 درصد وزنی بوده و اخیرا آلومینیوم نیز بعنوان تثیت  كننده كلسیم به این آلیاژها اضافه 
شده است. آلیاژهایی كه اخیرا برای ساخت صفحات باتری تحت عنوان باتری های كلسیمی 
بكار می رود معموال دارای عناصر زیر می باشد: كلسیم 0/12 تا 0/05 درصد وزنی، قلع حداكثر 3 

درصد وزنی، آلومینیوم 0/04 تا 0/002 درصد وزنی و باریم كمتر از 0/02 درصد وزنی. 
از  حاصل  سمی  تركیبات  ارسنیك  و  آنتیموان  همانند  عناصری  حذف  بدلیل  آلیاژها  این  در 
واكنش هیدروژن با این عناصر حذف شده و امكان پلمب كردن درب باتری مهیا شده است. 
صفحات آند در الکترووینیینگ روی و انواع باتری ها با ورقه های سربی مصرف کنندگان اصلی 
آلومینیوم  با  کلسیم  از  درصدی  بایستی  آلیاژ  این  از  استفاده  منظور  به  هستند.  آلیاژ  این 
جایگزین شده تا با تشکیل یک فیلم محافظت کننده بر روی سطح مذاب سرب مانع از واکنش 

کلسیم با هوا گردد. 

شرکت ایده پروران کوشای زنگان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت باتری سازی

مستر متال کلسیم- آلومینیوم

سالتاسیس:
۱3۸۵

مزایایرقابتی:
راندمان باالتر 	 
دارای عمر بیشتر 	 
شرایط نگهداری راحت تر 	 

www.ipcometal.com

بخش:سایرموادپیشرفتهفلزی

شرح مشخصاتفنی

جامد حالتماده

۸00-550 درجه سانتی گراد نقطهذوب

14۸4 درجه سانتی گراد نقطهجوش

1.55 گرم بر سانتی متر مکعب چگالی

مقاصداصلیصادراتی:
ترکیه

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰ هزار دالر



سرامیک های پیشرفته
فصلدوم



الکترودهای روکش دار    |    ۶۸    

پودرهای جوشکاری زیر پودری    |    ۷۰    

پودر جوشکاری    |    ۷2    
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مقاصداصلیصادراتی:
ارمنستان، روسیه، تاجیکستان، 
عراق، سوریه و افغانستان

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیتتولیدساالنه:
22,۰۰۰ تن

بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

 	)R گواهینامه نانو مقیاس برای الکترودهای مقاوم به جذب رطوبت )الکترودهای دارای پسوند
گواهی نامه اختراع سطح 3 )اخذ شده در مورد الکترودهای مقاوم به جذب رطوبت(	 
گواهی از نماینده های رسمی موسسه لویدز برای برخی از محصوالت	 

شرکت صنعتی آما 

الکترودهای روکش دار
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

جوشکاری انواع فلزات، آلیاژها و تعمیرات ماشین آالت صنعتی 

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

باالتــر بــودن کیفیــت و تنــوع محصــول در بیــن تولیدکننده هــای آســیایی و برابــری کیفیــت در 
مقایســه بــا اکثــر تولیدکننــدگان اروپایــی 

روکش الکترودها از مواد معدنی که جاذب رطوبت محیط هستند تشکیل شده است. فلز جوش 
از قرارگیری در محیط تعریف شده در استاندارد )رطوبت: %۸0 و دما: 27 درجه  الکترود پس 
سانتی گراد به مدت 9 ساعت( به طور میانگین 0.25 درصد وزنی رطوبت جذب روکش آن می شود.

جلوگیری از زنگ زدن و آلودگی میله الکترود در زمان انبارداری	 
محافظت و پایدارسازی قوس الکتریکی	 
محافظت از جوش به وسیله گازهای ایجاد شده	 
محافظت از جوش به وسیله سرباره تشکیل شده ناشی از سوختن پوشش الکترود	 
جلوگیری از اتالف گرما و پراکندگی حرارت در محیط	 
جلوگیری از سریع سرد شدن جوش	 
جلوگیری از رشد بی رویه دانه بندی سطح جوش	 
سیال سازی جریان مذاب	 
کنترل عمق نفوذ جوش	 

سالتاسیس:
۱33۸

معرفیمحصول:
یکی از متداول ترین روش ها برای جوشکاری دستی در صنایع کوچک و بزرگ صنعتی استفاده 
از الکترودهای روکش دار می باشد. از آنجا که این الکترودها توانایی جوشکاری در شرایط خاص 
نظیر ارتفاع زیاد، پیچیدگی هندسی و ... را دارند به طور بسیار گسترده در داخل کشور تولید و 
مصرف می گردند. هر الکترود از یک مغزی و پوشش تشکیل شده است. مغزی الکترود معموال 
یک مفتول آلیاژی با قطرهای استاندارد 2 ، 4 و ... می باشد. بسته به شرایط کارکرد الکترود و نوع 
جوش و فلزهای جوشکاری عالوه بر مغزی الکترود، پوشش آن نیز انواع مختلفی دارد. ترکیب 
بیش از 10 ماده مختلف در هر یک از انواع الکترود با نسبت های وزنی مشخص و استفاده از 

مواد اولیه معدنی مهمترین پیچیدگی این محصول می باشد. 
الکترودهای تولید شده در مجموعه صنعتی آما، انواع مختلفی دارد که عبارت است از:

الکترودهای روکش دار روتیلی و قلیایی مورد استفاده 	 
برای جوشکاری فوالدهای بدون آلیاژ 

الکترودهای مخصوص چدن	 
الکترودهای روکش دار مخصوص آلیاژهای پایه نیل 	 
الکترودهای روکش دار برای فوالدهای ساختمانی دانه 	 

ریز
الکترودهای روکش دار برای فوالدهای مقاوم به خزش	 
الکترودهای مخصوص جوشکاری فوالدهای زنگ نزن 	 

و مقاوم به حرارت

مزایایرقابتی:

www.ama-co.com
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شرح مشخصاتفنی

از نوع آلومینات قلیایی آگلومره  شده می باشد. AMA-OP ۱32 پودر جوشكاری زیرپودری

از نوع آلومینات قلیایی بوده می باشد. 3-AMA-AP3۸۰ پودر جوشكاری زیرپودری

برای جوشكاری طولی لوله های نفت و گاز و نیز لوله های اسپیرال به 
صورت چند سیمه )تا پنج سیم( مناسب می باشد.

AMA OP۱2۰TTپودر

از نوع فلوراید قلیایی آگلومره شده می باشد  AMA-OP۱2۱TT پودر

برای جوشكاری زیرپودری دوسیمه، پشت سرهم و چندسیمه و 
همچنین جوشكاری دوطرفه در یك پاس جهت تولید لوله های 

قطور مناسب است.
AMA-OP۱22 پودر جوشكاری زیرپودری

از نوع آلومینات روتیلی آگلومره شده می باشد AMA-OP۱39 پودر جوشكاری زیرپودری

از نوع منگنز سیلیكاتی آگلومره شده می باشد. AMA-OP۱۷۶ پودر جوشكاری زیرپودری

از نوع آلومینات روتیلی آگلومره شده می باشد. AMA OP۱۸۱ پودر جوشکاری زیر پودری

از نوع فلوراید قلیایی آگلومره مخصوص با كربن خیلی كم می باشد.  AMA-OP۷۱Cr پودر جوشكاری زیرپودری

از نوع فلوراید قلیایی آگلومره میباشد. AMA AP۷2۰ پودر جوشكاری

از نوع آگلومره آلیاژی می باشد. AMAOP3۵۰A وAMAOP2۵۰Aپودرها

معرفیمحصول:
یکی از روش های جوشکاری که امروزه بکار گرفته می شود استفاده از روش جوشکاری زیر پودری 
است. در این روش با استفاده از ایجاد قوس الکتریکی بین یک الکترود تنگستنی و قطعه کار، 
فیلر ذوب شده و جوشکاری انجام می گردد. در این فرآیند، نوک الکترود داخل پودری از مواد 
معدنی ویژه قرار می گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می شود. 
پودرهای جوش زیرپودری مواد معدنی نظیر انواع اکسیدهای معمول )روتایل، آلومینا، کلسیا، 
سیلیس و ...( و مواد فلزی )نظیر فرو سیلیس یا فرو کروم یا فرو مولیبدن و ...( هستند که عامل 
تثبیت قوس و ایجاد سرباره در حین جوشکاری می باشند. این پودرها به دو صورت پیش ذوب 
شده و آگلومره شده تقسیم بندی می شوند. پــودرهای تولید شــده دارای انواع کلسیم سیلیکاتی-
 منگنر، سیلیکاتی-کلسیم، سیلیکات، آلیاژی-الومینات، روتایل-الومینات، قلیایی، فلوراید قلیایی 

می باشند. انواع پودرهای جوشکاری زیرپودری تولیدی شرکا صنعتی آما عبارتند از:

مقاصداصلیصادراتی:
تاجیکستان، ارمنستان، روسیه، عراق، سوریه و افغانستان

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

گواهی محصول برای برخی از محصوالت تولیدی از نماینده های رسمی موسسه لویدز 	 

شرکت صنعتی آما 

پودرهای جوشکاری زیر پودری

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

استفاده برای فوالدهای زنگ نزن برای فلزات پایه 
اســتفاده بــرای ایجــاد الیــه روكــش ســخت قطعــات ماشــین آالت، دنده هــای متحــرك، ریــل، 

غلتك هــای نگهدارنــده كاترپیــالر و غیــر...
ایجاد الیه روكش سخت اتصاالت، انتهای میله پیستون و تجهیزات ماشین آالت راه سازی.

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

باالتــر بــودن کیفیــت و تنــوع محصــول در بیــن تولیــد کننده هــای آســیایی و برابــری کیفیــت در 
مقایســه بــا اکثــر تولیدکننــدگان اروپایــی

به منظور تهیه پودر جوش با توجه به اینکه این پودر بایستی به صورت گرانول باشد در ابتدا 	 
بعد از توزین دقیق فرموالسیون توسط لودسل ها مواد به صورت خشک در آسیاب وارد شده 
و بعد از رسیدن به سایز مورد نظر با کمک الک ویبراتور جدا می گردند. سپس وارد میکسر 
شده و با استفاده از مقادیر مشخص آب و سیلیکات سدیم و پتاسیم وارد گرانوالتور شده و 
بعد از خشک شدن در یک کوره دوار در دمای 200 درجه و با استفاده از کوره دوار در دمای 
۸00 درجه سانتی گراد پخت شده و سپس بعد از الک و سورتینگ در سایزهای مختلف بر 

اساس استانداردهای مختلف در جوشکاری به فروش می رسند.
محافظت سطح فلز در حین جوشکاری از اکسیژن	 
سرد شدن کنترل شده فلز مذاب	 
فراهم نمودن امکان آلیاژ سازی	 

مزایایرقابتی:

www.ama-co.com
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شرکت کاوش جوش 

پودر جوشکاری
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

 در صنایع فوالد و پتروشیمی	 
 جوشکاری مخازن تحت فشار	 
 نیروگاه های برق	 
 صنایع کشتی سازی و اسکله سازی	 

تامین نیاز بازار به لحاظ کیفیت	 
تولید انبوه و ایجاد ارزش افزوده باال	 

پودرهــای تولیــد شــده دارای انــواع کلســیم ســیلیکاتی - منگنــر ســیلیکاتی- کلســیم ســیلیکات 	 
آلیــاژی - الومینــات روتایل-رالومینــات قلیایــی فلورایــد قلیایــی می باشــند.

پودر نهایی به صورت گرانول است.	 

سالتاسیس:
۱3۶4

مزایایرقابتی:

www.kavoshjoosh.com

معرفیمحصول:
یکـی از روش هـای جوشـکاری کـه امـروزه بـه کار گرفتـه می شـود اسـتفاده از روش جوشـکاری زیـر 
پـودری اسـت. پودرهـای جـوش زیـر پـودری، مـواد معدنی نظیر انواع اکسـیدهای معمـول و مواد 
فلزی هسـتند که عامل تثبیت قوس و ایجاد سـرباره در حین جوشـکاری می باشـند. این پودرها 
بـه دو صـورت پیـش ذوب شـده و آگلومـره شـده تقسـیم بندی می شـوند. بـه منظور تهیـه ی پودر 
جـوش در ابتـدا بعـد از توزیـن دقیـق فرموالسـیون توسـط لودسـل ها مـواد بـه صـورت خشـک در 
آسـیاب وارد شـده و بعـد از رسـیدن بـه سـایز مـورد نظـر بـا کمـک الـک ویبراتـور جـدا می گردنـد؛ 
سـپس به میکسـر ورود یافته و با اسـتفاده از مقادیر مشـخص آب و سـیلیکات سـدیم و پتاسـیم 
بـه گرانوالتـور وارد می شـوند؛ بعـد از خشـک شـدن در یـک کـوره دوار پخـت شـده و سـپس بعـد 
از الـک و سـورتینگ در سـایزهای مختلـف بـر اسـاس اسـتانداردهای مختلـف در جوشـکاری بـه 
فـروش می رسـند. یکـی از مهم تریـن مـوارد در تعییـن فرموالسـیون ایـن پودرهـا اسـتفاده از انواع 
اکسـیدهای سـرامیکی اسـت که در دمای ذوب یک شیشـه با ویسـکوزیته ی باال را تشـکیل بدهند 
و بعـد از سـرد شـدن بـه راحتـی از سـطح جـوش جـدا گردنـد. عـدم جـدا شـدن لگ یـا سـرباره از 
جـوش موجـب ایجـاد مشـکالت زیـادی خواهـد بـود. در پودر جـوش معمـوال از ترکیبات مختلفی 
بـرای آلیـاژ سـازی جـوش نیـز اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از مـواد اولیـه بـا قیمت مناسـب و یک 

ترکیـب بهینـه نیازمنـد یک پروسـه ی تحقیق و توسـعه می باشـد. 
اسـاس  بـر  را  جوشـکاری  پـودر  نـوع   20 از  بیـش  شـرکت  ایـن 
مهندسـی معکـوس در طـی 15 سـال گذشـته سـاخته و بـا توجـه 
بـه سـهم بـازار بـاال در ایـران توانسـته اسـت نیـاز بـازار را بـه لحـاظ 

کیفیـت بـرآورده سـازد. 

مقاصداصلیصادراتی:
آلمان، امارات، ترکیه و عراق

سابقهصادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



صنایع فلزی و سرامیک ها

۷4۷۵

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت آراد لیان فراور آریا 

پودر آلفا آلومینا با خلوص بیش از 94 درصد
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

تولید سرامیک های صنعتی، سرامیک های مهندسی، نسوزها، لعاب، کاتالیست 	 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	 

آلومینیوم باالی 94 درصد	 
محصول تماما کوراندوم است.	 

سالتاسیس:
۱39۵

www.alphaoxide.com

معرفیمحصول:
اکسـید آلومینیـم بـه صـورت خالـص در طبیعـت وجـود نـدارد و بایـد طـی فرایندهـای شـیمیایی 
و فیزیکـی بـه ایـن مـاده دسترسـی پیـدا کـرد. معمول تریـن فرآینـد، فـرآوری بـا اسـتفاده از مینـرال 
بوکسـیت می باشـد کـه از 45 تـا ۸5 درصـد اکسـید آلومینیـوم داشـته و مابقـی ناخالصـی شـامل 
سـیلیس و مـواد دیگـر ازجملـه اکسـید آهـن و اکسـید تیتانیـم می باشـد. جهـت خالص سـازی 
بوکسـیت از فراینـدی شـیمیایی اسـتفاده می شـود. در ایـن فراینـد بوکسـیت در محلـول سـود 
تحـت فشـار بـاال در اتـوکالو حـل شـده و سـپس در مرحله رسوب سـازی گیپسـیت یا هیدروکسـید 
آلومینیـوم بـه دسـت می آیـد. در ادامـه ایـن مـاده بـه همـراه ناخالصی هـا طـی فراینـد شسـت و 
شـو و رسوب سـازی، از محلـول جـدا و خشـک می گـردد. نکتـه ی مهـم ایـن اسـت کـه بخشـی از 
ناخالصی هـا در هیدروکسـید اسـتحصال شـده باقـی مانـده، در سـاختار گیپسـیت بـه صـورت بین 
دانـه ای نفـوذ کـرده و باعـث ایجـاد ناخالصی در محصول هیدروکسـید آلومینیـوم می گردد؛ عالوه 
بـر وجـود ناخالصـی در ایـن مـاده الزم اسـت کـه نسـبت بـه پایدارسـازی و رسـیدن به یک سـاختار 
پایـدار اقـدام نمـود. در ایـن ارتبـاط، بایـد هیدروکسـید آلومینیـوم در دمـای باالتـر از 1500 درجـه 
سلسـیوس کلسـینه شـده و نسـبت بـه دمـا و زمـان کنترل هـای مـورد نیـاز در جهت تولید اکسـید 
آلومینیـم بـا فـاز پایدارتـر اقـدام گـردد. فـاز پایـدار در ایـن حالـت فاز بلـوری آلفا آلومینیم اسـت که 
پارامترهایی مانند اندازه ی بلور، دانسـیته ی پودر و میزان ناخالصی سـدیم در کیفیت نهایی این 

مـاده تاثیـر به سـزایی دارد.



صنایع فلزی و سرامیک ها

۷۶۷۷

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته 

پودر آلفا آلومینا با خلوص فازی بیش از 92 درصد
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

ــای  ــاینده و گلوله ه ــواد س ــوزها، م ــرامیک، نس ــع س ــطه در صنای ــول واس ــک محص ــوان ی ــه عن ب
آســیاب ســرامیکی و ســایر ســرامیک های پیشــرفته صنعتــی 

ساختار کریستالی یکنواخت و یک دست	 
تکرارپذیر بودن خواص هر چند در تناژ باال 	 
کنترل جوانه زنی و رشد کریستال تا ابعاد حداکثر 2 میکرومتر	 

سالتاسیس:
۱3۸4

www.yaftehaceramics.com

معرفیمحصول:
آلومینای آلفا یک محصول واسـطه اسـت که در صنایع مختلفی به کار می رود؛ این محصول، در 
شـل ظاهری به صورت یک پودر سـفید رنگ و متورم شـده مشـاهده می شـود. سـطح ویژه آلفا 
آلومینـا بسـیار کـم اسـت، بنابرایـن ایـن ماده در برابـر دماهای باال مقاومت خوبی نشـان می دهد. 

آلفا آلومینا جزو آلومینای فعال شـده دسـته بندی نمی شـود و اغلب فعالیت کاتالیسـتی ندارد.
آلومینـا دارای سـاختارهای کریسـتالی متفـاوت اسـت کـه بیشـتر آن هـا ناپایـدار هسـتند. تنهـا فـاز 
 ،a-Al2O3 می باشد. روش معمول به کار رفته در سنتز )Alpha Alumina( پایدار، فاز آلفا آلومینا

عملیـات کلسـینه کـردن پودر آلومینـا در درجه حرارت باالسـت.

مقاصداصلیصادراتی:
آسیای میانه

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

ظرفیتتولیدساالنه:
۶,۰۰۰ تن

تکرارپذیر بودن خواص هر چند در تناژ باال	 
استفاده از دوپانت مناسب جهت جلوگیری از رشد بیش از حد کریستال ها	 
قیمت تمام شده  اقتصادی	 
عدم وابستگی به مواد خارجی	 
امکان تامین در ولتاژ باال	 
امکان تغییر خواص بسته به نیاز مشتری	 

مزایایرقابتی:



۷9

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته صنایع فلزی و سرامیک ها

۷۸

بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

خمیر پراکنده گر تیتانیم دی اکسید آناتاز
Reflector Anatase TiO2 Paste 

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

تولید سلول های خورشیدی رنگدانه ای 

سالتاسیس:
۱393

www.sharifsolar.ir

معرفیمحصول:
این خمیر جهت سـاخت الیه ای از TiO2 )تیتانیم دی اکسـید( با قابلیت بازپخشـی نور اسـتفاده 
می شـود. ذرات تیتانیـا بـا فـاز آناتـاز و در محـدوده ابعاد 150 تا 400 نانومتر تولید می شـوند. این 
محصـول بـا اسـتفاده از مـاده اولیـه تیتانیـم تتراایزوپروپوکسـاید و بـه روش هیدروترمـال تولیـد 
می شـود. در ادامه ذرات سـنتز شـده با نسـبت مشـخصی از حالل و ترکیب ویسکوزکننده مخلوط 
می شـوند. پیچیدگـی اصلـی فرآینـد تولیـد محصـول، بهینه سـازی فرموالسـیون خمیـر پایـدار و 

مناسـب جهت پرینت اسـت.
فرآینـد تولیـد خمیـر شـفاف تیتانیـم دی اکسـید بـه دلیل کنتـرل پارامترهـای متعدد فرآینـد تولید 
جهـت دسـتیابی بـه ذرات بـا فـاز کریسـتالی آناتـاز در محـدوده ابعـاد 150 تـا 400 نانومتـر و نیـز 
عدم آگلومراسـیون ذرات با درصد باالی جامد و پایداری به مدت یک سـال دارای سـطح فناوری 

باال می باشـد.

پیچیدگی اصلی فرآیند تولید 	 
بهینه سـازی فرموالسـیون خمیـر پایـدار و مناسـب جهـت پرینت که منجر به ایجـاد الیه هایی 	 

یکنواخت با هدایت مناسـب شـود.

مزایایرقابتی:

TiO2 - آناتازنانوذرات

بیش از 100 نانومتراندازهذرات

2۸ درصد وزنیغلظت

خمیرشلکفیزیکی

سفیدرنگ

2 تا ۸ درجه سانتی گرادذخیرهسازی



صنایع فلزی و سرامیک ها

۸۰۸۱

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

خمیر پراکنده گر تیتانیم دی اکسید روتایل با پوسته سیلیکون دی اکسید
Reflector Rutile SiO2 Paste

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

تولید سلول های خورشیدی رنگدانه ای 

سالتاسیس:
۱393

www.sharifsolar.ir

معرفیمحصول:
ایـن خمیـر جهـت سـاخت الیـه ای از TiO2 )تیتانیـم دی اکسـید( بـا قابلیـت بازتـاب پخشـی نـور 
اسـتفاده می شـود. خمیر، حاوی ذرات چند صد نانومتری TiO2 روتایل با روکشـی از SiO2 اسـت. 
این نوع الیه پراکننده دارای قدرت بازتاب بسـیار خوب اسـت و از سـوی دیگر باعث افت خواص 
الکتریکـی سـلول نمی شـود. بـه دلیـل عایـق بـودن، ایـن خمیـر می توانـد بـرای سـاخت الیه هـای 
جداکننـده در سـلول های مونولیـت اسـتفاده شـود. خمیـر حـاوی ذرات زیرمیکرونـی تیتانیـا بـا فاز 
روتایـل )متوسـط ابعـاد 400 نانومتـر( و با پوسـته ای نانومتری از سـیلیکا )ضخامـت 70 نانومتر( 
بـه عنـوان الیـه بازتاب دهنـده بـا قابلیـت بازتـاب نزدیـک بـه صـد در صـد در تمـام طـول موج هـای 

مرئـی اسـت. غلظـت تیتانیـا در محصـول نهایـی 2۸ درصـد وزنی می باشـد. 
فرآینـد تولیـد خمیـر شـفاف تیتانیـم دی اکسـید روتایـل بـا پوسـته سـیلیکون دی اکسـید بـه دلیل 
کنتـرل پارامترهـای متعـدد فراینـد تولیـد جهـت دسـتیابی بـه ذرات بـا فـاز کریسـتالی روتایـل، 
متوسـط ابعـاد 400 نانومتـر، ایجـاد پوسـته سـیلیکون دی اکسـید بـا ضخامـت نانومتـری روی 
تیتانیـا و نیـز عـدم آگلومراسـیون ذرات بـا درصـد بـاالی جامـد )2۸ درصـد وزنـی( و پایـداری بـه 

مـدت بیـش از سـه سـال، بـه لحـاظ فنـی پیچیـده اسـت.

ذرات منعکس کننده نور، خواص اپتیکی است.	 
در گسـتره ای از طـول موج هـای مختلـف نـور به صورت یکسـان بازتاب می شـود. این خاصیت 	 

سـبب افزایـش جـذب نـور در طول موج های باال می شـود.
پایداری بیش از سه سال	 
الیه پراکننده دارای قدرت بازتاب بسیار خوب	 
جلوگیری از افت خواص الکتریکی سلول	 
ساخت الیه های جداکننده در سلول های مونولیت 	 

مزایایرقابتی:

TiO2 - روتیل پوشیده شده با SiO2نانوذرات

250 تا 500 نانومتراندازهذرات

SiO270 نانومترپوسته

2۸ درصد وزنیغلظت

خمیرشلکفیزیکی

سفیدرنگ

2 تا ۸ درجه سانتی گرادذخیرهسازی



صنایع فلزی و سرامیک ها

۸2۸3

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت الیاف سرامیک سپید 

الیاف سرامیکی فله بر پایه آلومینا و سیلیکا
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

 صنایع فوالد )آسترکاری، عایق پشتیبان، درزبندی و ..(	 
 صنایع فلزات غیرآهنی )عایق کاری بوته، مجاری و سقف کوره، آسترکاری، درزبندی، فیلتر 	 

جداسازی و ...(
صنایع نفت و پتروشیمی )برای دیگ های بخار، پایه کاتالیست، عایق کاری اطراف مشعل ها 	 

و راکتورها و ..(
صنایع کاشی و سرامیک )درزبندی، آسترکاری و ..(	 
صنایع شیمیایی )آسترکاری، درزبندی، فیلتر جداسازی و ...(	 
صنایع شیشه )تعمیرات گرم آجرهای ریخته گری ذوبی( 	 
صنایع حمل و نقل )لنت ترمز، عایق صوتی و حرارتی بدنه و لوله اگزور، مبدل های کاتالیستی و ...( 	 
عایق صوت	 

سالتاسیس:
۱3۸۱

www.scfc.ir

معرفیمحصول:
الیـاف سـرامیکی، نوعـی الیـاف مصنوعـی از جنـس سـیلیکات آلومینیـوم می باشـد کـه از ذوب 
کائولـن بـا درصـد آلومینـای بـاال و یـا مـواد مرسـوم تری شـامل ترکیبـی از پـودر خالـص آلومینـا و 
سـیلیس مخلـوط شـده تشـکیل می گـردد. مخلـوط آلومینـا و سـیلیس پـس از ذوب در کوره هـای 
مقاومـت الکتریکـی در دمایـی حـدود 1۸00 درجـه سـانتی گراد و بـه دو روش دمیـدن در ذوب و یـا 
گریـز از مرکـز تهیـه می گـردد. در روش دمـش در ذوب طـول الیـاف نهایتا تـا 100 نانومتر و در روش 
گریـز از مرکـز، طـول الیـاف تـا 300 نانومتر می رسـد. الیاف تشـکیل شـده سـفیدرنگ، شیشـه ای یا 
غیربلوری اسـت. برای تهیه ی الیاف با کاربردهای خاص، اکسـید زیرکونیوم، آهک، اکسـید منیزیم 

و یـا اکسـیدهای دیگـر نیـز بـه بـار کـوره اضافه می شـوند. 
الیـاف فلـه سـرامیکی کـه شـامل تـوده ای از الیـاف بلند و نسـوز سـرامیکی بـا توزیع جهـات اتفاقی 

اسـت، می توانـد بـه عنـوان جایگزیـن مناسـبی برای آزبسـت بـه کار رود. 
وزن سبک	 
قابلیت انعطاف پذیری همراه با استحکام کششی باال	 
قابلیت نصب سریع	 
هدایت حرارتی پایین	 
ذخیره سازی پایین انرژی گرمایی	 
مقاومت باال به شوک حرارتی	 
مقاومت باال در برابر خوردگی	 
پایداری حرارتی باال	 
پایداری شیمیایی در محیط های روغن، اسید و باز و عایق صوتی	 

مزایایرقابتی:

سفیدرنگ

1100-1300 درجه سانتی گراددمایسرویس

1260-1450 درجه سانتی گراددمایطبقهبندی

۸0 کیلوگرم بر متر مکعبدانسیته

3-2 و 5-3 میکرونقطرالیاف

100-50 و 300-100 نانومترطولالیاف

حداکثر 4 درصدانقباضخطی

2/3-0/0 وات بر متر کلوینهدایتحرارتی

 	 ISO 9001
 	 ISO 14001

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:
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فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت دانش بنیان فراپویان ایساتیس یزد 

مواد جایگزین اکسید روی )FP 110 و FP 120( مورد استفاده در صنایع 
کاشی و سرامیک

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت فریت و لعاب سازی

سالتاسیس:
۱3۸9

www.fapois.com

معرفیمحصول:
اکسید روی با نقطه ی ذوب 1975 درجه سانتی گراد در ردیف یکی از گدازآورهای ضعیف شناخته 
می شود که در درجه حرارت های پایین به عنوان دیرگداز عمل خواهد نمود. یکی از مشکالت 
روی  اکسید  باالی  قیمت  و  ثبات کیفیت  عدم  لعاب،  اولیه ی  مواد  تامین  زمینه ی  در  موجود 
مصرفی در این صنعت می باشد. در سالیان اخیر، برخی از تولیدکنندگان لعاب توانسته اند بخشی 
از اکسید روی مصرفی در لعاب را توسط مواد دیگری نظیر کربنات باریم و غیره کاهش دهند در 
حالیکه افزودن آن ها در لعاب، مصرف ترکیباتی مانند نیترات پتاسیم و اسید بوریک مصرفی را 
نیز باال برده است؛ لذا این شرکت با داشتن تجربه در زمینه ی تولید محصول جایگزین زیرکن، 
ساخت ترکیب دیگری در جهت کاهش مصرف اکسید روی و جایگزینی آن در صنعت لعاب سازی 

به روش سل - ژل را انجام داده است.

کاهش چشمگیر هزینه مواد اولیه	 
جلوگیری از خروج ارز	 
استفاده از منابع داخلی	 

حفظ خواص مطلوب که شامل ضریب انبساط، درخشندگی و صافی سطح است.

مزایایرقابتی:

ظرفیتتولیدساالنه:
2,۰۰۰ تن
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بخش:مواداولیهسرامیکیسنتزی

شرکت پیشرو سرامیک مهر 

پودر سرامیک های فوق دما باال  )UHTCs( شامل )دی بورید هافنیوم، کاربید هافنیوم، 
دی بورید زیرکونیوم، ویسکر نیترید آلومینیوم(

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

موتورها	 
تجهیزات مافوق صوت	 
الکترودهای قوس پالسما	 
ابزارهای برش	 
المان های حرارتی کوره ها و سپرهای حرارتی	 
صنعت هوا و فضا	 

سالتاسیس:
۱394

www.pishroceramic.com

معرفیمحصول:
تولید شده در شرکت پیشرو سرامیک مهر شامل دی بوریدهافنیم، کاربید  پودرهای سرامیکی 
هافنیم، دی بورید زیرکونیوم، کاربید زیرکونیوم، ویسکرهای نیترید آلومینیوم، کاربید تنگستن و 
نیترید بور هگزاگونال می باشد. این سرامیک های فوق دما دسته ای از مواد غیرآلی و غیرفلزی 
هستند که نقطه ذوبی باالتر از 3000 درجه سانتی گراد دارند و عمومًا از بوریدها و کاربیدهای 

فلزات واسطه ای چون زیرکونیوم، هافنیم، نیوبیوم و تانتالم ساخته می شوند. 
به  مقاومت  خواصی چون  هم زمان  ترکیب  دلیل  به  بوریدها  باال،  دما  سرامیک های  میان  در 
شوک حرارتی، مقاومت در برابر خزش و هدایت حرارتی جایگاه باالتری دارند. هم چنین در میان 
بوریدها، دی بوریدهافنیم و دی بوریدزیرکونیوم، بهترین مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای 
باال را هم زمان با هدایت حرارتی و الکتریکی خوب، پایداری شیمیایی و سختی باال نشان می دهند. 
دی بوریدزیرکونیوم و دی بوریدهافنیم به عنوان موادی مقاوم در برابر اکسیداسیون در دماهای 
باالتر از 2000 درجه سانتی گراد شناخته می شوند. همچنین در مقایسه بین دی بوریدزیرکونیوم و 
دی بوریدهافنیم، دی بوریدزیرکونیم دانسیته و قیمت پایین تری نسبت به دی بوریدهافنیم را دارا 
است. در فرایند سنتز کربوترمال دی بوریدزیرکونیوم و دی بوریدهافنیم در صورت عدم کنترل دقیق 
متغیرهای فرایند احتمال محصول جانبی کاربیدبور نیز وجود دارد. کاربید بور با وجود اینکه 
ماده ای ارزشمند و دارای خواص ارزشمندی است، اما در کنار بوریدهای زیرکونیوم و هافنیم منجر 

به تخریب خواص خواهد شد.

سختی باال	 
پایداری حرارتی باال	 
پایداری فاز جامد باال	 

ابعاد زیر میکرون و نزدیک به مقیاس نانو 	 
کاربیــدهافنیــم: یکــی از مقاوم تریــن مــواد بــه دمــا بــا نقطــه ذوب 3900 درجــه ســانتی گراد، 	

نقطــه ذوب و ســختی بســیار بــاال 
کاربیــدزیرکونیــوم: دارای نقطــه ذوب 3500 درجــه ســانتی گراد، ســختی بــاال و دانســیته 	

ــب  ــانتی متر مکع ــر س ــرم ب ــن 6.75 گ پایی
کاربیــدتنگســتن: دمــای ذوب 2900 درجــه ســانتی گراد، ســختی بســیار بــاال و مــدول یانــگ، 	

مــدول حجمــی و مــدول برشــی بــاال 
نیتریــدآلومینیــوم: در اشــکال متفاوتــی چــون ذره، الیه نــازک، ویســکر و غیــره، خــواص 	

مکانیکــی عالــی، هدایــت حرارتــی بســیار بــاال و هدایــت الکتریکــی در حــد یــک عایــق در هــر 
یــک از اشــکال مذکــور 

نیتریــدبــورهگزاگونــال: دارابــودن ســاختاری منطبــق بــر گرافیــت بــه دلیــل پیوندهــای یونــی 	
بــور و نیتــروژن، به عنــوان مــاده تقویت کننــده باهــدف بهبــود مقاومــت بــه شــوک حرارتــی، 

بهبــود چقرمگــی شکســت و همچنیــن افزایــش امــکان ماشــین کاری

مزایایرقابتی:
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بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت فرآورده های دیرگداز ایران 

)AMC -آجر آلومینا-منیزیت-کربنی )آلومکارب

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت فوالد 

سالتاسیس:
۱3۶4

www.irepco.com

معرفیمحصول:
دیرگدازهای آلومینا منیزیت کربن A.M.C در چند سال اخیر به واسطه خواص مناسبی همچون 
هدایت حرارتی پایین، مقاومت سایشی باالتر و مقاومت به خوردگی مناسب تر در برابر فوالد 
نواحی  در  مناسب  جایگزینی  به عنوان   M.C منیزیت کربنی  دیرگدازهای  با  مقایسه  در  مذاب، 
مختلف پاتیل در دنیا مطرح و به کارگیری شده اند. این محصول به عنوان اسـتر کاری نسوزهای 
صنعت فوالد کاربرد دارد. یکی از ویژگی های بسیار مهم این آجرها، انبساط حجمی آن ها در حین 
کارکرد است. این انبساط حجمی مانع از نفوذ ذوب در محل اتصــال آجرها شــده و موجب 
آلومینای  و  بوکســیت  از  آجر  این  می گردد.  قابل توجهی  میزان  به  دیرگداز  عمر  افزایش طول 
فیوز و منیزیت ددبرن و کربن به عنوان مواد اولیه و رزین فنولیک به عنوان بایندر سـاخته شده 
است. رزین فنولیک استفاده شده بعد از قرار گرفتن در دمای باال به کربن تبدیل شده و منجر 
به افزایش حجم و انبسـاط پایدار این آجرها می گردد. بعد از خردایش و دانه بندی آلومینا و 
منیزیت و افزودن کربن در میکسـر پودری مقدار موردنیاز رزین فنولیک به مخلوط فوق اضـافه 
شـده و سـپس به شل آجر پرس می شود و بعد از چیده شدن در درون واگن ها به درون یک 
اون تونلی با دمای تقریبی 200 درجه سانتی گراد ورود پیدا می کند تا تولید آجر رخ دهد. بعد 
از بازرسی چشمی و انجام تست های کنترل کیفیت آجر به صورت پالت بسته بندی شده و برای 

فروش آماده می گردد. 

دارای طول عمر بیشتری در مقایسـه با دیگر آجرها منیزیت دولومیتی یا منیزیت کربنی	 
دارای بیشترین تعداد ذوب در پاتیل مذاب	 

مواداولیه: بوکســیت، آلومینای فیوز، منیزیت ددبرن، کربن و رزین فنولیک )به عنوان بایندر(	
به منظور جلوگیری از اکسیداسیون کربن و گرافیت از مواد آنتی اکسیدان نظیر  Al و Si در مقادیر 	 

بسیار کم استفاده می شود.

مزایایرقابتی:

مقاصداصلیصادراتی:
ارمنستان و گرجستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر



صنایع فلزی و سرامیک ها

9۰9۱

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

گروه پات روشان نیکتا 

پوشش الکترود گرافیتی

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:
صنعت فوالد

سالتاسیس:
۱392

www.patron.group

معرفیمحصول:
ضریب مصرف الکترودهای گرافیتی در فوالدسازی با کوره های قوس الکتریکی به طور معمول از 
1/5 تا 4 کیلوگرم در تن، بر اساس تکنولوژی و دیگر پارامترهای مؤثر، متغیر است. با توجه  به 
سهم نسبتًا باالی الکترود گرافیتی در بهای تمام شده فوالد، کاهش ضریب مصرف الکترود گرافیتی 
یکی از مهم ترین اهداف در کارخانه های فوالدسازی با کوره های قوس الکتریکی و کوره های تصفیه 
پاتیلی )LRF( است. به منظور دستیابی به این مهم، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که از جمله 
آن ها می توان به محافظت الکترود از اکسید شدن یا به تأخیر انداختن اکسیداسیون الکترود 
اشاره کرد. از این رو، پوشش الکترود گرافیتی با نام تجاری الکوپات، در این مجموعه طراحی و 

تولید گردیده است.
پس از قرارگیری الکترود پوشش داده شده بر روی کوره قوس، تشکیل یک الیه چسبنده قوی به 
سطح الکترود، مانع از ریزش آن در طول فرایند تولید فوالد می شود. الیه تشکیل شده، ضمن 
چسبیدن به سطح الکترود، مانع از عبور اکسیژن به سطح آن خواهد بود؛ هم چنین، روی این 
الیه با واکنش بین جزئی مختلف ترکیب، یک الیه نسوز نیز تشکیل شده که در عین نسوزندگی، 
مانع از عبور حرارت و واکنش اکسیژن موجود در اتمسفر کوره قوس با الیه های زیرین در دمای 

باال می شود. 

موجب صرفه جویی در مصرف الکترود گرافیتی شده است.

مزایایرقابتی:

روسیه، ترکیه، گرجستان، عراق، 
پاکستان و افغانستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

مقاصداصلیصادراتی:
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شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان 

جرم دیرگداز آلومینا اسپینلی )جرم کوره القایی( 

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

جداره کوره های القایی در هنگام تولید فوالد 

سالتاسیس:
۱393

www.zico-ref.ir

معرفیمحصول:
جرم نسوز آلومینا اسپینل به عنوان یک جرم قابل استفاده در جداره کوره های القایی در هنگام 
تولید فوالد است. به طور معمول در جداره کوره های القایی از جرم سیلیسی استفاده می شود 
که برای تولید چدن بسیار مناسب می باشد. اما به دلیل واکنش فوالد و سرباره ی آن با جرم 
سیلیسی بایستی از یک جرم بازی یا خنثی استفاده کرد. این جرم از نظر شیمیایی به سمت خنثی 
میل می کند و دارای حداقل ۸0 درصد آلومیناست. قیمت باالتر این جرم به دلیل هزینه ی باالتر 

مواد اولیه استفاده شده در آن است.
یکی از راه های افزایش قابلیت زینترپذیری، استفاده از ترکیبات نانومتری در دیرگداز می باشد که 
با توجه به قیمت باالی این مواد، توجیه اقتصادی ندارد. این شرکت بر مبنای تحقیقات انجام 
گرفته توسط متخصصین خود، اقدام به استفاده از افزودنی هایی به منظور زینتر بهتر جرم نموده 
است. در واقع با این کار مشل هزینه کامال بر طرف شده و از طرفی امکان ترکیب یکنواخت این 
پودر در داخل جرم نیز وجود دارد. همین امر موجب تشکیل ذرات بسیار ریز به صورت درجا در 

داخل جرم و زینتر بهتر الیه خارجی خواهد بود.

افزایـش قابلیـت زینتـر پذیـری بـا اسـتفاده از افزودنی هـای خـاص و رفـع هزینه بـر بـودن ایـن 	 
روش بـا اسـتفاده از مـواد نانومتـری

امکان ترکیب یکنواخت این پودر در داخل جرم	 

مزایایرقابتی:

ZicoRamAl 86Brandname

High quality alumina, magnesia and spinelRawmaterial

0-6 mmMaximumgrainsize)mm(

Vibrating-rammingInstallationmethod

CeramicNatureofbond

3.0-3.2Requiredmaterial)t/m3(

1850Maximumservicetemperature)°c(
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بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت صنایع دیر گداز آمل 

استوپر و نازل آلومینایی

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی

سالتاسیس:
۱3۷۸

www.dirgodazamol.co

معرفیمحصول:
نـازل قطعـه نسـوزی اسـت کـه کف تاندیـش قرار می گیرد و وظیفه آن هدایـت مذاب از تاندیش 
بـه قالـب ماشـین ریخته گـری مـداوم اسـت. نازل هـای تاندیـش انـواع مختلفـی دارنـد که بسـته 
بـه مـدت زمـان ریخته گـری متفـاوت هسـتند. کنتـرل جریـان مـذاب توسـط اسـتوپر در داخـل 

تاندیـش صـورت می پذیـرد.
نـازل و اسـتوپر مـورد بررسـی از بتـن نسـوز شـامل آلومینـا سـیلیکات، گرافیـت، مـواد پرکننـده و 
دانه هـای نسـوز تشـکیل شـده اسـت. ایـن مـواد پـس از ترکیـب در قالب هـای ریخته گـری ریخته 

شـده و سـپس بـه منظـور پخـت حـرارت می بیننـد.

خواص مناسب ترمومکانیکی	 
مقاومت مناسب به شوک حرارتی 	 
 مقاومت مناسب به خوردگی و سایش 	 

ترکمنستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

مقاصداصلیصادراتی:



صنایع فلزی و سرامیک ها

9۶9۷

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت آداک صنعت پلیمر 

عایق حرارتی و محافظ پایه سرامیکی مورد استفاده در مبدل های 
کاتالیستی خودرو )مت کاتالیست(

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت خودرو

سالتاسیس:
۱394

www.adaksp.com

معرفیمحصول:
فلزات  از جنس سیلیکون کارباید ساخته، داخل کاتالیست  کاتالیست های خودرویی، معموال 
گرانب ها کوت شده و ارزش مادی کاتالیست را باال می برند؛ بنابراین برای نگه داشتن مونولیت 

از فشار و حرارت، از مت )عایق حرارتی و محافظ پایه سرامیکی( کاتالیست استفاده می شود.
کاتالیست های خودرویی عمدتاً به دو شل Under Body )در فاصله 1 تا 1.5 متری موتور( و یا 
Close Coupled )با اتصال مستقیم به منیفولد دود( نصب می شوند. تنوع نوع کنینگ و موتور 
باعث طراحی مت به صورت سفارشی می گردد تا مت از کاتالیست جدا نشود. مونولیت باید کاماًل 
در جای خود قرار بگیرد تا در اثر فشار، فشار برگشتی و ارتعاش خودرو از جای خود در نیاید. در غیر 
این صورت خسارت زیادی به خودرو وارد خواهد آمد؛ بنابراین طراحی مناسب مت برای تحمل 

دما، فشار، مقاومت سایشی، عایق بودن و نشکستن مونولیت الزم است.

هایتک بودن فرموالسیون، طراحی فرآیند و طراحی مکانیکی

مقاومت فشاری کاتالیست حدود یک مگاپاسکال	 
تشکیل شده از الیاف سرامیکی و ورمیکولیت به اضافه بایندر	 
دارای سه نوع مت: پر ورمیکولیت، کم ورمیکولیت و بی ورمیکولیت	 

مزایایرقابتی:



صنایع فلزی و سرامیک ها

9۸99

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت الیاف سرامیک سپید 

پتوی سرامیکی تولید شده با الیاف بر پایه سیلیکا، منیزیا و اکسید کلسیم

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

دیگ های بخار و مراکز حرارتی	 
عایق کاری اطراف مشعل ها	 
آسترکاری سطوح داغ کوره های عملیات حرارتی	 
درزبندی حرارتی پوشش کوره های عملیات حرارتی	 
پوشش نازل های ریخته گری 	 
آسترکاری کورههای کراکینگ و ریفورمر 	 
قطعات عایق برای بوته ها	 
مجاری و سقف کوره های جذب حتی در تماس با مذاب، لنت ترمز و ...	 
عایق صوتی	 

سالتاسیس:
۱3۸۱

www.scfc.ir

معرفیمحصول:
الیاف  محصول  این  اولیه  ماده  است.  انعطاف پذیر  و  عایق  نسوز،  محصولی  سرامیکی  پتوی 

سرامیک فله و ترکیب الیاف این پتو منیزیا و اکسید کلسیم می باشد.
 این نوع پتوهای سرامیکی به روش گریز از مرکز تولید شده و دارای دوام و طول عمر باال به همراه 

استحکام کششی فوق العاده می باشند. 
پتوی سرامیکی به دلیل وجود تخلخل در بین الیاف، عالوه بر مقاومت حرارتی باال، دارای خاصیت 
جذب صوت بسیار خوبی نیز می باشد، لذا در بسیاری از موارد می توان به عنوان عایق صوت از 

این محصول بهره برد.

ایجاد ارزش افزوده به واسطه هایتک بودن دانش فنی محصول	 
قیمت مناسب	 

مزایایرقابتی:

 	ISO 9001
 	ISO 14001

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

 سفیدرنگ

1100 درجه سانتی گراددمایسرویس

1200 درجه سانتی گراددمایطبقهبندی

96، 12۸ و 160 کیلوگرم بر متر مکعبدانسیته

3 تا 5 میکرونقطرالیاف

حداقل 50 کیلوپاسکالاستحکامکششی

2/3-0/0 وات بر متر کلوینهدایتحرارتی

حداکثر 30درصدشات



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۰۰۱۰۱

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت دیرگدازهای ویژه زاگرس 

قطعات ویژه دیرگداز؛ استوپر کنترل جریان تاندیش

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

ریخته گری گریدهای مختلف فوالد و اسلب ها

سالتاسیس:
۱393

www.zagrosref.com

معرفیمحصول:
در درون تاندیش برای قطع و وصل کردن جریان مذاب از استوپر استفاده می شود. این قطعه 
با وارد شدن به درون نازل موجب بسته شدن مسیر عبور جریان مذاب شده و با باال آمدن، 
اجازه عبور مذاب را می دهد. معموال استوپرها به دو صورت )دارای سیستم تزریق گاز آرگون و 
بدون سیستم تزریق گاز آرگون( تولید می شوند. در این قطعات از زیرکونیا در ناحیه ی سرباره نیز 
استفاده می گردد که موجب افزایش مقاومت به خوردگی این قطعات در مقابل مذاب خواهد 
بود. استفاده از منیزنیا کربن برای فوالدهای حاوی کلسیم ضروری بوده و برای فوالدهای آلیاژی 

و ضد زنگ از آلومینا کربن استفاه می شود.
انتخاب رزین و نحوه ی کیورینگ اولیه 	 
پیرسازی رزین 	 
مخلوط کردن و اندازه گرانول ها و اندازه ذرات با توجه  به عملکرد خاص این قطعات 	 

مزایایرقابتی:

ویژگیواحداندازهگیریمحدودهرایجماکزیمم-مینیمماندازههاینمونه

حجم/تراکمگرم بر سانتی متر مکعب2.522.55-2.4۸

تخلخل ظاهریدرصد20.522-19

Cold MORمگاپاسکال1415-12



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۰2۱۰3

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت سلیم صنعت سپاهان 

پودر قالب ریخته گری
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت فوالد جهت ریخته گری و تولید شمش

سالتاسیس:
۱39۱

www.salimsanat.ir

معرفیمحصول:
این محصول روی سطح مذاب فوالد درون قالب ریخته می شود تا باعث عدم تماس ذوب با 
اکسیژن محیط و جمع آوری ناخالصی گردد. همچنین مقداری از پودر ذوب گردد تا مابین شمش 
فوالدی و قالب قرار گیرد و از اصطکاک قالب با پوسته شمش بکاهد و باعث افزایش عمر قالب و 
کیفیت شمش خروجی شود. برای این منظور، به صورت سنتی، از روغن پارافین استفاده می گردد 
که هیچ یک از عملکرد پودر ریخته گری را ندارد و فقط جهت جمع آوری سرباره روی سطح مذاب 
استفاده می گردد. پودرهای ریخته گری با توجه به ترکیب آنالیز مذاب و سرعت ریخته گری های 
متفاوت طراحی می گردد تا با توجه به شرایط های مختلف ریخته گری بهترین عملکرد را داشته 

باشد. ترکیبات این پودر شامل  SiO2-CaO-Al2O3-C و ... است. 

کیفیت باال 	 
قیمت مناسب	 
در دسترس بودن محصول	 

دانسیتهپودر: 0/۸ تا 0/9	
نقطهذوب: 11۸0 درجه سانتی گراد	

اندازه 75% ذرات زیر 70 میکرون 	 

مزایایرقابتی:

ظرفیتتولیدساالنه:
۵,۰۰۰ تن



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۰4۱۰۵

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت فرآورده های نسوز الوند 

محصوالت نسوز بر پایه کوردیریت موالیت
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

به عنوان بستری جهت پخت محصوالت چینی بهداشتی و مظروف 	 
در تولید رنگ، تولید مقره سرامیکی، قطعات نسوز شرکت های سرامیک سازی	 

سالتاسیس:
۱3۸3

www.nasozalvand.com

معرفیمحصول:
با  و  دارند  حرارتی  مقاومت  درجه  دمای 1300  تا  موالیت  پایه کوردیریت  بر  نسوز  محصوالت 
مقاومت به شوک باالی خود، سیل های باالیی )1000 سیل( را طی می کند. فازهای موجود 

حدود 60 درصد فاز کوردیریت و 40 درصد فاز موالیت می باشند. 

درصدجذب:آب این محصوالت ۸ تا 10 درصد
دانسیته:  ۸/2 گرم بر سانتی متر مکعب 

استحکامخمشی: 1۸0 مگاپاسکال
دمایپخت: 1400-1350 درجه 

زمانپختدرپیکدمایی:3 ساعت 
میزانانقباضپسپخت: 0/4 درصد 



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۰۶۱۰۷

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت بازرگانی اطلس سرام کویر 

انواع قطعات سرامیکی
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنعت فوالد

سالتاسیس:
۱3۸۸

www.atlasceram.ir

معرفیمحصول:
و  فوالد  صنعت  در  استفاده  دلیل  به  محصوالت  این  آلومینیایی:  پایه محصوالتسرامیکی
مجاورت با مذاب و خوردگی بایستی به لحاظ فازی و خواص شیمیایی با مذاب همگونی داشته 

باشد. در این شرکت از روش Freeze Casting استفاده شده است.
سرامیکچمبراتاقاحتراقتوربینهایگازی:محفظه ی احتراق توربین های گازی، معموال به طور 
مداوم دمای باالیی در حدود 1100 درجه سانتی گراد دارد؛ بنابراین تنش های حرارتی و فرسایش 
گازهای گرم زیاد، در این بخش ها طبیعی است. نسوزهای مورد مصرف در این صنعت شرایط 
ویژه ای دارند و باید تاییدیه های بسیار سخت گیرانه ای را کسب کنند، زیرا شکست و تخریب زود 
هنگام و ناگهانی آجر نسوز در این صنعت مشل اساسی ایجاد می نماید؛ بنابراین، آجرهای 
محفظه احتراق توربین های گازی بایستی نسبت به شوک های حرارتی بسیار مقاوم بوده و تحمل 

دماهای باال در یک دوره طوالنی را داشته باشند.

مشخصاتفیزیکیقطعاتسرامیکیآلومینایی

2/۸0 تا 2/۸5 گرم بر سانتی متر مکعبچگالی

1۸00 درجه سلسیوسدمایسرویس

1۸ درصدتخلخلظاهری

مشخصاتفنیسرامیکچمبراتاقاحتراق

0.1 ± 2.9 گرم بر سانتی متر مکعب چگالی

3 ± 1۸ درصد تخلخلظاهری

0.2 ± 2.6 وات بر متر کلوین رساناییگرمایی

بیش از 30 شوک مقاومتدربرابرشوکحرارتی



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۰۸۱۰9

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت فوالد گستر نقش جهان 

پودر بازی تاندیش
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع ریخته گری و فوالد

سالتاسیس:
۱3۸4

www.fgnj.ir

معرفیمحصول:
در فرآیند ریخته گری پیوسته ی فوالد، تاندیش به عنوان محفظه ی واسط بین پاتیل و قالب، 
نقش مهمی در جداسازی آخال و کاهش اغتشاشات جریان قبل از ورود به قالب دارد. اساسًا 
میزان تمیزی فوالد مذاب ورودی به قالب، متأثر از نوع الگوی جریان و نحوه عملکرد تاندیش 
در شناورسازی و حذف ناخالصی های غیرفلزی می باشد؛ بنابراین ایجاد الگوی جریان مناسب و 
افزایش زمان ماندگاری آخال در تاندیش، سبب بهبود فرآیند جداسازی آخال و ایجاد فوالدی 
تمیز خواهد شد. این محصول یک پودر قلیایی بوده که بر روی سطح مذاب قرار گرفته و عالوه 
بر کمک به عایق تاندیش به منظور جلوگیری از افت دما، ناخالصی های نزدیک سطح را جذب 
نموده و با ایجاد سربارهای سیال موجب قطع تماس مذاب با هوا شده و اکسیداسیون مجدد 
ذوب را کاهش می دهد؛ هم چنین، این محصول ترکیبات گوگرد دار را که همراه سرباره ی پاتیل 
وارد تاندیش می شوند در سرباره نگه می دارد و از برگشت گوگرد به ذوب جلوگیری می کند. در 
فرایند تولید محصول از مواد اولیه ی معدنی هم چون آرژلیت، پرلیت، سیمان نسوز، آهک پخته 

و سنگ آهک، منیزیت، کربن و سایر افزودنی ها بهره برده شده است.

هایتک بودن فرموالسیون تولید محصول	 
ویسکوزیته مناسب	 
کنترل خورندگی آجرهای نسوز	 
نچسبیدن به بدنه و عدم تغییر در ترکیب مذاب 	 

جذب آلومینات ها و ناخالصی ها	 
ذوب شدن سریع و سفت نشدن پس از جذب ناخالصی ها	 
دارای قابلیت های پخش شوندگی سریع پس از قرارگیری بر روی مذاب	 
پایداری در دمای فرایند	 
عدم ایجاد گردوغبار	 

مزایایرقابتی:



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۱۰۱۱۱

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهحرارتی

شرکت فوالد گستر نقش جهان 

پودر عایق تاندیش
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع ریخته گری و فوالد

سالتاسیس:
۱3۸4

www.fgnj.ir

معرفیمحصول:
در  بوده که  مداوم  ریخته گری  فرآیند  در  برنج  جایگزین سبوس  عایق  پودر  یک  این محصول 
تاندیش بر روی مذاب قرار می گیرد و از افت دمای آن جلوگیری می کند. استفاده از سبوس برنج 
مشکالتی از جمله ورود اکسیژن به سطح مذاب و همچنین ورود ناخالصی را به همراه دارد و 
در برخی فصول سال میزان مورد نیاز برای صنایع فعال در زمینه ی ریخته گری مداوم را تامین 
نمی کند. این محصول یک عایق حرارتی مناسب بوده و می تواند به همراه محصول پودر بازی 
تاندیش و یا به صورت جداگانه بر روی مذاب مورد استفاده قرار گیرد؛ هم چنین این محصول 

قادر است سرباره ی ورودی از پاتیل به تاندیش را به دام بیاندازد.
در فرایند تولید محصول، از مواد اولیه معدنی همچون پرلیت، والستونیت، بوهمیت، فیبرهای 
سیلیس دار، منیزیت، کربن و سایر افزودنی ها به منظور پخش شوندگی سریع و پایداری در دمای 

فرایند بهره برده شده است.

هایتک بودن فرموالسیون تولید محصول

پخش شوندگی سریع و پایداری در دمای باال	 
عدم ورود اکسیژن و ناخالصی به سطح مذاب	 

مزایایرقابتی:



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱۱2۱۱3

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهمکانیکی

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان 

گلوله و الینر سرامیکی آلومینایی
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

آســیاب مــواد اولیــه حســاس بــا وجــود فلــزات از جملــه مــواد کاشــی و ســرامیک، لعــاب، ســیمان 
ســفید و پودرهــای شــیمیایی و معدنــی میکرونیــزه بــا حساســیت بــاال

سالتاسیس:
۱3۷۵

www.aic.ir

معرفیمحصول:
الینرهایضدسایش)LA92(: در صنایع مختلفی چون فوالد و معادن، خصوصًا در صنایعی 
که با فرآوری مواد اولیه سروکار دارند موضوع سایش و خوردگی تجهیزات از چالش های عمده و 
هزینه بر بوده و تعمیر یا جایگزینی تجهیزات آسیب دیده، مستلزم توقف خط تولید و هزینه های 
و در جنس های  از پوشش های محافظ  استفاده  تاکنون  از گذشته  لذا  تعمیرات است.  باالی 
مختلف به عنوان یک راه حل اصولی مدنظر طراحان قرار گرفته است. استفاده از فلزات سخت 
شده مخصوصًا فوالدهای ضد سایش در بسیاری از موارد باعث کم شدن هزینه و طوالنی تر 
با مواد  شدن فواصل توقف خط می گردد ولی در محیط هایی که در معرض رطوبت، تماس 
از  باشد، استفاده  باال  زیاد و همچنین دماهای کاری  با سختی  شیمیایی خورنده، عبور مواد 
فلزات سخت به  طور جدی مورد چالش قرار می گیرد اما سرامیک های ضد سایش، خصوصًا 
سرامیک هایی که دارای درصد باالی آلومینا )AL2O3( باشند با توجه به خواص مکانیکی منحصر 
به فرد خود می توانند در شرایط فوق به عنوان جایگزین مناسبی برای فلزات سخت به کار روند.

گلولههایضدسایش: آسیاب های گلوله ای )Ball Mills( در حال حاضر به عنوان جزء اساسی 
مورد مصرف در پروسه آماده سازی مواد در صنایع مختلف از 
جمله صنایع کاشی و سرامیک، چینی، لعاب، رنگ و سیمان و 
معادن و... می باشند. روال معمول کار به این صورت است که 
مواد به همراه گلوله های ساینده وارد یک محفظه استوانه ای 
شده و استوانه حول محور خود شروع به چرخش می نماید و 
مواد در تماس با گلوله ها و جداره آلومینایی استوانه، آسیاب 
می گردند. اندازه مواد وارد شده به آسیاب با اندازه گلوله ها 
آسیاب،  دور  موتور،  قدرت  همچنین  داشته  مستقیم  رابطه 
مقدار و سایز گلوله ها، جنس گلوله ها و جداره )الینر( با مواد 

سختی سطح بسیار باال	 
آمفوتــر بــودن )خنثــی بــودن( و عــدم واکنــش بــا مــواد مختلــف شــیمیایی اعــم از محیط های 	 

بازی و اســیدی
قابلیت نصب آسان و با روش های متنوع )چسباندن، جوش دادن، پیچ ومهره کردن(	 
آسان و کم هزینه بودن تعمیرات و نگهداری	 
قیمت مناسب	 

مزایایرقابتی:

 	CE استاندارد
 	ISO 17025:2005
گواهی تأیید کیفیت کاال از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران	 

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

3.60 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیتهبالک

)MohsScale(9سختی

سفیدرنگ

0تخلخل)درصد(

ComprehensiveStrength20000 کیلوگرم بر مترمربع

آلمان، چین، آذربایجان، 
ترکمنستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر

مقاصداصلیصادراتی:

وارد شده به آسیاب، خشک ساب یا ترساب بودن فرایند آسیاب و پیوسته بودن یا ناپیوسته بودن 
آن، تابع محاسبات و قوانین دقیق علمی می باشد.
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بخش:سرامیکهایپیشرفتهمکانیکی

شرکت صنایع یافته های سرامیکی پیشرفته 

گلوله آلومینایی 92%- گلوله آلومینایی %60
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

جــداره ی بــال میل هــا، بــه عنــوان جــزء اساســی در فراینــد آماده ســازی مــواد در صنایــع مختلــف 	 
مانند کاشــی، رنگ، چینی  و لعاب، پودر ســازی،   پتروشــیمی، پاالیشــگاهی، ســیمان و ....

آسیاب بالمیل های تولید بدنه های غیررنگی و حساس به ناخالصی 	 
ــه 	  ــرآوری مــواد اولی ــا ف ــه ب ــع مختلفــی چــون فــوالد و معــادن، خصوصــا در صنایعــی ک صنای

ــد. ســروکار دارن

سالتاسیس:
۱3۸4

www.yaftehaceramics.com

معرفیمحصول:
از  استفاده  میکرونیزه،  پودر  به  شده،  خرد  معدنی  سنگ های  تبدیل کردن  روش های  از  یکی 
آسیاب های گلوله ای است. در این آسیاب ها ماده ی معدنی در اثر برخورد متواتر گلوله های سخت 
با دانسیته باال به سرعت تبدیل به پودر میکرونیزه می شود )گلوله های آلومینایی 92%(. یافته های 
سرامیکی پیشرفته با سختی بسیار زیاد، مقاومت بسیار مطلوب به سایش و با استفاده از مواد 
اولیه 100% داخلی، بهترین روش دست یابی به پودر میکرونیزه ی هر ماده ی معدنی را با حفظ 

خلوص اولیه، فراهم آورده اند.
 این محصول عنصر حیاتی و جزء اساسی جهت تهیه ی فرموالسیون و دست یابی به پودرمیکرونیزه 
برای انجام فرآیندهای شل دهی و تولید کارخانجات مصرف کننده می باشد. تفاوت این گلوله ها 
با گلوله های 60%، در میزان آلومینای به کار رفته است، به همین دلیل در مواردی که به ناخالصی 

حساسیت کمتری-بیشتری باشند به کار می رود. پرکاربردترین گلوله ها، گلوله های 60% می باشد.
الینرهای آلومینایی نیز که بیشتر در جداره ی بالمیل ها 
فرآیند  در  اساسی  جزء  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
آماده سازی مواد در صنایع مختلف مانند کاشی سازی، 
رنگ، چینی و لعاب، پودرسازی، پتروشیمی، پاالیشگاهی، 
سیمان و ... به شمار می آیند. مهم ترین شاخص ها در 
و  خوردگی  برابر  در  مقاومت  بودن  دارا  الینر،  ساخت 
نسبت  شونده  آسیاب  مواد  چنانچه  و  است  سایش 
به ناخالصی حساس باشند، این فاکتورها حساسیت 

بیشتری پیدا می کنند.

همگن بودن فازی و عنصری باالی ساختار جهت رسیدن به خواص ویژه	 
سختی های بسیار باال 	 
مقاومت به سایش های خاص	 
مقاومت به خوردگی در محیط های خاص	 
الینرهای آلومینایی به عنوان جایگزین فلزات سخت	 

هستند که 	  باال  بسیار  سختی  با  پیشرفته  سرامیکی  یافته های   ،%92 آلومینایی  گلوله های 
می توانند در برابر خراش و سایش مقاومت زیادی از خود نشان بدهند. این گلوله ها، دارای 
Al2O3 با خلوص 92% می باشند و در مقیاس موهس بعد از الماس که  عدد سختی 10 را دارد، 

دارای سختی 9 اند.
گلوله های آلومینایی 60 درصد نیز، حاوی 60% کوراندوم و 40% اسپنل و فاز آمورف کنترل شده 	 

در دمای باال هستند.

مزایایرقابتی:

مقاصداصلیصادراتی:
ازبکستان- آسیای میانه

سابقهصادرات:
زیر ۵۰۰ هزار دالر

ظرفیتتولیدساالنه:
گلولههایآلومینایی۹۲%: ۶,۵۰۰ تن
گلولههایآلومینایی۶۰%: ۱,۰۰۰ تن
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شرکت فرا دما بنیان 

قطعات کاربید سیلسیوم
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

جلیقه ی ضد گلوله	 
قطعات مبلمان کوره	 
آجرهای نسوز در صنعت سرامیک	 
اگزوز خودرو به عنوان مبدل های حرارتی	 

سالتاسیس:
۱3۸9

www.faradamabonyan.com

معرفیمحصول:
دما و حرارت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار بشر برای نیل به توسعه و پیشرفت بوده است. در 
سال های گذشته محصوالت سرامیکی کشور و صنایع مختلف آن حداکثر تا دمای 1750 درجه 
سانتی گراد پخت و تف جوشی می شدند. از مهم ترین قطعات سرامیکی می توان به انواع مواد 

نسوز قطعات آلومینایی و ... اشاره کرد.
دارای  زیرساخت  و توسعه  بومی  به دانش فنی  فرایند توسعه صنعت سرامیک، دستیابی  در 
اهمیت فراوانی است. یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصادی در حوزه سرامیک های مهندسی، 

ارزش افزوده نسبتاً باال در مقایسه با صنعت کاشی و سرامیک های سنتی است. 
سرامیک های  سایش اند.  به  مقاوم  سرامیک های  مهم ترین  از   ،SiC سیلسیوم  قطعات کاربید 

مکانیکی؛ به حداقل دمای تف جوشی بیش از 2000 درجه سانتی گراد نیاز دارند. 
کاربید سیلسیوم در مقایسه با اکسید آلومینیوم به عنوان نسل قبلی دارای دانسیته کمتر است 

که سبب ایجاد وزن  کمتر قطعات زرهی و سختی باالتر آن ها می شود.
این قطعات دارای سختی بسیار باال و استحکام مکانیکی بیش از 300 مگاپاسکال در کنار چقرمگی 

شکست بیش از 4 مگاپاسکال رادیکال متر هستند.

داشتن یک ریزساختار هموژن و یکنواخت	 
سختی و خواص مکانیکی باال	 
باال بودن چقرمگی شکست این قطعات	 
ایجاد ارزش افزوده به واسطه هایتک بودن دانش فنی فرآیند تولید محصول	 

مشخصاتفیزیکی:

مشخصاتمکانیکی:

مزایایرقابتی:

TypicalPhysicalProperties

Fara SS1UnitsPhysical

SiCComposition

3.14g/cm3Density

2800Vickers GPaHardness

4.2μmGrainSize

4.02× 10-6 ºC-1
CoefficientofThermalExpansion

RTto400ºC

390MPaFlexuralStrength

3900MPaCompressiveStrength

410GPaModulusofElasticity

4.6MPa x m1/2FractureToughness
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بخش:سرامیکهایپیشرفتهمکانیکی

شرکت الماسه ساز 

الماسه تراشکاری
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

برای منظور براده برداری در فرآیند ماشینکاری )بسته به هندسه و خواص این الماسه ها( 

سالتاسیس:
۱3۸۷

www.almasehsaz.com

معرفیمحصول:
الماسه های تراشکاری، قطعات دارای سختی و مقاومت به سایش باالیی هستند که به منظور 
براده برداری در فرآیند ماشینکاری به کار گرفته می شوند. این ابزارآالت دارای شل های مشخص و 
استانداردی بوده و در ابعاد مشخص تولید می گردند. بسته به نوع عملیات ماشینکاری و سرعت 
و جنس قطعه ماشین کاری شونده بایستی از الماسه های خاصی استفاده شود که در استانداردها 

و دفترچه راهنمای هر ابزار عملیات ماشین کاری و سرعت باربرداری ذکر گردیده است.
روش تولید این قطعات بدین صورت است که در ابتدا پودر کاربید تنگستن با کبالت توزین 
شده و سپس در درون اتریتورها یا آسیاب های گلوله ای از جنس کاربید تنگستن ریخته می شود، 
سپس در محیط هگزان به مدت 7 ساعت آسیاب شده و به درون اسپری درایر منتقل می گردد؛ 
بعد از تشکیل گرانول نمونه ها توسط پرس های یک محور چندمرحله ای پرس شده و بعد از 
پلیسه گیری آماده پخت در شرایط کوره اتمسفر کنترل و یا کوره با فشار گاز باال می گردند. بعد از 
پخت شدن نمونه و زینتر کامل قطعات توسط سنگ به سایز رسیده و برای مرحله پوشش دهی 

آماده می شوند.

قابلیت کارکرد در سرعت های باال	 
باربرداری با حجم زیاد	 

وزنتقریبی: ۸ تا 10 کیلوگرم	
سختی: حدود 1400 تا 2000 ویکرز	
استحکام: باالی 400 مگاپاسکال	

مزایایرقابتی:

 	IQNET گواهینامه کیفیت مدیریت سیستم از
 	 ISO 9001/2008

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱2۰۱2۱

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
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شرکت سرامیک صنعت آفاق 

نازل تاندیش با مغزی زیرکونیایی
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع فوالد

سالتاسیس:
۱3۸۸

www.afaghceram.com

معرفیمحصول:
نازل تاندیش قطعه ای است که در کف تاندیش قرار گرفته است؛ مذاب فوالد از درون آن خارج 
شده و پیوسته به قالب دستگاه ریخته گری وارد می شود. این قطعه حاوی مغزی زیرکونیایی 
است که فشار و دمای باالیی را تحمل کرده و مسیر حرکت مذاب را تعیین می کند. هم چنین، یک 
بار مصرف است و بعد از ذوب ریزی بایستی برای دفعات بعد عوض شود. نکته ی مهم درباره ی 
 CCM آن، پر خطر بودنش به واسطه ی حجم مذاب بسیار زیاد در درون تاندیش و ارتفاع دستگاه
است که اگر به هر دلیلی این قطعه دچار خوردگی یا شکست شود لک مذاب تاندیش از ارتفاع 
باال سرازیر شده و خطرات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. برای تولید این محصول بایستی 

از  زیرکونیای پایدار شده استفاده گردد. 
قیمت اصلی نازل و وظیفه ی آن به واسطه مغزی ایجاد می شود به  طوری  که بیش از 90 درصد 
قیمت و تمام کارایی این قطعه منوط به مغزی زیرکونیایی است. شرکت، خود پودر زیرکونیا را 
به واسطه ی یک فرآیند تحقیق و توسعه و با آزمون ها مختلف پایدار کرده و توانسته است با کمک 

تست ها و مطالعات فرآیند CIP را حذف نماید. 

پیچیدگی های بسیار در تعیین میزان فشار و رژیم پخت نازل 

تحمل فشار باال	 
تحمل دمای باال	 

مزایایرقابتی:
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شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه 

)FF پودر سیلیس با میزان اکسید آهن 0.013% جهت تهیه شیشه )گرید

اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

صنایع شیشه سازی

سالتاسیس:
۱3۵3

www.estekhrajco.com

معرفیمحصول:
سیلیس یکی از اصلی ترین مواد مورد مصرف در تولید شیشه است. ماسه سیلیسی مورد استفاده 
ممکن است از خردایش ماسه سنگ و كوارتزیت هایی با درصد سیلیس باال یا با انجام عملیات 
از مهم ترین  از ماسه های كوارتزیتی تهیه شود. دانه بندی و خلوص سیلیس مصرفی،  فرآوری 
پارامترها در خوراك کارخانه های صنایع شیشه سازی هستند. مهمترین ناخالصی های موجود در 
این ذخایر، اكسید آهن و كانی های رسی اند. اکسید آهن )Fe2O3( سبب ایجاد رنگ سبز در شیشه 
تولیدی می شود و كاهش آن قبل از مصرف، ضروری است. میزان مجاز اکسید آهن بین %0.07 
)برای تولید ظروف شیشه ای( و 0.01% )برای تولید کریستال و شیشه های اپتیک متغیر است(. 
روش های مختلفی برای آهن زدایی از سیلیس وجود دارند که معمول ترین آن ها شامل خردایش، 
دانه  بندی، اسکرابینگ، شستشو و نرمه گیری، جدایش ثقلی فلوتاسیون، جدایش مغناطیسی و 

اسید شویی اند.
از جمله موارد حائز اهمیت تا رسیدن به این میزان آهن که از دید متخصصین حوزه معدن 
 ،pH ،بسیار با اهمیت است، تغییر در شرایط فرآیندی مانند درصد جامد، نوع اسید، غلظت اسید

دما و میزان خردایش، میزان میدان مغناطیسی، زمان ماند و ... بسیار تاثیر گذار است.

ایجاد ارزش افزوده باال

میزاناکسیدآهنموجود: 0.013 درصد

مزایایرقابتی:

 	ISO 10004
 	ISO 45001
 	 ISO 50001
 	ISO 14001

استانداردها،مجوزهاوتأییدیههایبینالمللی:

مقاصداصلیصادراتی:
ارمنستان

سابقهصادرات:
کمتر از ۵۰۰ هزار دالر



صنایع فلزی و سرامیک ها

۱24۱2۵

فصل دوم | سرامیک های پیشرفته
بخش:سرامیکهایپیشرفتهمغناطیسی

شرکت مغناطیس صنعت اصفهان 

پودر مغناطیسی فریت استرانسیم
اینمحصول،مصرفینهاییباماهیتB2Bاست.

کاربـــــــــــرد:

مشخصاتفنی:

این محصول برای ساخت موارد زیر مناسب است:
آهنرباهای دائمی 	 
قطعات آهن ربای دائمی	 
تولید پودر مغناطیسی عایق ضد ارتعاش بدنه خودرو	 
تولید آهنربای نوار درب یخچال و فریزر 	 

سالتاسیس:
۱3۸۶

www.magnet-e.com

معرفیمحصول:
ماده مغناطیسی فریت استرانسیم با ساختار شش وجهی از جمله اکسیدهای فری مغناطیس 
سخت به شمار می آید که به دالیل مختلف از جمله قیمت پایین، پسماند مغناطیسی باال، 
ناهمسانگردی محوری زیاد، میدان وادارندگی بزرگ، دمای کوری باال، پایداری شیمیایی، مقاومت 
برای  مناسب  گزینه ی  یک  مایکروویو،  جذب  خوب  خواص  هم چنین  و  عالی  بسیار  خوردگی 
استفاده های مختلف از جمله ساخت آهنرباهای دائم، موتورهای الکتریکی DC، محیط های ضبط 

مغناطواپتیکی و مغناطیسی با چگالی باال و قطعات مایکروویو به شمار می رود.
پودر مغناطیسی فریت استرانسیم از ترکیب اکسید آهن و فلز دو ظرفیتی استرانسیم ساخته 
می شود. این ماده جزء مواد فری مغناطیسی است یعنی در آن ها گشتاورهای مغناطیسی اتمی 

هم جهت نیستند و فقط تا حدودی همدیگر را خنثی می کنند. 

فریت استرانسیم با چگالی شار مغناطیسی	 
 	BR>1300G )1320-1500G(
 	HCB>800 OE )900-1200OE( نیروی وادارندگی نرمال
نیروی وادارندگی ذاتی )اورستد(	 
 	HCJ>1700 )1700-2500OE(
 	 )BH(MAX>0.3MGOE )0.5-0.3( انرژی
خلوص مواد )اکسید آهن و کربنات استرانسیوم( 9۸.5 درصد به باال است. 	 



i H i T
خانههاینوآوریوفناوریایراندرسایرکشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 444 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور:جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•شناسایی فرصت های صادراتی

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور:جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور:جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 93 62 617 912 )9۸+( | 15 537 ۸60 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور:فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور:ترکیه - استانبول

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•تسهیل صادرات

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور:جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور:عراق - سلیمانیه

خدمات:
•نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






