
200

صى
ص
تخ

مه 
هنا

ما

متالورژى پودر، يك تكنولوژى وسيع 
و پيشـگام اسـت كـه در فرايندهـاى 
گوناگونـى از جملـه فـورج، جـوش و 
فرايندهاى شـيميايى و غيـره كاربرد 
دارد. از ايـن تكنولوژى بيشـتر براى 
توليـد قطعات با شـكل هاى پيچيده و 
دقـت بـاال و در توليد انبوه اسـتفاده 

مى شود. 

ماهنامه پردازش: در مقايسه با روش هاى سنتى 
ريخته گرى، فورج و فرايندهاى مكانيكى، در اين 
ــل كنترل تر بوده و  ــدار و قاب ــد تركيبات پاي فراين
ويژگى هاى خاص ديگرى از جمله دامنه گسترده 
مواد، بهره ورى باال، مشخصات فنى، صرفه جويى 
ــى در مصرف انرژى  در مصرف مواد، صرفه جوي
ــش از 70درصد  ــت. امروزه بي ــره را داراس و غي
ــت  ــده در صنع ــد ش ــورژى تولي ــاى متال پودره

خودروسازى مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــاز براى  ــام مورد ني ــى از مواد خ ــش اعظم بخ
ــد. به  ــارف متالورژى پودر، پودرآهن مى باش مص
ــر پودرآهن نقش پيش رو در كاربردهاى  داليل زي

متالورژى پودر را داراست:
ــه با توليد قطعات با مواد غيرآهنى  1. در مقايس

توليد پودرآهن با استفاده از كوره هاى تونلى 
جهت استفاده در مصارف متالورژى پودر

ــيح باز مى گردد. هم اكنون ستون  بعد از ميالد مس
ــهر دهلى  ــش تن در ش ــى با وزنى بيش از ش آهن
ــتان  وجود دارد كه در سال 300  ــور هندوس كش
ميالدى به روش احياى مستقيم اكيسد آهن بدون 
ــت. تكنولوژى هاى  ــده اس ــردن، توليد ش ذوب ك
ــال 1800  ــاى ذوب آهن تا س ــش دما تا دم افزاي

ارزان تر است.
ــتحكام باال  2. داراى خواص عالى مخصوصا اس

در مقايسه با ساير فلزات و غيرفلزات مى باشد.
3. داراى نسبت مطلوب استحكام، وزن و قيمت 

مى باشد.
ــاً با تنظيم  ــازى خصوص ــهولت در آلياژس 4. س
كربن موجود در آن، به همين سبب اين ماده داراى 
ــخصات آلياژ آهن-كربن (شامل قابليت  تمام مش

عمليات حرارتى) مى شود.
5. به مقدار كافى در دسترس است.

تاريخچه متالورژى پودر
ــودر فلزات به بيش از  ــابقه توليد قطعات با پ س
ــه هزار سال پيش از ميالد مسيح در تمدن مصر  س
ــتان باز مى گردد. حدود 600-800 سال پيش  باس
ــيح در يونان، توليد قطعات به روش  از ميالد مس
متالورژى پودر به صورت گسترده انجام مى گرفت. 
ــنگين به روش متالورژى پودر به  توليد قطعات س

تهيه و تدوين: حسن بداغى، 
مدير تحقيق و توسعه گروه پاترون

الد
 فو

ن و
آه



201

صى
ص
تخ

مه 
هنا

ما

ــت. روش هاى معنادار  ــته اس ميالدى وجود نداش
ــزات در اوايل قرن  ــه اى براى توليد پودر فل و پاي
ــكل گرفت.  19 ميالدى و براى توليد پالتينيوم ش
ــمند انگليسى) و  ــال ها والستون (دانش در اين س
زابولفسكى (دانشمند روسى) به روشى براى توليد 

رشته هاى تابان تنگستن دست يافتند. 
ــوان يكى از روش هاى نو  متالورژى پودر به عن
ــتم و در زمان جنگ  ــات در قرن بيس ــد قطع تولي
ــروزه از تكنولوژى هاى  ــد. ام ــناخته ش جهانى ش
نوين (مانند توليد قطعات به روش پرس و پخت، 
ــه بعدى و غيره) جهت توليد قطعات به  پرينت س

اين روش استفاده مى گردد.

تاريخچه توليد پودرآهن به روش 
كوره تونلى

ــال 1937  ــد صنعتى پودرآهن در س اولين تولي
ــرال موتورز  ــركت جن ــت ش ميالدى با درخواس

امريكا انجام شد. 

ــال 1922  ــركت هوگوناس از س پيش از اين ش
ــفنجى به روش كوره تونلى  ميالدى توليد آهن اس
ــت هاى اوليه  و با كيفيت باال را آغاز كرده بود. تس
پودر آهن در سال 1937 ميالدى نشان داد كه آهن 
ــفنجى توليد شده به روش كوره تونلى قابليت  اس

تبديل شدن به پودر آهن را داراست. 
ــاس كوچك در  ــپس توليد پودرآهن در مقي س
ــال هاى بين 1937 ميالدى تا 1939 ميالدى در  س
ــى انجام و  ــركت هوگوناس به صورت آزمايش ش

محصول آن به امريكا صادر گرديد.
محصول اوليه پودرآهن آنيل نشده بود كه منجر 
ــوالت توليد  ــواص مكانيكى محص ــه كاهش خ ب
ــال 1940 ميالدى شركت  شده گرديد.  بعد از س
ــى كرد كه در آن  ــاس فرايند آنيل را معرف هوگون
پودر آهن خام در اتمسفر آلومينايى حراردت داده 
شده و كربن و اكسيژن موجود در آن كاهش يافته 
ــى آن افزايش مى يابد. در طول  و خواص مكانيك
ــتفاده از  جنگ جهانى دوم به دليل كمبود مس، اس
قطعات زينتر شده حاصل از پودر آهن رواج يافت.          

موارد مصرف پودر آهن
همانطور كه در بخش اول نيز ذكر شده، پودر آهن 
با توجه به مزيت هاى فراوانى كه دارد در فرايندهاى 
ــرد از جمله: ــتفاده قرار مى گي ــى مورد اس مختلف

 Sintering) شــده  ــر  زينت محصــوالت 
ــن براى توليد  ــتفاده از پودرآه Products): اس
ــده، امكانات جديدى براى توليد  قطعات زينتر ش
قطعات پيچيده در مقياس انبوه و توجيه اقتصادى 
ــد از توليدات  ــا 80درص ــى آورد. تقريب ــم م فراه
ــد قطعات با  ــى در تولي ــن و فوالد جهان پودرآه

قابليت زينتر مصرف مى شود.  
ــده در صنعت  بخش اعظمى از قطعات زينتر ش
خودروسازى مورد استفاده قرار مى گيرد. استفاده 
از قطعات توليدى به اين روش در خارج از بخش 
ــت، اما هنوز هم پتانسيل  خودرو رو به افزايش اس

عظيمى در اين زمينه وجود دارد.
ــه  ب  :(Brazing Products) ــم كارى  لحي
ــم كارى از پودرهاى  ــاى لحي ــور توليد فيلره منظ

آلياژى آهن استفاده مى گردد.

 :(Friction Products) محصوالت اصطكاكى
ــتم ترمز اتومبيل،  محصوالت اصطكاكى در سيس
وسايل نقليه تجارى، هواپيما، موتورسيكلت، قطار 
ــر كاربردهاى  ــه جاده اى و در ديگ ــايل نقلي و وس

صنعتى استفاده شده است. 
ــاده تر، اين مواد به عنوان بخشى از  به عبارت س
ــا در حين حركت  ــز به توقف خودروه لنت ترم
ــاده كليدى در  ــن يك م ــد. پودرآه ــك مى كن كم
لنت هاى ترمز نيمه فلزى است كه منجر به افزايش 
ــان طوالنى مدت و دوام  عملكرد و قابليت اطمين

محصول مى شود.
 :(Brakes and Clutches) ــز و كالچ - ترم
پودرهاى ترمز و كالچ تجهيزات الكترومغناطيسى 
ــتند كه با دقت فراوان نسبت به تنش هاى كم  هس

واكنش نشان مى دهند. 
ــوان ترمز ذرات  ــن پودرهاى ترمز به عن همچني
ــده اند كه جايگزين مناسبى  مغناطيسى شناخته ش
ــند و سازگارى  براى ترمزهاى اصطكاكى مى باش

مناسبى با محيط زيست دارند.
ســاخت قطعات به روش پرينت ســه بعدى 
(3D printing): اين روش يكى از روش هاى 
ــريع قطعات به كمك ليزر مى باشد كه  ساخت س
ــامل روش هاى مختلفى نظير LMD ،SLM و  ش
ــد. در اين روش ساخت بر پايه ذوب  غيره مى باش
پودرى كه در يك بستر قرار دارد صورت مى گيرد. 
ــاخت قطعات  ــاى نوين س ــن روش از روش ه اي

شكل1: قطعات اتومبيل توليد شده به روش 
متالورژى پودر

شكل 2: قطعات مختلف گيربكس اتومبيل، توليد شده 
به روش متالورژى پودر

نمودار1: ميزان مصرف پودرهاى 
متالوژى در صنايع مختلف
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پيچيده به روش تكنولوژى هاى برتر مى باشد.
 :(Chemicals) كاربرد در صنايع شيميايى
پودرآهن ممكن است در بسيارى از كاربردهاى 
ــيميايى مختلف از توليد رنگ هاى مغناطيسى  ش
ــولفات،  ــن (نيترات، س ــد نمك هاى آه ــا تولي ت
ــش مهمى در  ــن نق ــود. پودرآه ــتفاده ش ..) اس
ــيميايى صنعتى بازى مى كنند و  بازيافت مواد ش
ــازى استفاده  در كارخانه فوالد و صنعت داروس

ــود  .  مى ش
ــا، هيچ جايگزينى براى  براى برخى از كاربرده
پودرآهن وجود ندارد. در بسيارى از موارد استفاده 
از پودرآهن راه حل هاى مقرون به صرفه در مقايسه 

با ساير روش هاى جايگزين ارائه مى دهد.
ــكل  ــه دليل ش فيلتراســيون (Filtration): ب
ــن مى تواند  ــن، پودرآه ــه ذرات آه ــدازه دان و ان
ويژگى هاى الزم جهت فيلتراسيون را فراهم كند. 
متناسب با صنعت هدف، نوع پودر آهن و آلياژ آن 

انتخاب مى شود.
جوهرهاى  حمل ونقل   :(Printing) ــت  پرين
ــى از  ــن به عنوان بخش ــده از پودرآه ــاخته ش س
ــاى  ــك در پرينتره ــاى الكتروفوتوگرافي فراينده
ــفيد و دستگاه هاى فتوكپى مورد  رنگى، سياه و س

ــوالت داراى  ــرد. اين محص ــتفاده قرار مى گي اس
ــر اقتصادى نيز  ــند و از نظ ــرد بهتر مى باش عملك
ــت نيز آسيب  مقرون به صرفه اند و به محيط زيس

نمى رسانند.
 :(Surface Coating) ســطحى  پوشــش 
ــش هاى  ــترده از پوش پودرهاى آهن در طيف گس
ــرد از قبيل:  ــرار مى گي ــتفاده ق ــى مورد اس حرارت
ــش قالب و  ــراى پوش ــكارى ب ــاى جوش پودره
ــطح  ــات در صنايع مختلف، محافظت از س صفح
در برش پالسما، روكش فلزى جهت محافظت از 

سطح در زمان استفاده از ليزر و غيره.
ــره ورى باالتر،  جوشــكارى (Welding): به
ــكارى بهتر و بهبود كيفيت فلز  ويژگى هاى جوش
جوش داده شده از مزاياى استفاده از پودر مناسب 
در جوشكارى زيرپودرى  و الكترودهاى پوشش 
ــن از پودرآهن براى  ــد. همچني ــده مى باش داده ش

ساخت الكترود جوشكارى استفاده مى شود.
 Iron) ــى  غذاي ــواد  م ســازى  ــى  غن
ــى  ــواد غذاي ــازى م Fortification): غنى س
ــن براى  ــن وظايف پودرآه ــى از اصلى تري يك
ــر  ــن در سراس ــى و فقرآه ــا كم خون ــارزه ب مب
ــد. به طور تخصصى آهن يكى از  جهان مى باش
ــه مواد غذايى  ــن افزودنى ها ب چالش برانگيزتري
ــكل و اندازه  ــد. تركيبات پودرآهن و ش مى باش
ــم در انتخاب نوع آهن  ذرات از فاكتور هاى مه

ــد. ــتفاده  مى باش مورد  اس
رنگ سازى (Dyes and Stains): رنگ هاى 
آهنى جايگزين مناسبى براى رنگ دانه مى باشند به 
اين دليل كه بر روى سطح نمى مانند و يكنواختى 

مناسبى در رنگ ايجاد مى كنند. 
به عنوان مثال وقتى از اين رنگ ها بر روى چوب 
خشك استفاده مى شود عميقاً به داخل چوب نفوذ 
ــد، همين عامل  ــيد مى دهن ــكيل اكس ــرده و تش ك
ــرايط سخت  ــتفاده بهينه از چوب در ش باعث اس
ــن اگر اليه رنگ از  ــى مى گردد. همچني آب وهواي
بين برود اكسيدهاى تشكيل شده همچنان از سطح 

چوب محافظت مى كند.
ُرس هاى فلزى (Metals Clay): از رس هاى 
ــياء زينتى استفاده  فلزى در توليد جواهرات و اش

 Iron for) كشــاورزى  مصــارف  ــود.  مى ش
ــذى مهم براى همه  ــن يك ماده مغ Plants): آه
ــت. آهن براى توليد كلروفيل مورد  گياهان سبز اس
ــوان اختالل گياهى  ــود آن به عن ــت و كمب نياز اس
ــود.  معموال از همه انواع پودرآهن  ــناخته مى ش ش
ــتفاده كرد اما به طور كلى  ــراى گياهان مى توان اس ب
ميزان آهن پودر بايد باالى 95درصد باشد. استفاده 
از پودرآهن از لحاظ قيمتى حدود 100 برابر موثرتر 

از ساير اشكال آهن نظير سولفات آهن مى باشد.

فرايند توليد پودر آهن به روش 
كوره تونلى

ــًا  روش توليد پودرآهن با كوره هاى تونلى اساس
ــت كه بر پايه احياء آهن  ــيميايى اس يك روش ش
ــال حرارتى و  ــنگ آهن به كمك مخلوط زغ از س
ــفنجى  ــكل گرفته و خروجى آن آهن اس آهك ش
ــد. اين خروجى را به آسانى مى توان خرد  مى باش
ــد اين روش  ــتفاده كرد. همانطور كه گفته ش و اس
نخستين بار در سوئد و توسط شركت هوگوناس 
اجرا شد و به همين دليل نام روش هوگوناس نيز 

شناخته مى شود.
ــود در اين روش عمل احيا  زغال حرارتى موج
را انجام مى دهد. وجود آهك نيز به منظور كاهش 
گوگرد و جلوگيرى از ناخالصى هاى گوگردى به 

عنوان ناخالصى در محصول نهايى مى باشد.
سنگ آهن ورودى: سنگ آهن هماتيت يا مگنيت 
به صورت نرمه با عيارهاى باالتر از 71/5 درصد

ــى. دماى مورد  ــنگ حرارت عامل احياء: زغال س
نياز واكنش از طريق گاز طبيعى انجام مى گيرد.

ــدود 1100 تا 1200  درجه حــرارت احياء: ح
درجه سانتى گراد

ــكل 3 فرآيند تبديل كنسانتره به پودرآهن  در ش
نشان داده شده و توضيحات پس از آن آورده شده 

است:
 1. مخزن مخلوط آهك و كك حرارتى

2. مخزن كنسانتره
3. خشك كن
4. خردكن
5. سرند

شكل 3 : شماتيك مراحل توليد پودر آهن 
به روش كوره ى تونلى

شكل4 : اليه هاى مختلف مواد 
SiC در مخزن

شكل 5 : شماتيك نحوه قرارگيرى مخزن هاى سراميكى 
بر روى ترولى و درون كوره تونلى
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6. جداساز مغناطيسى
7. شارژر مواد در مخزن هاى سراميكى

8. عمليات احياء در كوره تونلى با دماى حدود 
1100 تا 1200 درجه سانتى گراد

9. تخليه مخزن ها
10. خردكن درشت 

11. انبارش در سيلوها
12. خردكن

13. جداساز مغناطيسى
14. آسياب و سرند

ــد آنيل در كوره آنيل با دماى حدودى  15. فراين
800-1000 درجه سانتى گراد

16. يكسان سازى و هم اندازه سازى
17. بسته بندى اتوماتيك
1. كنسانتره  يا آهن خام

2. مواد احياء كننده
SiC 3. مخزن

توضيح
ــود: "مخلوط  ــد با دو ماده اوليه آغاز مى ش فراين
ــامل كك حرارتى  و آهك و  مواد احياءكننده" ش
ــانتره آهن. مواد اوليه به صورت جداگانه در  كنس

كوره هاى دوار خشك كن، خشك مى شود. 
ــم  ــه ه ــك كن ب ــه در خش ــوادى ك ــپس م س
ــط خردكن، خرد شده و الك  ــبيده اند توس چس
ــانتره آهن نيز در داخل جدا كننده  مى شود. كنس

ــود.  ــى عبور داده  مى ش مغناطيس
ــته به عيار خروجى و عيار كنسانتره مى توان  بس
اين مرحله را حذف كرد يا آن  را انجام داد. سپس 
ــارژر اتوماتيك درون مخزن هاى  ــط ش مواد توس

سراميكى از جنس SiC شارژ مى شوند. 
ــكل 2 نشان داده شده است  همانطور كه در ش
ــا مواد  ــى مخزن ه ــى و بيرون ــمت داخل در قس
ــانتره آهن شارژ  احياءكننده و در بين آن ها كنس
ــارژ شده بر روى ترولى  مى گردد. مخزن هاى ش
ــا انتقال داده  ــه داخل كوره احي ــرار گرفته و ب ق
ــود. تعداد مخازن بر حسب اندازه كوره و  مى ش

ــت. ظرفيت آن متغير اس
ــازن به درون كوره  ــدن مخازن، مخ پس از پر ش

ــود. معموال روى مخازن با  تونلى انتقال داده مى ش
آجرنسوز پوشانده مى شود. ترولى به آرامى درون 
كوره تونلى حركت كرده و احيا صورت مى گيرد. 
ــه ظرفيت هاى  ــته ب ــول كوره و زمان احيا بس ط

مختلف متفاوت مى باشد. 
هر يك از اين مخازن به تدريج و در طول كوره 
ــود تا در نهايت به دماى حدود  حرارت داده مى ش
ــد. به تدريج كه  ــانتى گراد برس 1200 درجه ى س
دماى درون مخازن افزايش مى يابد كك شروع به 

 (CO) واكنش كرده و تبديل به كربن مونو اكسيد
ــروع به احياى  ــود و مطابق با واكنش زير ش مى ش

كنسانتره مى كند:

كربن دى اكسيد تشكيل شده نيز با باقيمانده كك 
واكنش داده و مجدداً كربن مونو اكسيد توليد كرده 

و در واكنش احيا شركت مى كند:

ــداوم تا تبديل تمام  ــن واكنش ها به صورت م اي
كنسانتره به آهن و اتمام كك ها انجام مى شود.

ــاء واكنش هاى  ــاى احي ــا واكنش ه ــان ب هم زم
گوگردزدايى توسط آهك انجام مى شود.

ــتگى  پس از اتمام عمليات احياء مخازن به آهس
ــمت خنك كن كوره منتقل مى شود و قبل از  به قس
ــروج از كوره تونلى تا دماى حدود 250 درجه  خ
ــس از اين مرحله  ــود. پ ــانتى گراد خنك مى ش س
ــفنجى با  ــتوانه اى از آهن اس ــر مخزن اس درون ه
تخلخل حدود 75درصد، زغال حرارتى باقيمانده 

و خاكستر پرگوگرد وجود دارد. 
ــتوانه  اس  (9) ــك  اتوماتي ــه  تخلي ــتگاه  ايس در 
آهن اسفنجى به بيرون هل داده مى شود و از زغال 
ــتر باقيمانده جدا مى شود. سپس ترولى و  و خاكس
ــا دوباره پر و درون  ــود ت مخازن SiC آماده مى ش
كوره تونلى قرار گيرد. اين فرايند به صورت مداوم 

و بدون توقف انجام مى شود.
ــتوانه هاى آهن اسفنجى از  پس از تميزسازى اس
زغال و خاكستر پرگوگرد، در چندين مرحله خرد 
ــودر مى گردد.  ــاد زير 3 ميلى متر پ ــده و تا ابع ش
ــت آمده پس از اين مرحله  ذرات پودرخام به دس

قبل از عمليات بعدى در سيلوها انبار مى گردد. 
ــط نوار  ــيلوهاى ميانى، پودر خام توس از اين س
ــده از مراحل خردكن، جداكننده  نقاله طراحى ش
ــياب عبور داده مى شود.  ــى و مرحله آس مغناطيس
ــان اين مرحله  ــت آمده تا پاي اندازه ذرات به دس
كمتر از 150 ميكرون خواهد بود كه داراى دانسيته 

ظاهرى مطلوبى مى باشد.
ــده از داخل كوره آنيل با  ــپس پودر توليد ش س
اتمسفر كنترل شده (اتمسفر آمونيايى) عبور داده 
ــاى 1000-800  ــه در آن پودر تا دم ــود ك مى ش

شكل 6 : شماتيك قسمت هاى مختلف  
كوره تونلى

نمودار 2 : پيش بينى نرخ رشد تركيبى ساليانه 
از سال 2013 ميالدى تا 2020 ميالدى

 Composition ٪
 Iron   98,2

Carbon   0,01

Silicon dioxide   0,20

Hydrogen loss   0,26

Sulfur   0,01

Phosphorus   0,01

جدول 1: درصد تركيبات مواد موجود در پودر آهن 
خروجى از فرايند توليد پودر آهن به روش كوره تونلى

  Screen analysis ٪
+80 mesh

-80/+100

-100/+150

-150/+200

-200/+250

-250/+325

-325

Trace

1

18

26

9

24

22

جدول2 : دانه بندى ذرات خروجى از فرآيند 
توليد پودرآهن به روش كوره تونلى
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ــاخص  كاربردها فراوان پودرآهن از آن به عنوان ش
اصلى پودرهاى متالورژى ياد مى شود به نحوى كه 
ــال 2013  ميالدى حدود 80 درصد  اين پودر در س

از سهم بازار را در اختيار داشته است. 
ــاخته شده توسط پودرآهن  افزايش قطعات س
ــاخص هاى  ــد ش در صنعت خودرو موجب رش
بازار مى گردد. عالوه بر اين پودرهاى متالورژى 
به دليل قيمت و مصرف انرژى كمتر درمقايسه با 
ساير تكنولوژى هاى توليد، در توليد محصوالت 
ــى و الكترونيكى نيز به كار مى رود. اين  الكتريك
ــل اصلى مؤثر در  ــا را مى توان از عوام كاربرده
ــاى متالورژى به  ــى پودره ــكيل بازار جهان تش

ــمار  آورد. ش
ــيه در سال 2013 ميالدى حدود  آسيا و اقيانوس
46 درصد  از سهم بازارهاى متالورژى پودر را در 
اختيار داشته است. امريكاى شمالى و اروپا نيز در 

رتبه هاى بعدى قرار دارند.
 Transparency Market از تحليل گزارش
ــتنباط مى شود كه آسيا و اقيانوسيه  Research اس
تسلط خود را بر بازار حفظ خواهند كرد و انتظار 
ــترين رشد مصرف قطعات توليد شده  مى رود بيش

به روش متالورژى پودر را به ثبت برسانند. 
در نمودارهاى زير سهم بازار مناطق مختلف در 
متالورژى پودر در سال 2013 ميالدى و پيش بينى 

آن براى سال 2020 ميالدى آورده شده است.
 

تكنولوژى ساخت كوره هاى تونلى 
جهت توليد پودرآهن

چندين شركت در جهان قادر به ارائه تجهيزات 

ــود و در  ــانتى گراد حرارت داده مى ش ــه س درج
ــيژن باقى مانده در  ــد كربن و اكس طى اين فراين
ــفنجى تا حد بسيار پايينى كاهش مى يابد  آهن اس
(اكسيژن از حدود 1درصد به حدود 0/3 درصد 

ــد.).  ــل    مى ياب تقلي
ــت كه ذرات به  درطول عمليات آنيل ممكن اس
مقدار خيلى ناچيزى زينتر شوند (آگلومره شوند)، 
ــبب پس از خروج مواد از كوره آنيل،  به همين س
مجدداً عمليات آسياب نرمى بر روى پودرها انجام 

مى گيرد. 
ــردگى و  ــده داراى قابليت فش ــودر توليد ش پ
ــد.پودر خروجى از  ــبى مى باش ــتحكام مناس اس
ــازى و هم اندازه سازى شده  كوره آنيل يكسان س
ــال به مشترى يا واحد  و در بيگ بگ جهت ارس

ــود. ــته بندى  مى ش ــازى   بس آلياژس

بررسى بازار جهانى متالورژى پودر
 Transparency Market در گزارش موسسه

ــورژى پودر، تحليل  ــا نام "بازار متال Research ب
جهانى صنعت، اندازه، سهم، رشد، روند و پيش بينى 
در سال هاى 2014-2020" كه به تازگى منتشر شده 
 (CAGR) ــد تركيبى ساالنه است، ميزان نرخ رش
ــال هاى 2014  براى صنعت پودر متالورژى بين س
ميالدى تا 2020 ميالدى رشد مثبتى در حدود 5/4 

درصد پيش بينى شده است.
 در گزارش ذكر شده، دستور كار اجرايى متشكل 
از آمار و ارقام مربوط به پيش بينى روند رشد بازار 
ــاس اين  ــودر را ارائه مى دهد. بر اس ــورژى پ متال
ــزارش على رغم ارزش 6/06 ميليارد دالرى اين  گ
ــال  ــال 2013 ميالدى، ارزش آن تا س بازار در س
ــيد.  2020 ميالدى به 8/7 ميليارد دالر خواهد رس
ــراوان پودر متالورژى منجر به ايجاد  كاربردهاى ف

فرصت هاى فراوانى براى صنعت شده است.
در ميان انواع محصوالت پودر متالورژى، به دليل 

نمودار3 : سهم بازار مناطق مختلف جهان در 
بازار متالورژى پودر در سال 2013 ميالدى

نمودار4 : سهم بازار مناطق مختلف جهان در 
بازار متالورژى پودر در سال 2020 ميالدى

ــى از اين  ــتند. يك ــن هس ــد پودرآه ــت تولي جه
شركت ها، شركت HZK چين است. 

ــور چين توليد بسيار بااليى  با توجه به اينكه كش
ــده با روش متالورژى پودر  ــاخته ش در قطعات س
ــهم بااليى در تأمين  ــركت HZK نيز س دارد، ش
ــاخته  ــور دارد. كوره هاى س تجهيزات در اين كش
ــاى  ــركت HZK در ظرفيت ه ــط ش ــده توس ش
ــال تا 50 هزار تن در  مختلفى از 5 هزار تن در س

سال ساخته مى شوند. 
ــودن  ــث دارا ب ــركت از حي ــن ش ــن اي هم چني
ــرفته،  ــده و تكنولوژى هاى پيش پتنت هاى ثبت ش
ــروهاى ساخت اين كوره ها با آخرين  يكى از پيش

دستاوردهاى تكنولوژيك است.

جمع بندى
در حال حاضر توليد پودرآهن از جذابيت بااليى 
ــور برخوردار است. با توجه به اين كه تنها  در كش
ــك كارخانه توليد پودرآهن در ايران وجود دارد  ي

ــبت به توليد  ــد اين روش نس ــاى تولي و هزينه ه
پودرآهن با روش كوره تونلى باالتر است، احداث 
ــوره تونلى  ــد پودرآهن با روش ك ــه تولي كارخان

جذابيت بااليى دارد.
ــن كارخانه توليد  ــال حاضر چندي ــاً در ح ضمن
ــودر در ايران وجود  ــات با روش متالورژى پ قطع
دارند كه مواد اوليه مورد نياز خود را وارد مى كنند.
ــد صنعت  ــه پيش بينى رش ــى با توجه ب از طرف
خودرو پس از تحريم ها و همكارى خودروسازان 
ــزرگ بين المللى و لزوم  ــركت هاى ب داخلى با ش
ــاً توليد قطعات  ــازى با كيفيت باال، طبيعت قطعه س
ــورد توجه  ــورژى پودر م ــا روش متال ــودرو ب خ
ــيارى قرار خواهد گرفت. از اين جهت توليد  بس
ــيارى دارد و  ــازى اهميت بس ــاده اوليه قطعه س م
ــى مى گردد اين بخش از صنعت به زودى  پيش بين

مورد توجه بسيارى قرار گيرد.
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