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ی
رف

مع

تاريخچه رشكت فروسيليس غرب پارس :

ــر  ــت زی ــن رشك ــي از چندي ــارس ي ــرب پ ــيليس غ ــت فروس   رشك

ــه  ــع معــدين خاورميان مجموعــه هلدينــگ توســعه معــادن و صناي

ــده  ــای عم ــی آن، واحده ــذاران اصل ــه رسمایه گ ــوده ک ــو( ب )ميدك

تولیــد فــوالد، از جملــه فــوالد ســیرجان ایرانیــان، فــوالد زرنــد 

ــن  ــند. ای ــا می باش ــت مان ــان و رشک ــای ایرانی ــوالد بوتی ــان، ف ایرانی

ــادرات  ــد و ص ــدف تولی ــا ه ــال 1390 ب ــت س ــت در ارديبهش رشک

اقــدام بــه احــداث ســومین کارخانــه تولیــد فروسیلیســیم کشــور بــا 

ــي ظرفیــت 12 هــزار تــن در  ــات اجراي ــود. عملي ــال من س

هــامن ســال آن در تريمــاه 

و  آغــاز 

طبــق برنامــه، عمليــات ســاخت كارخانــه در بهمــن مــاه ســال 92 

بــه امتــام  رســيد و بهره بــرداري از آن رشوع گرديــد. مراســم رســمی 

افتتــاح کارخانــه در آذر مــاه ســال 93 بــا حضــور معــاون اول رئیــس 

جمهــور جنــاب آقــای مهنــدس جهانگیــری، وزیــر صنعــت، معــدن 

ــات  ــایر مقام ــت زاده و س ــدس نعم ــای مهن ــاب آق ــارت جن و تج

ــا  ــز ب ــه ني ــعه كارخان ــرح توس ــد. ط ــام ش ــتانی انج ــوری و اس کش

ــا امتــام آن توليــد  ظرفيــت 12000 تــن در حــال اجــرا بــوده كــه ب

فروسيليســيم ايــن مجموعــه بــه 24000 تــن افزايــش خواهــد 

ــت. ياف
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به
اح
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م

1(  تحقــق مدیریــت دانــش و اســتفاده از سیســتم مدیریــت دانــش 

در رشکــت فروســیلیس غــرب پــارس تــا چــه حــدی می توانــد در رشــد 

و ارتقــا ایــن رشکــت نقــش موثــر داشــته باشــد؟

مبنــای پیرشفــت هــر ســازمان یــا مجموعــه بــر پایــه دانــش افــراد آن 

ــوان آن ســازمان را  ــی می ت ــت اصول ــا مدیری ــه ب ســازمان می باشــد ک

ارتقــا داد و بــر ایــن اســاس اگــر در رشکــت فروســیلیس ایــن فرهنــک 

گســرش یابــد بــه دنبــال آن ارزش رشکــت بــاال خواهــد رفــت.

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ب

د  یجــا ا

بهــره وری و بررســی مقابلــه بــا تهدیــدات بایــد بــا دانــش همراه باشــد 

 بنابرایــن اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش امــری رضوری می باشــد.

ــازی  ــگ س ــت فرهن ــه جه ــد مجموع ــت ارش ــوان مدیری ــه عن 2( ب

ــی را  ــه اقدامات ــود چ ــه خ ــر در مجموع ــش کاران برت ــویق دان و تش

می کنیــد؟ پیشــنهاد 

بایســتی کارشناســان و پرســنل آگاهی هــای الزم از اهمیــت مدیریــت 

دانــش و پیاده ســازی فرهنــگ کارآمــدی تکنولــوژی را داشــته باشــند 

و بــرای توســعه آن مدیریــت رشکــت  ابــزار تشــویقی را بایســتی 

نظام نامــه  تدویــن  بــه  ابــزار می تــوان  ایــن  ازجملــه  بکارگیــرد. 

 پــاداش دهــی بــر مبنــای مدیریــت دانــش افــراد اشــاره منــود.

ــو در  ــگ میدک ــه هلدین ــت های مجموع ــه سیاس ــه ب ــا توج 3( ب

خصــوص اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش در ســازمان نظــر 

کلــی خــود رادر ایــن زمینــه بفرماییــد؟

پیاده ســازی مدیریــت دانــش اســاس و اصــل توســعه 

توجــه  بــا  می باشــد.  مجموعــه  یــک  موفقیــت  و 

بــه نــگاه جهانــی رشکــت میدکــو و گســردگی آن، 

ــد  ــات آن می باش ــه حی ــش الزم ــت دان ــتقرار مدیری اس

ــدات و اســتفاده از فرصت هــا  ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل و ب

اســت و  دانــش الزم و رضوری  پیاده ســازی مدیریــت 

میدکــو بدرســتی ایــن کار را انجــام میدهــد.

 مدیر  عامل رشکت فروسیلیس غرب پارس

مهندس سيد محمدباقر مريابوالفتحي
رئيس اداره درآمد و مديركل غريفلزي وزارت معادن و فلزات

مدير كل معادن و فلزات وزارت معادن و فلزات

رئيس سازمان وزارت صنايع و معادن

مشاور معاون وزير وزارت صنايع و معادن

مدير عامل خودرو سازي هوراند

مدير عامل رشكت فروسيليس غرب پارس

مسئول واحد معدن جهاد سازندگي

كارشناس و مسئول فني طرحهاي اكتشايف رشكت ميل فوالد ايران

مصاحبه با مدیرعامل



و  آهــن  از  آمیژانــی   )Ferrosilicon( فروسیلیســیم 

سیلیســیم مــی باشــد، فروســیلیس از احیــای ســنگ کوارتــز 

توســط مــواد حــاوی کربــن در کــوره قوســی الکرتیــک 

تولیــد می گــردد و بــه عنــوان محصــول اصلــی در ســه 

ــد و عرضــه  ــرت تولی ــدی 3-0 و 10-3 و 60-10 میلیم دانه بن

می گــردد. همچنیــن عــاوه بــر آهــن حــدود 2 تــا 4 درصــد 

ناخالصی هایــی ماننــد آلومینیم،کــروم، کلســیم، منگنــز، 

ــیم  ــب فروسیلیس ــز در ترکی ــرد نی ــوم و گوگ ــن، تیتانی کرب

ــد.  ــود دارن وج

مصارف و کاربرد:

ــوالد در  ــذاب ف ــیژن زا از م ــل اکس ــوان عام ــه عن ــف( ب ال

صنایــع فوالدســازی 

ب( بــه عنــوان عامــل جوانــه زا )بــرای تشــکیل گرافیــت( در 

ــرتی ــای خاکس ــری چدن ه ریخته گ

 ج( برای تولید فوالدها و چدن های آلیاژی پرسیلیس

د( تولید الکرتودهای گرافیتی برای جوشکاری

اولیــه  مــاده  عنــوان  بــه  فروسیلیســیم  همچنیــن  ه( 

و   )FeSiMg(منیزیــم فروســیلیکو  تولیــد  بــرای 

می شــود. اســتفاده  نیــز   )FeSiMn(فروســیلیکومنگنز

ــه روش كوره هــاي  ــي فروسيليســيم ب    ميكروســيليكا محصــول جانب

قــوس الكرتيــي بــوده كــه كاربــرد عمــده آن در صنايــع بنت، سدســازي 

ساختامن ســازي  و 

. شــد مي با

  مصارف و کاربرد :

الف( منابع ساختامين)بنت-سيامن(

ب( مصارف پليمري

ج( ديرگدازها

د( توليــد انــواع ســيليكات، پودرهــاي پوشــي و عايــق، مــواد كمــي 

در سيســتم

محصــول اصــي ايــن كارخانــه فروسيليســيم می باشــد كــه فروســیلیس مــريف کارخانه هــای فوالدســازی و ريخته گــري را تأمــن مي منايــد. 

همچنــن محصــول جانبــی ميكروســيليكا بــوده کــه جهــت مــرف در كارخانه هــاي توليــد ســيامن ســبک و ... می باشــد. 
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هاي کارخانه محصول

فروسیلیس

SiAlترکیب
۱-۷۱۲-۷۵درصد وزنی

میکروسیلیکا

Composition Na2O SO3 L.O.I MgO K2O La & LU Al2O3 CaO Fe2O3 C S SiO2

Weight 
percentage

0.94 0.51 1.89 1.5 2.8 <1 0.57 1.1 0.65 0.5 0.25 91.5

ل
صو

مح



برگزیده شدن رشکت فروسیلیس غرب پارس در امر تولید به عنوان برترین تولید کننده در بین سایر پلنت های میدکو از سوی مدیرعامل 

محرتم رشکت میدکو

ــر  ــل دف ــورخ 94/9/24 در مح ــه در م ــزارش تولیدک ــه گ در جلس

ســایت فروســیلیس همــدان  و بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس 

همزمــان بــا دفــر میدکــو در کرمــان  بــا حضــور مدیرعامــل محرم، 

مدیــران و مشــاوران میدکــو برگــزار شــد رشکــت فروســیلیس 

ــد  ــر تولی ــق در ام ــت موف ــن رشک ــوان اولی ــه عن ــارس ب ــرب پ غ

ــن جلســه  ــد و در ای در مجموعــه هلدینــگ میدکــو مطــرح گردی

ازســوی مدیریــت محــرم عالــی هلدینــگ، مجموعــه رشکــت 

ــن  ــت. درای ــت قرارگرف ــار محب ــویق واظه ــورد تش ــیلیس م فروس

ــارس  ــل محــرم رشکــت فروســیلیس غــرب پ ــت عام راســتا مدیری

جنــاب آقــای مهنــدس میرابوالفتحــی طــی نامــه ای بــه مدیریــت 

کارخانــه و پرســنل ایــن رشکــت تربیــک گفــت و از تــاش مدیریــت 

ــد. ــر منودن ــه تقدی ــن مجموع ــنل ای و پرس
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تولید کننده برترین 

ــارس  ــرب پ ــیلیس غ ــت فروس ــال در رشک ــای فع ــی از واحده یک

ــد.  ــت می باش ــن رشک ــعه ای ــق و توس ــد تحقی واح

ــا  ــاتی ب ــاه جلس ــر م ــت ه ــن رشک ــعه ای ــق و توس ــه تحقی کمیت

ــر  ــدس میرابوالفتحــی، مدی ــای مهن ــاب آق ــل جن حضــور مدیرعام

کارخانــه، مدیــر تولیــد، مدیــران بخــش فنــی، مدیــر بخــش توســعه 

ســازمان و مدیریــت و همچنیــن مدیــر تحقیــق و توســعه برگــزار 

می گــردد. 

در ایــن جلســات پژوهشــها و مطالعاتــی کــه توســط واحــد 

تحقیــق و توســعه رشکــت انجــام پذیرفتــه اســت در زمینــه تولیــد 

ــرد. یکــی  و فــروش محصــول مــورد بحــث و بررســی قــرار می گی

ــب  ــای مناس ــودن راهکاره ــدا من ــه پی ــن کمیت ــتاوردهای ای از دس

جهــت بهره بــرداری هــر چــه بهــر محصــول فروسیلیســم و 

می باشــد.  میکروســیلیکا 

ارزیابی شش ماهه وضعیت استقرار سیستم های مدیریت رشکت

ارزیابی این واحد توسط کمیته توسعه مدیریت میدکودر آذرماه 94 و طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام پذیرفت0

ارزیابی سیستم مدیریت

شرکتبرگزاري جلسات تحقیق و توسعه 

ها
خبر



برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی در محل دفرت کرمان

ایــن دوره توســط جنــاب آقــای دکــر جلــوداری و بــا حضــور کارشناســان 

ــه  ــو ب ــگ میدک ــه هلدین ــات تابع ــا و کارخانج ــت رشکته ــعه مدیری توس

ــی  ــزار و موضوعات ــر کرمــان برگ ــزان 480 نفــر ســاعت  در محــل دف می

از قبیــل مفاهیــم و الزامــات اســتاندارد ISO 9001 – 2008 بــه همــراه 

کارگاه هــای عملــی بــه رشکــت کننــدگان آمــوزش داده شــد. 
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ممیزيدوره آموزشی 

   فعالیت های انجام گرفته در خصوص برقراری سیستم مدیریت دانش فروسیلیس غرب پارس : 

ــت  ــی دو روز  در رشک ــاه 94 در ط ــی در آذرم ــدس غامرضای ــای مهن ــاب آق ــط جن ــش توس ــت دان ــن دوره از کاس مدیری ــزاری اولی   برگ

فروســیلیس غــرب پــارس.  در ایــن دوره آموزشــی حــدود 27 نفــر از کارشناســان و مدیــران طــی دو روز در کاس مــورد نظــر حضــور یافتنــد 

و بــا مقدمــات، آشــنایی بــا مفاهیــم مدیریــت دانــش، رضورت اســتفاده از ایــن سیســتم آشــنایی پیــدا منودنــد.  در ادامــه ایــن کاس آشــنایی 

بــا نرم افــزار مدیریــت دانــش، نحــوه ی ثبت نــام و همچنیــن چگونگــی ورود دانــش بــه نرم افــزار توســط دانــش کاران توضیــح داده شــد. 

تعداد دانشکاران رشکت : 

در حــال حــارض حــدود 24 نفــر دانــش کار در رشکــت فروســیلیس غــرب پــارس در نرم افــزار ثبت نــام منوده انــد کــه مشــغول  ثبــت دانــش 

در نــرم افــزار موردنظــر می باشــند.

برقراري سیستم مدیریت دانش

 اســتقرار سیســتم مدیریــت یکپارچــه IMS  از شــهریورماه ســال 93 

ــت  ــه در نهای ــد. ک ــاز گردی ــارس آغ در رشکــت فروســیلیس غــرب پ

سیســتم مــورد نظــر در پایــان ســال 93 اســتقرار پیــدا کــرد و آمــاده 

انجــام ممیــزی مرحلــه اول گردیــد. 

ممیــزی مرحلــه اول سیســتم هــای IMS  توســط کارشناســان رشکــت 

ــرب  ــیلیس غ ــت فروس ــال 94 در رشک ــاه س ــان م Tuvnord  در آب

پــارس انجــام پذیرفــت. 

بــا توجــه بــه انجــام ممیــزی مرحلــه دوم در دی مــاه 94 گواهینامــه 

ــن  ــه ای ــان ســال 94 ب ــا پای IMS توســط رشکــت Tuvnord آملــان ت

رشکــت اعطــاء خواهــد شــد. 

گواهینامهدریافت IMSبرگزاري ممیزي سیستم 

بــا توجــه بــه سیاســت هلدینــگ میدکــو در خصــوص برقــراری 

یکپارچــه سیســتم مدیریــت دانــش در کلیــه زیــر مجموعه هــای 

مجموعــه هلدینــگ. رشکــت فروســیلیس غــرب پــارس نیــز در جهــت 

ــه  ــدام ب ــازمان اق ــطح س ــش در س ــت دان ــتم مدیری ــراری سیس برق

ــی پیاده ســازی سیســتم  ــل اصل فعالیــت منــوده اســت. یکــی از دالی

مدیریــت دانــش در رشکت هــای تابــع هلدینــگ میدکــو خــروج 

ــن  ــا و از دســت رف ــش مجموعه ه ــدی و صاحــب دان نیروهــای کلی

دانــش فنــی افــراد بــه دلیــل رفــن از مجموعــه مــورد نظــر می باشــد 

و عــدم نگهــداری و مستندســازی دانش هــای از دســت رفتــه ســبب 

گردیــده ســازمان در بهبــود مســتمر سیســتم های خــود دچــار 

اختــال گــردد. بــه همیــن دلیــل لــزوم اســتفاده از یــک نظــام کارآمــد 

مدیریــت دانــش در جهــت نگهــداری و انتقــال دانــش یــک ســازمان 

ــود.  ــاس می ش ــش احس ــش از پی بی

اخبار دانشی شرکت فروسیلیس غرب پارس 

ها
خبر



بررسی مشخصات وكاربرد پودر میکروسیلیکا

تعریف

میكروســیلیكا مــاده اي بــدون بــو، غیرقابــل احــراق و در دمــا و فشــار محیــط پایــدار 

می باشــد. دمــاي ذوب ایــن مــاده 2200 درجــه ســانتیگراد اســت. ایــن مــاده شــامل 

ــوده كــه عمومــا رنــگ آن از خاكســري كــم رنــگ  رنگ هــاي ســفید و خاكســري ب

تــا خاكســري پررنــگ متغیــر اســت. رنــگ میكروســیلیكا بســته بــه منشــا و نحــوه 

ــه ایــن كــه ســیلیس بــدون رنــگ اســت رنــگ  ــا توجــه ب تولیــد متفــاوت بــوده و ب

ــن و  ــر كرب ــر از SIO2 ، نظی ــه غی ــه وســیله ســایرتركیبات ب ــا ب میكروســیلیكا عمدت

اكســید آهــن تعییــن مــی شــود. رنــگ تولیــدي میكروســیلیكا در ایــن روش خاكســري 

می باشــد .الزم بــه توضیــح اســت كــه در فرآینــد تولیــد فروسیلیســیم بــه ازاي تولیــد 

هــر تــن فروسیلیســیم در حــدود 220 كیلوگــرم محصــول فرعــی میكروســیلیكا 

ــد. ــت می آی بدس

 Amorphous silica, Silica fume, Condensed silica میكروســیلیكا بــا نــام هــاي

fume نیــز شــناخته می گــردد. میكروســیلیكا در آب حــل منــی شــود و بــا آن واكنــش 

انجــام منی دهــد ولــی در محلــول هیدروكســید ســدیم یــا پتاســیوم قابــل حــل بــوده 

و بــا فلورایــد یــا اســیدهیدروفلوریك واكنــش می كنــد. ایــن محصــول قابــل اشــتعال 

نبــوده و موجــب اشــتعال ســایر مــواد را فراهــم منی كنــد.

نــوع غبــار از نقطــه نظــر ســاختار و مشــخصات فیزیكــی بی شــكل و آمــورف بــوده 

و بــا ذرات ســیلیس متصاعــده از كارخانجــات ســنگربي،

ماســه ریخته گــري، واحدهــاي ســند باســت و معــادن ســنگ ســیلیس كــه ســاختار 

ــوده و ایجــاد  ــاوت ب ــوي می باشــد، متف كریســتالی داشــته و منشــا بیامری هــاي ری

بیامری هــاي حــاد ریــه نخواهــد كــرد (براســاس گــزارش آژانــس بیــن املللــی 

تحقیقــات رسطــان -IARC - پــودر میكروســیلیكا آمــورف در گــروه 3 جلــد 86 ،ســال 

7991 رسطــان زا منی باشــد).

فرآیند تولید

فرآینــد تولیــد فروسیلیســیم همــراه بــا تولیــد میــزان نســبتاً زیــادي گازهــاي حاصلــه 

از درون منطقــه واكنشــی اســت كــه عمدتــاً حــاوي گازهــاي co ، sio اســت كــه ایــن 

ــل  ــه co2 و غبارهــاي حــاوي sio2 تبدی ــوره ســوخته و ب دو گاز در ســطح شــارژ ك

ــوند  ــت می ش ــوره هدای ــاختامن ك ــارج از س ــا خ ــا ت ــط دودكش ه ــوند و توس می ش

ایــن گازهــا بعــد از یــك رسي مراحــل میانــی وارد غبارگیر شــده و ذرات میكروســیلیكا 

ــا از  ــك رسي مكانیزم ه ــط ی ــتالی توس ــاختار كریس ــدون س ــورف و ب ــورت آم ــه ص ب

ــه می شــود.  ــازار ارائ ــه ب گازهــا جــدا می شــود و ســپس بســته بندي شــده و ب

ســالیان درازي غبــار حاصلــه از كــوره هــاي قــوس فروسیلیســیم ضایعــات ایــن فرآیند 

محســوب مــی شــد ولــی بــا پیرشفــت تكنولــوژي و یافــن مــوارد مــرف مختلفــی 

بــراي ایــن ضایعــات  (بــه خصــوص در بــن و ... ) هــم اكنــون ایــن غبارهــا بــا نــام 

تجــاري میكروســیلیكا بــه عنــوان محصــول جانبــی ایــن فرآینــد بــه فــروش می رســد 

و لــذا جهــت اســتفاده بهــر از غبــارات حاصلــه از ایــن فرآینــد، سیســتم هاي 

غبارگیــري نیــز بــا گذشــت زمــان تكامــل زیــادي پیــدا كــرده اســت .

موارد كاربرد میکروسیلیکا

امــروزه پــودر میكروســیلیكا در مــوارد مختلفــی اســتفاده می شــود كــه بــه صــورت 

خاصــه در ذیــل ارایــه شــده اســت.

1(  میكروسیلیكا در بن و سیامن

ــی  ــر رشــد فراوان ــالیان اخی ــن و ســیامن در س ــیلیكا درب ــار میكروس ــتفاده از غب اس

داشــته اســت میكروســیلیكا بــه پخــش شــدن یكنواخــت و بــاال بــودن حجــم 

محصــوالت هیدراســیون در بــن بــه عنــوان یــك پــوزالن ))pozzolan عمــل می كنــد 

 )filler( از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ریــز بــودن دانه هــا بــه عنــوان یــك پــر كننــده

ــتفاده از  ــه اس ــود. درنتیج ــیامن می ش ــر س ــا درخمی ــدازه حفره ه ــش ان ــث كاه باع

ــود: ــر می ش ــواص زی ــاد خ ــث ایج ــن باع ــیلیكا در ب میكروس

افزایش مقاومت فشاري  •

افزایش مقاومت در برابر سایش  •

كاهش نفوذ پذیري  •

مقاومت دربرابر سولفات ها  •

مقاومت به خوردگی  •

بــه طورمعمــول  5تــا 20 درصــد وزن  بــن  مقــدار مــرف میكروســیلیكا در 

ســیامن اســت ولــی ارقامــی تاحــدود 40 درصــد نیــز گــزارش شــده اســت .راندمــان 

میكروســیلیكا حــدود  3 برابــر ســیامن اســت بــه عبــارت دیگــر می تــوان یــك 

كیلوگــرم میكروســیلیكا را جایگزیــن ســه كیلوگــرم ســیامن كــرد بــدون اینكــه كیفیــت 

ــش  ــل كاه ــوان عام ــه عن ــوان ب ــده را می ت ــن پدی ــد. ای ــش یاب ــتحكام آن كاه و اس

مــرف ســیامن محســوب منــود ولــی درهرحــال باعــث حــذف ســیامن نخواهــد شــد.

وجــود ذرات میكروســیلیكادرمخلوط بتــون، میــزان آب مــورد نیــاز جهــت اختــاط را 

ــر و چســبنده تر اســت و  ــه پایدارت ــون حاصل ــل بت ــن دلی ــه همی كاهــش می دهــد ب

ــا ســهولت بیشــري انجــام می شــود.  ــزي ب ــات بتون ری عملی

میكروســیلیكارا مــی تــوان مســتقیام در تولیــد ســیامن نیــز بــه كار بــرد. زمانــی كــه 

ســیامن وآب مخلــوط می شــوند دو واكنــش اصلــی  صــورت می گیــرد کــه محصــوالت 

ایــن دو واكنــش عبارتنــد از:

سیلیكات كلسیم هیدراته  •

هیدروكسید كلسیم  •

محصــول اول، عمده تریــن فــاز پیونــدي در بــن را موجــب می شــود و محصــول دوم، 

مــاده اي ماكروكریســتالی اســت كــه بــه ســهولت حــل شــونده بــوده وتاثیــر چندانــی 

بــر اســتحكام بــن نــدارد. 

ذرات میكروســیلیكا در مخلــوط بتــون تــازه، میــزان آب مــورد نیــاز را كاهــش داده و 

بنابرایــن بتــون حاصلــه پایدارتــر و چســبنده تر شــده 

و عملیات بتون ریزي با سهولت بیشري انجام خواهد پذیرفت.

میكروسیلیكادر مصارف پلیمري

ــیلیكا  ــوان از میكروس ــوند می ت ــرود می ش ــري اكس ــوالت پلیم ــه محص ــی ك هنگام

بــه عنــوان یــك پــر كننــده و تقویــت كننــده در جهــت بهبــود بخشــیدن اســتحكام 

رضبــه اي و ســفتی آن هــا اســتفاده منــود. همچنیــن میكروســیلیكا باعــث بهبــود ایــن 

ــد می شــود. ــان تولی ــش راندم ــز افزای ــر و نی ــد ســطوح صاف ت ــد درجهــت تولی فرآین

میكرو سیلیكا در دیر گداز

میكروســیلیكا را مــی تــوان در تولیــد بتون هــاي نســوز كــه از ســیامن هاي كلســیم- 

ــد در  ــاده می توان ــن م ــال ای ــن ح ــرد، در عی ــه كار ب ــوند ب ــد می ش ــات تولی آلومین

تولیــد انــواع دیگــر مــواد نســوز نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــن مــوارد بــه 

كارگیــري میكروســیلیكا باعــث بهبــود پیوندهــاي رسامیكــی شــده و خــواص محصــول 

بــه میــزان قابــل توجهــی بهبــود داده می شــود.

دیگر كاربردهاي میكروسیلیكا

جهــت تولیــد انــواع مختلــف ســیلیكات ها می تــوان از میكروســیلیكا اســتفاده 

منــود چــرا كــه میكروســیلیكا قابلیــت واكنش پذیــري باالیــی داشــته و می توانــد بــه 

راحتــی بــا دیگــر عنــارص وارد واكنــش و تشــكیل ســیلیكات دهــد. همچنیــن پــودر 

میكروســیلیكا بــه عنــوان پودرهــاي پوششــی پودرهــاي عایــق مــواد كمكی درسیســتم 

ــه كار  ــراي جــذب انتخابــی یون هــا در صنایــع شــیمیایی ب محافظــت كاتالیكــی و ب

گرفتــه شــود. 

ــا توجــه بــه گســرش تولیــد فروآلیاژهــا و همچنیــن افزایــش حجــم  در هــر حــال ب

ــار میكروســیلیكاي ایجــاد شــده، مصــارف دیگــري در غب

ــرو  ــراي میك ــند ب ــته باش ــد داش ــان بای ــتحكام را همزم ــت و اس ــه ظراف ــی ك صنایع

می گــردد. پیش بینــی  ســیلیكا 

منابع:

•كتاب فروسیلیسم دفرت طرح تحقیق فروآلیاژ

•مقاله Silica fume از انجمن سیلیكا فیوم آمریكا

AstmC1240 استاندارد•

  رشکت فروسیلیس غرب پارس | خربنامه مدیریت دانش | شامره 5                                                 | 8

له
قا

م




