
مجتـمع صنعتی اسفـراین

مهندسی و تولیـد
فوالدهای آلیاژی خاص و پیشرفته 



Machining Shop Heat Treatment Shop Machining Shop Heat Treatment Shopسالن عملیـات حــرارتی

سالن پوسته کنـی و تابگیری

سالن ماشینکـاری

مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسفرݥاݥینݥ )EICO(ݥ بهݥ عنوݥاݥنݥ بزݥرݥگترݥینݥ توݥلید کنندݥهݥ فوݥالݥدݥ آݥلیاݥژݥیݥ دݥرݥ اݥیرݥاݥنݥ وݥ خاݥوݥرݥمیاݥنهݥ دݥرݥ ساݥلݥ ۱۳۶۹ تأݥسیسݥ 
شدݥهݥ اݥستݥ.ݥ اݥینݥ مجتمعݥ دݥرݥ کیلوݥمترݥ ۱۲ݥ جاݥدݥهݥ اݥسفرݥاݥینݥ-ݥ بجنوݥرݥدݥ دݥرݥ اݥستاݥنݥ خرݥاݥساݥنݥ شماݥلیݥ وݥاݥقعݥ شدݥهݥ اݥستݥ.ݥ 

وݥاݥحدݥهاݥیݥ اݥصلیݥ مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسفرݥاݥینݥ بهݥ شرݥحݥ ذݥیلݥ میݥ باݥشدݥ:ݥ
۱ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ ذݥوݥبݥ وݥ رݥیخته گرݥیݥ )ݥEAF- LF- VD- VOD- VIC- IC- CCM- ESR(ݥ

63(ݥ MN ۲ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ آݥهنگرݥیݥ سنگینݥ )پرݥسݥ هیدݥرݥوݥلیک
۳ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ آݥهنگرݥیݥ )۵ݥ عدݥدݥ دݥستگاݥهݥ آݥهنگرݥیݥ شعاݥعیݥ(ݥ 

۴ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ عملیاݥتݥ حرݥاݥرݥتیݥ )آݥنیلݥ، نرمال،ݥ کوݥئنچݥ-تمپرݥ،ݥ سختکاری القاییݥ،ݥ تنشݥ زݥدݥاݥییݥ وݥ اݥسپرݥیݥ-کوݥئنچݥ(ݥ 
۵ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ پوݥستهݥ کنیݥ وݥ تاݥبگیرݥیݥ

۶ݥ.ݥ کاݥرݥگاݥهݥ ماݥشینکاݥرݥیݥ )خشنݥ ترݥاݥشیݥ وݥ ماݥشینکاݥرݥیݥ نهاݥییݥ(ݥ

تماݥمیݥ بخش هاݥیݥ ذݥکرݥ شدݥهݥ،ݥ مجهزݥ بهݥ تجهیزݥاݥتݥ مدݥرݥن همرݥاݥهݥ  با دݥاݥنشݥ فنیݥ رݥوݥزݥ میݥ باݥشندݥ کهݥ تضمینݥ کنندݥهݥ باݥالݥترݥینݥ کیفیتݥ 
دݥرݥ توݥلیدݥ اݥنوݥاݥعݥ فوݥالݥدݥهاݥیݥ آݥلیاݥژݥیݥ مطاݥبقݥ باݥ نیاݥزݥ مشترݥیݥ وݥ اݥستاݥندݥاݥرݥدݥهاݥیݥ بینݥ اݥلمللیݥ اݥستݥ.ݥ

تجهیزݥاݥتݥ منحصرݥ بفرݥدݥ وݥ توݥاݥنمندݥیݥ هاݥیݥ وݥیژݥهݥ،ݥ مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسفرݥاݥینݥ رݥاݥ بهݥ اݥوݥلینݥ اݥنتخاݥبݥ دݥرݥ زݥمینهݥ اݥرݥاݥئهݥ رݥاݥهݥ حل هاݥیݥ فنیݥ 
مهندݥسیݥ دݥرݥ زݥمینهݥ فوݥالݥدݥهاݥیݥ آݥلیاݥژݥیݥ وݥ خاݥصݥ )special steel solutions(ݥ برݥاݥیݥ کاݥرݥبرݥدݥهاݥیݥ متنوݥعݥ دݥرݥ صناݥیعݥ مختلفݥ ماݥنندݥ 

نفتݥ وݥ گاݥزݥ،ݥ معدݥنݥ وݥ سیماݥنݥ،ݥ نیرݥوݥگاݥهیݥ،ݥ رݥاݥهݥ آݥهنݥ،ݥ فوݥالݥدݥ،ݥ خوݥدݥرݥوݥساݥزݥیݥ وݥ دݥرݥیاݥییݥ تبدݥیلݥ کرݥدݥهݥ اݥستݥ.ݥ 

معرݥفیݥ
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)CCM( سالن ریخته گـری پیوستـه سالن آهنگـری و پرس

سالن ذوب

مجتمـعݥ صنعتـیݥ اݥسـفرݥاݥینݥ مجموݥعـهݥ اݥیݥ پوݥیاݥ وݥ رو ݥ بهݥ رݥشـدݥ اݥسـتݥ کهݥ پشـتوݥاݥنهݥ دݥاݥنشݥ فنیݥ شـرݥکتݥ هـاݥیݥ مطرح همچوݥن
GFM, BOHLER, INTECO وݥ DANIELI رݥاݥ دݥاݥرݥاݥ می باݥشـدݥ.ݥ

ݥ مجتمـعݥ صنعتـیݥ اݥسـفرݥاݥینݥ بـهݥ کمـکݥ تحقیقݥ وݥ توݥسـعهݥیݥ پوݥیاݥ،ݥ همـوݥاݥرݥهݥ دݥرݥ چشـمݥ اݥندݥاݥزݥ خـوݥدݥ توݥلیدݥ محصـوݥالݥتݥ جدݥیدݥ وݥ 
بهبـوݥدݥ مسـتمرݥ فرݥآݥیندݥهاݥیݥ توݥلیدݥیݥ رݥاݥ دݥرݥ نظرݥ دݥاݥرݥدݥ.ݥ محصوݥالݥتݥ مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسـفرݥاݥینݥ عالݥوݥهݥ برݥ باݥزݥاݥرݥ دݥاݥخلـیݥ دݥرݥ باݥزݥاݥرݥهاݥیݥ 

خاݥرݥجـیݥ وݥ دݥرݥ کنـاݥرݥ رݥقبـاݥیݥ خوݥدݥ مقبوݥلیتیݥ چشـمگیرݥ دݥاݥرݥندݥ.ݥ
ݥ

مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسفرݥاݥین را می توان برݥندݥیݥ معتبرݥ دݥرݥ توݥلیدݥ فوݥالݥدݥ هاݥیݥ آݥلیاݥژݥیݥ دانست چرا که: 
ݥ•ݥ کیفیتݥ باݥالݥیݥ محصوݥالݥتݥ،ݥ

ݥ•ݥ دانشݥ فنیݥ وݥ  مهارت تجرݥبیݥ باݥالݥیݥ پرݥسنلݥ
ݥ•ݥ توݥسعهݥ مستمرݥ برݥ مبناݥیݥ نیاݥزݥهاݥیݥ بهݥ رݥوݥزݥ مشترݥیاݥنݥ

ݥ•ݥ سرݥماݥیهݥ گذݥاݥرݥیݥ دݥرݥ توݥسعهݥ تکنوݥلوݥژݥیکیݥ آݥیندݥهݥ محوݥرݥ
مجتمعݥ صنعتیݥ اݥسفرݥاݥینݥ را  باݥ بیشݥ اݥزݥ ۲۵ݥ ساݥلݥ تجرݥبهݥ دݥرݥ توݥلیدݥ مقاݥطع فوالدݥ آݥلیاݥژݥیݥ، رݥضاݥیتݥ بسیاݥرݥیݥ اݥزݥ مشتریانݥ دݥاݥخلیݥ وݥ خاݥرݥجیݥ رݥاݥ 

جلبݥ نموݥدݥهݥ اݥستݥ.

ݥاݥزݥ شماݥ دݥعوݥتݥ میݥ شوݥدݥ مشترݥیݥ جدݥیدݥ محصوݥالݥتݥ ماݥ باݥشیدݥ،ݥ قطعًاݥ کیفیتݥ توݥلیدݥاݥتݥ وݥ خدݥماݥتݥ ماݥ، شماݥ رݥاݥ برݥاݥیݥ 
پیوݥستنݥ بهݥ باݥشگاݥهݥ مشترݥیاݥنݥ مجتمعݥ فوݥالݥدݥ اݥسفرݥاݥینݥ وݥ تبلیغݥ برݥندݥ ماݥ ترݥغیبݥ خوݥاݥهدݥ نموݥدݥ.
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Electric Arc Furnace )EAF(

Electro Slag Remelting )ESR(6300 ton Open Die Hydraulic Press

VD/VOD/VSD

کشــور در تولیــد مقاطــع و قطعــات فــوالد آلیــاژی ســنگین و فــوق  مجتمــع صنعتــی اســفراین، بــر مبنــای خودکفایــی 
ســنگین،  در ســال 13۶۹ و در زمینــی بــه مســاحت 13300000 متــر مربــع و بــا ظرفیــت اســمی تولیــد ســاالنه 80 هــزار تــن 

محصــوالت آهنگــری شــده و 120 هــزار تــن شــمش ريخته گــری،  تأســیس شــد.

ح زیر می باشد: روند توسعه ی مجتمع صنعتی اسفراین از ابتدای تأسیس به شر
۱۳۶۹: تأسیس

۱۳۷۰: شروع عملیات اجرائی
۱۳۷۵: بهره برداری از  کارگاه آهنگری شعاعی

۱۳۸۲: بهره برداری از  کارگاه پرس سنگین 6300  تن
۱۳۸۴:  بهره برداری از کارگاه ذوب و ریخته گری

 )ESR( ۱۳۹۵:  راه اندازی کارگاه ماشین کاری نهایی و عملیات حرارتی و همچنین بهره برداری از کارگاه ذوب مجدد قطره ای
)CCM( ۱۴۰۰:  راه اندازی کارگاه ریخته گری پیوسته

در حــال حاضــر مجتمــع صنعتــی اســفراین يــک شــرکت جــوان و پويــا بــا پشــتوانه دانــش فنــی شــرکتهای برتــر دنیــا مانند 
GFM، BOHLER و INTECO اتريــش، SKODA جمهــوری چــک و  DANIELI ايتالیــا مــی باشــد.

تاریـخـچه
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Ingot CastingCCM )Round bloom 250 to 630mm (

Radial Forging Machines )SXP 65,25,13,10, SHP06(Machining

مجتمع صنعتی اسـفراین دارای تجهیزات و فناوری های پیشـرفته مطابق با استانداردهای جهانی می باشد و همچنین 
اسـتانداردهای ایزو )ISO( را در مدیریت کیفیت به کار گرفته است. 

ایـن مجتمـع از زمان تأسـیس خود، پشـتوانه ای قـوی در زمینه توسـعه فوالدهای آلیـاژی و خاص در داخـل و خارج 
کشـور در صنایـع مختلـف ماننـد نفـت، گاز و پتروشـیمی، نیروگاهی، معـدن، راه آهن، فـوالد، خودروسـازی و صنایع 

دریایی بوده اسـت.
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Radial Forging

Melting Forging Heat Treatment Machining

Straightening
and Peeling 

Sales
SXP 65

SXP 25

SXP 13

6300 ton Press 

Scrap+DRI

ESR

Collar Mold

Static Mold

Ingot Casting (IC)

EAF

LF VD/VOD

VIC

CCM

Electric Arc Furnace (EAF )- 50 ton Ingot Casting

Continuous Casting Machine (CCM)

Electro Slag Remelting (ESR)
Max Dia: 1200 mm
Max Weight: 52 ton

250 mm- 630 mm SXP 65,25,13,10, SHP 06

2.2 - 110 ton

Ladle Furnace (LF)- 50 ton

Vacuum Degassing (VD),
Vacuum Oxygen Decarburization (VOD),
Vacuum Ingot Casting (VIC-95 ton),

Main Steelmaking and Casting Equipment

6300 ton Open Die Hydraulic Press  CNC Lathe Machines
Max Weight: 80 ton

Max Weight: 80 ton

Max Weight: 40 ton
GFM Radial Forging Machines

Heat Treatment Furnaces (13 Furnaces) 

CNC Milling Machines

CNC Horizontal Boring Machines

Main Forging and Machining Equipment
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Max Weight: 80 ton

Max Weight: 80 ton

Max Weight: 40 ton
GFM Radial Forging Machines

Heat Treatment Furnaces (13 Furnaces) 

CNC Milling Machines

CNC Horizontal Boring Machines

Main Forging and Machining Equipment
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کیفیت 
تصادفی نیست،

 نتیجه تالش هوشمندانه است
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کارگاه ذوب و ریخته گری
بـا برخـورداری از  تجهیـزات پیشـرفته فوالدسـازی در مجتمـع صنعتـی اسـفراین،امکان تولیـد انـواع گريدهـای فـوالدی 

کنتـرل دقیـق ترکیب شـیمیایی، فراهم شـده اسـت. تمیـز  بـا 

فراينـد فوالدسـازی شـامل چندیـن عملیـات تکنولوژيکـی از جملـه آماده سـازی شـارژ، ذوب، آلیاژ سـازی و 
کوره قوس الکتريکی با ظرفیت 50 تن  و  به  گاززدایی و در نهايت ریخته گری می باشد. فرآيند فوالدسازی در 

گاز زدایـی در خالء  انجام می شـود. دنبـال آن آلیاژ سـازی در پاتیـل و فرآينـد 
کمترین میزان ناخالصی   که قادر به تولید مذابی همگن با   تولید فوالدهای آلیاژی نیازمند فرآيندی است 
گازهای محلول مضر  کمترین میزان  گوگرد و  فسفر  و  غیر فلزی و حداقل مقادیر عناصر نامطلوب همچون 

می باشد.
فوالد مذاب در نهايت در قالب های چدنی )شمش( و يا در قالب های ماسه ای جهت تولید قطعات خاص 

گرد(، ريخته گری می شود. و يا بصورت ریخته گری پیوسته )بلوم 
کـم آلیـاژ، فوالد هـای زنـگ نـزن و  کربنـی، انـواع فوالدهـای  کثـر شـمش های فـوالدی شـامل فوالدهـای سـاده   ا
ابـزار بـه منظـور ارتقـاء هموژنیتـی سـاختاری و ترکیبی و کاهـش عیوب ریختگی، بصورت آهنگری شـده بر مبنای 

درخواسـت مشـتری تحویل می شـود. 

گاز  آرگـون تـا وزن 110 تـن و ريخته گـری  کـف تحـت محافظـت   ݢگـری از  ݢ کارگاه قـادر بـه تولیـد شـمش بـه روش ريخته ݢ ایـن 
تحـت خـالء)VIC( تـا وزن  ۹5 تـن می باشـد. 

کـوره قـوس  در ابتـدا مـواد اولیـه شـامل برگشـتی های شـمش فـورج شـده، آهـن اسـفنجی و فروآلیاژهـا، ابتـدا در يـک 
الکتريکی ذوب می شوند و سپس در واحد متالورژی ثانويه )LF-VD-VOD(  فرآيندهای نهایی آلیاژسازی، سرباره سازی 

گاز زدایـی بـر روی آن انجـام می شـود. و 
در کارگاه فوالدسازی، میزان فسفر و گوگرد و گازهای محلول مضر مطابق جدول زیر قابل حصول می باشند.

ســایر  و   ASTM E45 و   DIN  50602 اســتاندارد های  اســاس  بــر  تولیــدی  محصــوالت  ناخالصی هــا  مقــدار 
اســتانداردها بــا توجــه بــه درخواســت مشــتری ارزيابــی مــی شــود.

≤ 0.003%

≤0.003%

≤  1.5 ppm  

≤  35 ppm  

≤  60 ppm  

(P)���ـــ�

(S)

(H)

(O)

(N)

�ـ��ــ�د

��ــــ����ن

ا��ــ��ن

���ــ���ن

۹



:)EAF( کـوره قوس الکتریک 

55 MVA :حداکثر توان ترانسفورماتور کوره •
کارگاه ذوب مجهـز بـه کـوره قـوس الکتریکـی ݣݣ۵۰ تنـی بـا سیسـتم EBT مـی باشـد. ایـن کوره توسـط شـرکت  
Tagliaferri ایتالیـا طراحـی و توسـط شـرکت INTECO اتریـش نصب شـده اسـت. عالوه بر کربن، کـوره قادر 

بـه کاهـش فسـفر بـه میـزان کمتـر از % 0.003 نیز می باشـد.

کارگاه فوالدسازی
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واحد متالــورژی ثانـویه

)LF( کوره پاتیلی

11 MVA :حداکثر توان ترانسفورماتور کوره •
• ظرفیت ۵۰ تن

 S ≥ 0.003 % فرآیند گوگرد زدایی تا مقادیر •
• تنظیم دما و آلیاژ سازی با افزودن فروآلیاژها

• فرایندسرباره سازی )white slag-making( به منظور تولید مذاب تمیز.

کارگاه فوالدسازی
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)VD( گاز زدایی تحت خالء
فراینـد گاززدایـی تحـت خـالء،  با هدف کاهش گازهـای محلول هیدروژن، نیتروژن و اکسـیژن بـا قرارگیری پاتیل 
مـذاب در محفظـه خـالء  و کاهـش فشـار  بـه کمتـر از ۱/۵ میلـی بار همزمـان با دمـش گاز آرگـون از کف پاتیل 

انجـام می شـود. در ایـن فراینـد، پاتیـل مذاب حداقـل ۲۰ دقیقه تحـت خالء هم زده می شـود.

)VOD( کربن زدایی تحت خالء با دمش اکسیژن
در ایـن فراینـد بـه منظـور اکسیداسـیون کربـن محلـول به جـای کـروم در فراینـد تولیـد فوالدهایی زنـگ نزن با   
c ≥0.03% در محیـط خـالء، عـالوه بـر دمـش گاز آرگـون از کـف پاتیـل، دمـش گاز اکسـیژن نیز بروی سـطح 

مـذاب انجام می شـود.

واحد متالــورژی ثانـویه

)VD( گاز زدایی تحت خالء
)VOD( کربن زدایی تحت خالء با دمش اکسیژن

کارگاه فوالدسازی
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این فرآیند گاز زدایی جریانی مذاب طی ریخته گری شمش تحت خالء می باشد.
 از آنجایی که بازدهی گاز زدایی، وابسته به اندازه سطح مؤثر است، طی فرایند ریخته گری، 
بدلیل خأل ایجاد شده، جریان مذاب به قطره های کوچک تبدیل شده و سطح در دسترس 
به منظور گاز زدایی بشدت افزایش می یابد و در نهایت منجر به تشدید گاززدایی می شود. 
در مجتمع صنعتی اسفراین، این روش به منظور تولید شمش های سنگین )۹۵ تن( با 

میزان گاز محلول بسیار پایین و تمیزی باال استفاده می شود.
 

ریخته گری شمش تحت خالء به عنوان دستاوردی استراتژیک برای سفارشات 
خاص بسته به کیفیت درخواستی مشتری در نظرگرفته می شود.

Ladle

Stopper Rod

Tundish

To Vacuum
 Pump

Vacuum 
Chamber

Mold

)VIC( ریخته گری شمش تحت خالء

کارگاه فوالدسازی
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• امکان ریخته گری شمش با وزن ۲/۲ تن تا ۱۱۰ تن.
•  کنترل سرعت ریخته گری و حمل پاتیل بر روی قالب به صورت دقیق و سریع

•  ریخته گری تحت گاز آرگون )Argon Shield( در طی فرایند ریخته گری شمش.

ریخته گری شمش با ماشین مخصوص حمل پاتیل
)Ingot Casting with Ladle Car( 

کارگاه فوالدسازی
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ریخته گری قطعات سنگین

 مجتمـع صنعتـی اسـفراین قـادر بـه ریخته گـری قطعـات سـنگین تـا وزن ۱۲۰ تـن بـرای طیـف گسـترده ای از 
فوالدهـای آلیـاژی و چـدن خاکسـتری می باشـد.

تصاویر زیر نمونه هایی از قطعات ریخته گری شده مورد استفاده در صنایع فوالد و معدن می باشند. الزم به ذکر است بزرگترین 
قطعه فوالدی و  چدنی ریخته شده در مجتمع صنعتی اسفراین به ترتیب ۶۰ و ۸۰ تن می باشد.

Slag Pot - 49 tonIngot Mold - 72 ton

Spider - 20 ton Cement Mill Girth Gear - 27 ton

)Heavy Casting(

کارگاه فوالدسازی
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Molten Steel

Close CastingLadle

Tundish

Mold

Submerged Entry Nozzle

Ladle shroud

Torch Cuto� Point

Metallurgical Length

Bloom

Support Roll

Solidifying Shell

Liquid Pool

Spray Cooling

خـط ریخته گـری پیوسـته  مجهـز بـه ماشـین ریخته گـری بسـیار 
پیشـرفته و جدیدی اسـت که قادر به تولیـد بلوم های گرد در ابعـاد ۲۵۰، 
۳۶۵، 4۲۰، 4۶۰، ۵۳۰ و ۶۳۰ میلـی  متـر مـی باشـد کـه بـه صورت کامال 

بسـته و تحـت دمـش گاز آرگـون ریخته گـری انجام می شـود.
 این خط دارای دو استرند با شعاع انحنای ۱۴ متر می باشد.

)CCM  Shop( کارگاه ریخته گری پیوسته

کارگاه فوالدسازی
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 در مجتمــع صنعتــی اســفراین فراینــد ذوب مجــدد قطــره ای )ESR( بــه منظــور تولیــد شــمش فــوالدی بــا میزان 
جدایــش و تخلخــل کمتــر، توزیــع ناخالصــي و تمیــزي باالتــر در مقایســه با شــمش هاي ریختگي مرســوم اســتفاده 
مــی شــود کــه در نهایــت منجــر بــه تولیــد محصولــی بــا کیفیــت بــاال می شــود. در ایــن فراینــد بــا کنتــرل بهتــر 
ریزســاختار انجمــادی در کنــار تولیــد شــمش  تمیزتــر در نهایــت خــواص مکانیکــی مطلوب تــری حاصل می شــود. 
شـمش هـای کم آلیـاژ و  پر آلیاژ تولید شـده بـه روش ESR ، پس از آهنگری و عملیات حرارتی مـورد نیاز، در صنایع 

هوافضا، صنایع نیروگاهی، صنایع شـیمیایی، صنایع نفت و گاز و پتروشـیمی و قطعات ابزاری ویژه اسـتفاده می شـوند. 
بـه منظـور جلوگیـری از جذب گازهای مضر به ویژه اکسـیژن و هیدروژن، فرایند ذوب قطـره ای تحت گاز های خنثی 

انجام می شـود.
• ظرفیت ساالنه دستگاه موجود در مجتمع صنعتی اسفراین ۶000 تن می باشد.

:)ESR  Shop( کارگاه ذوب مجدد قطره ای

 (Protective Atmosphere ESR)ذوب مجدد قطره ای تحت گاز محافظ 

کارگاه فوالدسازی
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مزایاي روش ESR تحت گاز خنثی نسبت به ذوب مجدد در اتمسفر موارد زیرمي باشند:
۱- عدم جذب یا جذب بسـیار پائین هیدروژن )کمتر از 0.5ppm( با اسـتفاده از سـرباره مناسـب با شـرایط جابجائي 

و نگهداري صحیح
۲- حصول میزان اکسیژن بسیار پائین )کمتر از 25ppm( با استفاده از سرباره هاي سه تائي معمول

۳- همگنـی بسـیار بـاالی عناصـر آلیاژی در سـطح مقطـع و در طول شـمش های تولیدی و همچنین دسـت یابي به 
تمیزي و خواص مکانیکي)تافنس( مناسـب

4- حفاظت از اکسیداسیون عناصر واکنش پذیر همچون Al، Ti و Zr در آلیاژهاي مهندسي پیچیده
۵- نگهداري میزان نیتروژن در سطح بسیار پائین و جلوگیري از جذب آن در طي فرایند ذوب مجدد

۶- کنترل بهینه مقدار نیتروژن افزایش یافته با استفاده از عوامل نیتریدي جامد
7- بهبود در هموژنیتي ترکیبي و کیفیت محصول

۸- حفظ میزان گوگرد در فوالدهای خوش تراش با استفاده از سرباره های اسیدی اشباع از گوگرد

ESR Mould Type  Ingot Dimensions

قالب متحرک
)short collar mould(

Length: max. 5800 mm

Diameter: 450, 800, 1000, 1200 mm

Weight: max. 52000 Kg

قالب ثابت

(static mould)

Length: max. 2700 mm

Diameter: 900 mm
Weight: max. 12500 Kg

:)ESR Shop( کارگاه ذوب مجدد قطره ای کارگاه فوالدسازی
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63 قالـب بـاز همراه بـا مانیپوالتور بـا ظرفیت ۸۰ تن می باشـد.  MN کارگاه پـرس سـنگین دارای پـرس هیدرولیکـی
حداکثر فاصله ی بین دو چکش حدود ۲/۲ متر و فاصله بین سـتون های پرس ۵ متر می باشـد. بیشـترین طول قطعه ی 

فـورج شـده در حدود ۱۸ متر می باشـد.
 از آهنگـری بـا قالـب بـاز می توان بـه عنوان روشـی کارآمد بـرای تولیـد طیف وسـیعی از قطعـات صنعتی نام بـرد که با 
ایـن روش در بسـیاری از مـوارد می توان شـکل نیمه سـاخته و نزدیک به نهایـی از انـواع فوالدهای آلیاژهـای را تولید کرد.

کارگاه آهنگری پرس

بـا پشـتوانه دانـش و تجربه ۲۰ سـاله در این حوزه، مجتمع صنعتی اسـفراین همـواره کاهش هزینه هـا و افزایش کیفیت 
محصـوالت تولیـدی را در چشـم انـداز خـود قـرار داده اسـت و تولید دانـش محور با اتکا بـر تجربه خبـرگان و دانش فنی 

متخصصیـن، بـا کاهـش هزینه هـا و زمان تحویل قطعات، موجب رضایتمندی بیش از پیش مشـتریان شـده اسـت.

از جمله ویژگی های محصوالت آهنگری شده در مجتمع صنعتی اسفراین شامل موارد زیر می باشند:
•  دست یابی به قطعات نزدیک به شکل نهایی با ضایعات و هزینه کمتر برای سفارشات با تناژ کم

•  تولیدی کارآمد و به صرفه با استفاده از ابزار ساخته شده  داخلی 
• تولید محصوالتی چندجزیی بصورت یکپارچه به منظور کاهش هزینه تمام شده و زمان تحویل

• حذف حداکثری حفرات انقباضی  و کنترل اندازه ی دانه و ریز کردن آنها بر اساس پروسه های طراحی شده مهندسی

از جمله مزایای آهنگری موارد زیر می باشند:
• کاهش و حذف عیوب ریختگی

•  بهبود مقاومت به خستگی 
•  بهبود میکروساختار

•  ریزدانه کردن فوالد
•  افزایش استحکام و انعطاف پذیری

•  عمر کاری بیشتر قطعه 

(6300 ton Open Die Press)

کارگاه آهنگری
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 6300 ton Open Die Press  Capabilities 

Min: Ø 450
Max: Ø1600 

Min: free

Max:18000 Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Max: 70 

Min: 400 ×400

Max: 1250 ×1250

Min: free
Max: 10000 

1000  < OD < 3600  

600  < ID < 3300  
L < 2500 

1000  < OD < 2500

300  < ID < 1200  
L < 4000 

D 1650 L~ 6000 

L~ 6000 

L~ 6000 

 650 Max: 10 

Round

Square

Min thickness: 180

Max thickness: 2400 
Min: free

Max: 10000 Flat

1200  < D < 3600 th > 170 Disc

Ring & Bush 

Tube (hollow) 

Backup Roll

Work Roll

Max Dia. : 1600

Min Dia. : 600
Main Shaft

( Gyratory Crusher) 

Product Dimention(mm) Length(mm) Weight (ton) Shape

D 
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 6300 ton Open Die Press



فراینـد آهنگـری شـعاعی توسـط ماشـین های چهار چکشـه GFM، نسـبت بـه روش های آهنگـری مرسـوم، عالوه 
بـر کیفیـت بسـیار باالتـر محصـول تولیـدی، دقت ابعـادی باالتری داشـته که منجـر به کاهـش هزینه هـای تولید و 

ماشـینکاری خواهد داشـت.
 دسـتگاه های آهنگری شـعاعی برای آهنگری شـمش اولیه و تولید میلگرد با مقاطع مختلف گرد، مربع یا مسـتطیل 
و شـفت های مخروطی یا پلکانی اسـتفاده می شـود. سیسـتم نرم افزاری این دسـتگاه ها باعث سـهولت اسـتفاده این 
ماشـین آالت جهـت تولیـد محصوالت با اشـکال پیچیده شـده اسـت. با توجه به اعمـال کرنش و تنش کنترل شـده 
در هـر ضربـه ی آهنگـری پدیـده ی تبلور مجدد و ریز شـدن اندازه ی دانه با کنترل بیشـتری انجام شـده و سـاختار و 

متعاقبـاً خواص مکانیکی بهبـود خواهد یافت.
مجتمع صنعتی اسفراین، دارای پنج دستگاه آهنگری شعاعی   

 می باشد که قادر به تولید و آهنگری انواع مقاطع و گریدهای فوالدی پرآلیاژ و کم آلیاژ  با دقت باالیی می باشند.

GFM ماشین  آهنگری شعاعی

کارگاه آهنگری

)SXP 65, SXP 25, SXP 13, SXP 10, SHP 06(
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Some High Alloy Steel Grades produced in EICO

1.2080 (K100 - X210Cr12)

1.4057 (X17CrNi16-2)

1.4462 - (SAF 2205)

W302

Material Produced Shape

Radial Forging CapabilitiesRadial Forging Capabilities

Product Dimension(mm) Length(mm) Weight (ton) Shape

Round Min: 30 
Max: 500 

Min: free
Max: 12000 

Min: free
Max: 12000 

Min: free
Max: 12000 

Max: 8 

Max: 8 

Max: 8 

Max: 8 

Max: 8 

Max: 3 

Max: 3 

Square
Min:40×40 

Max: 350×350  

Flat
Min thickness: 20
Max thickness: 420 

Tube
  (hollow body)

180 < OD < 500
   ID: 130,80     

Max: 8000 

Max: 6000 

Max: 6000 

Max: 8000 

Stepped

 Round Bars 

Min: 50 
Max: 500 

Hexagonal
Section Bars

a= 150 - 255

Octagonal
Section Bars

a= 120 - 400
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Heat Treatment Furnaces

Hardening Tank Dimensions

Cooling MediaName

Water3×2.5×13Q.T.1 (Combined Shape)

Oil6×2.5×6

Q.T.2

Polymer3×2.5×7

Q.T.3

Water6×6×6

Q.T.4

Max Furnace Load Range of Process Temperature Number

100 ton 400-1150 �C ±813

Water6×6×6

Q.T.5

Water3×1.5×12

Q.T.6

در سـالن های عملیـات حرارتـی، ۱۳ کـوره وجـود دارد کـه قابلیت انجام انواع سـیکل هـای عملیات حرارتـی بر روی 
محصـوالت برای رسـیدن به ریزسـاختار و خـواص مکانیکی مطلـوب را دارند.

 انواع فرایندهای عملیات حرارتی قابل انجام در این کارگاه به شرح زیر می باشد:
• آنیل

•  نرمال
•  کوئنچ -  تمپر

•  تنش زدایی
•  اسپری کوئنچ برای غلتکهای تا وزن ۵۰ تن

•  سخت کاری القایی برای مقاطع گرد تا قطر ۹۰۰ میلیمتر و حداکثر  وزن ۱۰ تن

کارگاه عملیات حرارتی

عملیات حرارتی
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CNCماشیـن های تراش سنگیــن

در کارگاه ماشـینکاری، ماشـین های تراش سـنگین دقیـق، قابلیت کارگیری 
قطعـه طبق مشـخصات ذکر شـده را دارند:

Ø Max: 2500 mm
L Max: 12000 mm
Max Weight: 80 ton

)Heavy Duty CNC Lathe Machines( 

کارگاه ماشینکاری
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L: 4000 mm
W: 2000 mm
H: 1500 mm
Max Weight: 40 ton
4- axis with C- axis simultaneous

L: 6000 mm
H: 3000 mm
Max weight: 80 ton 
4- axis Rotary Table )B- axis(

CNC دستگـاه فرز دروازه ای

CNC دستگـاه بورینگ افقــی

)CNC Gantry Milling Machine(

)CNC Horizontal Boring Machine(

کارگاه ماشینکاری
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دستگاه سوراخکاری عمیق 

کوچک   CNC دستگاه های تراش

Min Inner Diameter: 50 mm
Max Inner Diameter: 200 mm
L Max: 10000 mm
Max Weight: 60 ton

- Height of centers 410 mm, Distance between centers 2000mm
- Height of centers 410 mm, Distance between centers 3000mm

)Deep Hole Drilling(

)Light Duty CNC Lathe Machines( 

کارگاه ماشینکاری
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کارگاه پوسـته کنی و تابگیـری 
Peeling and Straightening Shop

قطــر کارگیری دستگاهنام دستگاه
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محور اصلی فعالیت های مجتمع صنعتی اسفراین بر کیفیت استوار است. در این راستا واحد کنترل  کیفیت و آزمایشگاه 
از جمله واحد های مهم و پیشرو در کنترل مواد اولیه مصرفی ورودی،کنترل فرایند تولید و در نهایت کنترل محصول 

نهایی می باشد.
این واحد با پرسنل آموزش دیده، با تجربه و متخصص و تجهیزات بروز، به موازات واحدهای دیگر در راستای کنترل 

کیفیت و حفظ شاخص های کیفی و ارائه مطلوب محصوالت در تالش می باشد.

تست هایی که در این بخش انجام می شود شامل موارد ذیل می باشند:
)UT( تست التراسونیک -

)MT, PT( تست ذرات مغناطیس و مایعات نافذ -
)XRF( طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس -

- آنالیز ترکیب شیمیایی
- تست کشش
- تست ضربه

- تست سختی
- تست جامینی

- تست متالوگرافی

واحد کنترل کیفیت   و  آزمایشگاه ها
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XRF Analyzer : Model  AXIOS  Panalytical H-MAT 2500: Bruker G8

SPECTROLAB M12

Tensile Machine : ZWICK - Model Z1200Y      Impact Machine : Roell Amsler - Model RKP450 



رسالت واحد تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسفراین:
- استخراج دانش فنی تولید محصوالت و گریدهای فوالدی جدید.

- ارائه راهکارهای فنی در ارزیابی و شناسایی علل مشکالت کیفی ناشی از فرایند تولید. 
- ارزیابی اطالعات، دانش فنی و قابلیتهای تجهیزاتی و انجام آزمایشات به منظور تولید فوالدهای خاص . 

- ارائه دستورالعمل های تولیدی به منظور افزایش کیفیت و بازده محصوالت و بهبود فرآیندهای تولید.
- حلقه واصل واحد تولید، بازرگانی، مهندسی و کیفیت. 

واحد تحقیق و توسعه

0.29
0.26
0.23
0.20
0.17
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00

Max: 100.00

CCT fraction of austenite [%]

Min:  0.00

1610.0

1438.0

1362.0

1288.0

1214.0

1140.0

1066.0

992.0

918.0

844.0

770.0

696.0

622.0

548.0

474.0

1462.0

1322.0T sol

Tliq

400.0

1280.0

1270.3
Tsol 1269.7

1262.7

1264.0

1246.3

1236.7

1228.0

1219.3

1210.7

1202.0

1193.3

1184.7

1176.0

1167.3

1168.7
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مجتمـع صنعتـی اسـفراین به عنوان بزرگ تریـن تولیدکننده قطعات و مقاطـع فوالد آلیـاژی در ایران و خاورمیانـه، در تالش 
اسـت تـا بـا بکارگیـری فناوری هـای پیشـرفته فوالدسـازی، آهنگـری، عملیات حرارتـی و ماشـینکاری  پاسـخگوی نیازهای 

مشـتریان داخلی و بین المللی باشـد.
سال هاسـت که مجتمع صنعتی اسـفراین پشـتیبان صنایع مختلف جمهوری اسـالمی ایران از جمله نفت و گاز، نیروگاهی، 
راه آهـن، معـدن و سـیمان، کشـتی سـازی و صنایـع آهـن و فـوالد بـوده اسـت. محصوالت مـا در حـال حاضر به بسـیاری از 

کشـورهای خارجـی همچون روسـیه، ترکیه، ایتالیـا و ... صادر می شـوند. 

معرفی محصوالت
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گواهینامه ها

سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( حاکم بر مجتمع صنعتی اسفراین شامل گواهینامه های زیر می باشد:

کلیه موارد کیفی در زنجیره تولید محصوالت مجتمع صنعتی اسفراین ، از مواد اولیه ورودی تا محصوالت ارسال شده 
به منظور رعایت حقوق مشتریان و ارتقای رضایتمندی آنان به دقت کنترل می شود. سیستم تضمین کیفیت و تعالی 

سازمانی مجتمع صنعتی اسفراین، کیفیت محصوالت و خدمات ما را در تمام ابعاد تضمین می کند.

ISO 17025: 2012، گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه
ISO 9001: 2015،  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001: 2015، گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی
ISO 45001:2018، گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

ISO 50001:2018، گواهینامه سیستم مدیریت انرژی

)Certificates(
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Solid Block ValveAdapterBall ValveGate Valve

مجتمع صنعتی اسـفراین با تولید محصوالت فوالدی با کیفیت باال توانسـته اسـت به برجسـته ترین تأمین کننده 
صنعـت نفـت و گاز تبدیـل شـود. محصـوالت مجتمـع صنعتی اسـفراین اغلب بـه صورت نیمـه تمام، نیازهـای این 

صنعـت را مرتفـع می کند.
گریدهای تولید شده در مجتمع صنعتی اسفراین، مورد استفاده در صنایع نفت و گاز می باشند:

مجتمـع صنعتـی اسـفراین قادر به تولیـد محصوالت متنوعـی در صنایع ریلی می باشـد. محورهای واگـن های باری 
و مسـافربری از جملـه قطعـات بسـیار مهم تولیدی در این مجموعه می باشـند. همچنین این شـرکت بـه دانش فنی 

تولیـد چـرخ قطـار با خواص مطابق با اسـتاندارد هـای GOST- 10791 و EN- 13262 دسـت یافته اسـت.

نمونه ای از محصوالت تولیدی:

صنایع نفت و گاز

صنایع ریلی و راه آهن

Casing, Drill Pipe, Drill Collar, Adapter Flange, Adapter, Tubing Head Spool, Casing 
Head, Solid Block Valve, Gate Valve, T.H Spool, Double Gate Valve, Riser Body, Ball 
Valve and Solid Block.

Locomotive Axle, Passenger Wagon Axle, Freighter Wagon Axle

Locomotive Axle and Mono Block Wheel Mono Block Wheel

AISI 4130, 4140, 4145H, 4718, 4815, 304L, 316L, 410, A350-LF2, A105 and ASTM A694 

Oil and Gas Industries

Railway Industries
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مجتمع صنعتی اسفراین، در صنایع نیروگاهی محصوالت زیر را به مشتریان عرضه نموده است:
45 MW 185 و MW شفت روتور ژنراتور •

•  رینگ ها، دیسک ها و یاتاقان ها در ابعاد مختلف مورد استفاده در صنایع نیروگاهی

)GTD-450, AISI 403Cb( مقاطع فوالد زنگ نزن مورد استفاده در ساخت پره های توربین  •
• مقاطع فوالدی مختلف مورد استفاده در صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

Wind Turbine Main Shaft Shaft

Turbo Generator Centering Ring Compressor Disc

Generator Rotor Shaft 185 MW, 45 MW

Power Generation Industries
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صنایع آهن و فـــوالد

تا کنون محصوالت زيادی در  حوزه صنعت آهن و فوالد در مجتمع صنعتی اسفراین تولید  شده است.
ح ذیل می باشند: محصوالت اصلی این دسته به شر

•  قطعات مورد استفاده در صنعت نورد  همچون غلتک های کاری، چوک و غلتکهای پشتیبان،
•  انواع شفت های سبک و سنگین،

کربنی، آلیاژی و  زنگ نزن در محدوده قطر  30  تا  1600 میلی متر. •  انواع قطعات از جنس فوالدهای ساده 

Back-up Roll

Chock Slag Pot

Half CouplingHub Work Roll

Iron and Steel Industries
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صنایع سیمان و معدن

در سـال های اخیر، صنایع سـیمان و معدن به مشـتریان اصلی مجتمع صنعتی اسـفراین تبدیل شـده اند. قطعات 
اسـتراتژیک زیـادی در ایـن صنعـت وجـود دارد که توسـط مجتمع صنعتـی اسـفراین تولید می شـود. در مجتمع 
صنعتی اسـفراین، تا کنون قطعات زیادی همچون شـفت و غلتک برای آسـیاب غلتکی فشـار باال )HPGR( تولید 

شده است.
شـفت اصلی و سـنگین )Main Shaft( مورد اسـتفاده در سـنگ شـکن ها از دیگر محصوالت اصلی تولید شـده 
در مجتمـع صنعتـی اسـفراین می باشـد. اصالح آنالیـز و افزودن عناصـر میکروآلیاژ ، از دیگر خدمـات تحقیقاتی به 

مشـتریان بـرای تولیـد محصوالت بـا کیفیت با عمر خسـتگی باال می باشـد.

HPGR Tire

Supporting Roller

Mill Roller Shaft Cement Mill Girth Gear

Crusher Main Shaft

Spider

 Cement and Mining Industries
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توسعه بازار

مجتمـع صنعتی اسـفراین در سـطح جهانی به عنوان یکـی از برند های معتبـر در تولید فوالدهای آلیاژی می باشـد و با 
توجه به فعالیتهای گسترده و قوی متخصصین فنی و بازاریابی در مجتمع صنعتی اسفراین، مشتریان در سرتاسر جهان 

از محصـوالت و خدمـات پـس از فروش این مجتمع بهره مند شـده اند. 

Market Development
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فعالیت های اجتماعی

از آنجایی که کارکنان سـنگ بنای توسـعه مجتمع صنعتی اسـفراین هسـتند، این مجتمع، روشهای مختلفی را برای 
پاسـخگویی به نیازهای کارمندان شـرکت فراهم کرده است. 

در این راسـتا، برنامه توسـعه شـغلی، امکانات رفاهی ویژه و فعالیت های جانبی ارزشـمندی به منظور افزایش روحیه 
همـکاری و بـاال بـردن روحیـه کارکنـان خـود ایجاد نموده اسـت. شـرکت در فعالیت هـای عمومی ماننـد راهپیمایی 
همگانـی، کوهنـوردی، بازدیـد دوره ای خانواده های پرسـنل از مجتمع،  بازدید از آثار باسـتانی و مکان های تفریحی از 

جملـه فعالیت هایـی اسـت که در مجتمع صنعتی اسـفراین بصـورت منظم برگزار می شـود.

Social Activities
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کارخانه: خـراسان شمـال�، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده بجنـــورد

دفتـر مرکزی: تهران، خیابان قـائم مقـام فـراهان�، کوچه الـوند، پالک ۲۰
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