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 مقدمه. 1

آیند. این شوند که از خاك نسوز به دست میمعدنی غیر فلزي شناخته میواد نسوز یا دیر گداز به عنوان مواد م
شود. ماده معدنی در مقابل حرارت، فشار و همچنین خوردگی ناشی از حمالت شیمیایی مقاوم بوده و تجزیه نمی

گیرد. خصوصیات ذکر شده هاي دما باال مورد استفاده قرار میاز این رو به عنوان پوشش محافظ سطوح در کوره
تولید فلزات از جمله صنعت فوالد، به عنوان مهمترین صنایع مصرف در دیرگدازها موجب شده است تا صنایع 

کننده مواد نسوز شناخته شوند. عالوه بر این، به دلیل استحکام باال در پیوندهاي شیمیایی مواد نسوز، صنایعی 
پتروشیمی و سیمان از دیگر صنایع مصرف کننده مواد نسوز به شمار  مانند متالورژي، شیشه سازي، آلومینیوم،

ژي منتشر شده در کشور، حداکثر ظرفیت اسمی تولید همزمان توان در سال بر اساس آخرین تراز انر. ]1[ روندمی
هاي سهم نیروگاه %36,5هاي گازي، سهم توربین %28که در آن  مگاوات ساعت گزارش شده است 87برابر با  1400

دهد. ل میهاي اتمی  و تجدیدپذیر تشکیآن را نیروگاه %2,6برقابی و  %14,3سیکل رانکین،  %18,6سیکل ترکیبی، 
هاي نسوز هاي گازي و ترکیبی در آن اهمیت استفاده از این فراوردهبا توجه به این آمار و نقش پر رنگ نیروگاه

 .]2[ باشداستراتژیک می

 دهد.نشان میدر صنعت از کاربرد این محصوالت را نمایی ) 1(شکل 

 
 

 هاي نسوز در بدنه بیرونی و محفظه احتراق توربین کاربرد فراورده و سرامیک. 1شکل
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 هاو ویژگیفناوري  .2

 هاي نسوزانواع فرآورده 2. 1

هاي هاي نسوز دیواره کوره ( شامل سرامیکتوان شامل سرامیکهاي این حوزه را میبطور کلی محصوالت و فرآورده
هاي نسوز خروجی مذاب) و ها و بلوكهاي گاز)، محصوالت صنعتی نسوز (شامل راهگاهمحفظه احتراق توربین

توان به هدایت جریان ز این محصوالت مزایاي متعددي دارد که از آن میگیري ابهرهباشد. اجرام نسوز کوره می
هاي محیطگازهاي احتراق به صورت یکنواخت و بدون تالطم، مقاومت به خوردگی باال و قابلیت استفاده در 

وري هاي داغ عبهاي حرارتی متعدد، استحکام خمشی گرم باال و مقاومت در برابر سایش ناشی از گازاسیدي، شوك
 دهد. ) خواص و کاربرد هریک از این مواد را نشان می1جدول ( .]3[ اشاره کرد

 هاي نسوز صنعتی. فرآورده1جدول 

 کد ایسیک هاویژگی کاربرد  محصول

سرامیک نسوز 

 دیواره کوره

تولید  هايکاربرد در نیروگاه •
 توان

 محفظه ها و چمبرهاي احتراق •

  درجه  1800تحمل دمایی باال (تا
 سانتی گراد)

  مگاپاسکال 12مقاومت مکانیکی باالي 

 بار 12هاي بیش از تحمل شوك 

  مطلوبطول عمر کارکردي 

2692412315 

ها و راهگاه

هاي نسوز بلوك

 خروجی مذاب

کاربرد گسترده در صنعت مس  •
 و فوالد 

استفاده در کف کوره، مورد  •
هاي خروجی مذاب، هوا بلوك

 و غیره

  درجه  1800تحمل دمایی باال (تا
 سانتی گراد)

  مگاپاسکال 65مقاومت مکانیکی 

 بار 30هاي بیش از تحمل شوك 

  مقاومت به خوردگی باال در محیط هاي
 اسیدي و بازي

2692312308 

 يها، آستر، جعبه هاکیلنها، استفاده در کوره يبرا ژهیکه به طور و یکیبلوك از مواد سرام کیآجر نسوز به عنوان 
درجه  1649باال را تا  اریبس يتواند دما یم ن،یشود. عالوه بر ا یم فیشده است، تعر یطراح نهیآتش و شوم

از آجر  هیپانسوز  يآجرها ن،یتحمل کند. عالوه بر ا يانرژ شتریب يبهره ور يبرا نییپا یحرارت تیبا هدا گرادیسانت
 1400 يتوانند در دما ی(که م تینسوز دولوم يآهن) و آجرها داکسی ٪35+  میزیمن داکسی ٪85(شامل  تیزیمن
 . شده اند لیمقاومت کنند) تشک گرادیدرجه سانت 1600تا 
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 دهد.ها و آجرهاي نسوز را در صنعت نشان میدیگر از کاربرد این سرامیک ) نمایی2شکل (
 

 
 هاي صنعتی هاي نسوز در بدنه کورهفراورده و سرامیک کاربرد. 2شکل

 

 نانوفناوري کاربرد  2. 3

ها جهت افزایش خواص بهره گیري از فناوري نانو در این محصوالت به کمک اضافه نمودن نانوذرات و افزودنی
 شود.ها میفراوردهگیرد بطوریکه باعث بهبود مقاومت حرارتی، فشاري و سایشی این مکانیکی و حرارتی صورت می

 بازار و چشم انداز آتی.  3

هاي فرآورده، حجم بازار جهانی 2021منتشــر شــده در ســال  AcumenResearchجهانی  با توجه به گزارش
که با تجربه یک نرخ رشد مرکب ود شکه پیشبینی می ه استارزیابی شد 2020میلیارد دالر در سال  20,5 نسوز
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سال  7,5به  %5,9سالیانه  سد 2032میلیارد دالر در  تا  2022د کلی این بازار را طی دوره ) رون3شکل ( . [٤]بر
 دهد.نشان می 2032

 

 2020-2028طی سال هاي  فرآورده هاي نسوز روند جهانی. 3شکل

 

 منظر موقعیت جغرافیایی ار ازباز •

 ایسهم را در بازار آجر نسوز به ثبت رساند. آس نیشتریاروپا بمنتشر شده در این حوزه،   بر اساس گزارش تحلیلی
 ثبت کرده است. 2028تا  2021 یلیدوره تحل يرا برا CAGRرشد  نیعتریسر هیانوسیو اق

سهم را در بازار  نیشتریب 2020در سال  يدالر ونیلیم 1368,4آلمان با درآمد  ،ییاروپا يکشورها انیدر م
منبع  کیمواد نسوز مصرف شده  افتیکند که باز یم انیاروپا ب هینسوز دارد. گزارش دفتر انتشارات اتحاد يآجرها

مواد نسوز در طول سال ها به طور قابل  افتیدهد. در اروپا، باز یم لیو مهم مواد خام نسوز را تشک دیجد هیثانو
مواد نسوز در اروپا  دیدهد و تول یمواد خام را کاهش م نهیهز نیهمچن افتیباز شیاست. افزا افتهی شیافزا یتوجه

   ستمیکه س دهدینشان م یطیمحستیو ز ياقتصاد یابیارز ر،گید يکند. از سو یتر و کارآمدتر م یرا رقابت
REFRASORT يتقاضا ،یو جهان یینسوز در سطح اروپا دیمرتبط با تول یطیمحستیتواند با کاهش اثرات زیم 

نسوز برآورده  دکنندگانیو تول کنندگانافتیباز يبرا يمنافع اقتصاد جادینسوز را با ا افتیباز شیافزا يبازار برا
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مصرف  عیتمام صنا نیو همچن والدصنعت ف يدر سطح اروپا و سراسر جهان، برا یتکرار قابل توجه لیکند. پتانس
 .است ریکننده نسوز امکان پذ

نسوز ثبت کند. در  يبازار آجرها يرا برا CAGRرشد  نیتر عیسر ندهیآ يقرار است در سال ها هیانوسیو اق ایآس
از کشورها به شدت  ياریبس رایاست، ز میزیو من تیگراف ت،یبوکس نا،یقطب آلوم نی، چAPAC ياستان ها انیم

صل یبه واردات مواد معدن سته هستند. به عنوان مثال،  یا سوز واب سوز اروپا کامالً متک صنعتن به واردات مواد  ین
ــ م،یزیمن ژهیخام، به و ــت که عمدتاً از چ اریبا ع تیو گراف تیبوکس ــود. ا یم هیته نیباال اس از عوامل  یکی نیش

بازار را طی دوره  صادرات در این کلی ) روند4شکل ( . ]5[نسوز در سطح منطقه است يرشد آجرها يبرا يدیکل
 دهد.نشان می 2018تا  2021

 

 

 2018-2021طی سال هاي  فرآورده هاي نسوز جهانیصادرات روند . 4شکل

ــادرات این فراورده ــت آمده کل حجم ص ــال  4,3ها بیش از باتوجه آمار بدس تخمین زده  2021میلیون تن در س
شتن می شور چین با دراختیار دا سوز  %41شود که در آن ک صادرکننده مواد ن صادرات جهان، بزرگترین  بازار 
 باشند.بازیگران عمده این حوزه، کشورهاي هند، آمریکا و آلمان میباشد. همچنین از دیگر می
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 بازیگران اصلی این حوزه •

ــرکت هاي مطرح در  ــوص تعدادي از ش ــوالت در این خص ــوزمرتبط با حوزه تولید محص  )2(در جدول  مواد نس
 .شدگزارش 

  محصوالت نسوز تولید در زمینه شرکت هاي مطرح. 2جدول 

 لوگو ملیت نام شرکت

Magnezit روسیه 
 

.Zhengzhou Co چین 
 

RATH  
-اتریش
  آلمان

RHI Magnestia شیاتر 

 

KROSAKI HARIMA 
CORPORATION 

 ژاپن

 

Dalmia OCL هند 
 

 ایران اطلس سرام کویر
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