
 تهیه و توزیع انـواع مـواد اولیه ریخته گـری ) فروآلیاژ-جوانه زا-مـواد کربن ده-افزودنی هاو...(
 تامین انواع آلیاژهای پایه آهنی-غیرآهنی-انواع سوپرآلیاژها و مواد کمیاب

 ساخت و تولید انواع قطعات و مجموعه های صنعتی به روش ریخته گری دقیق، ماسه ای فورج

کــــــــاالی  متـــالــــــــــــورژی و
ریختــــــــه گــــــــری تبـــــــــــــــار



معرفی:
شــرکت تبــار در ســال 1380 فعالیــت خــود را در زمینــه تهیــه و توزیــع مــواد اولیــه ریختــه گــری آغــاز کــرد. این شــرکت در جهت ارتقاء ســطح همکاری 
بــا صنایــع ریختــه گــری کشــور، عــاوه بــر تهیــه مــواد بــا کیفیــت، کلیــه خدمــات مهندســی و مشــاوره را در اختیــار مشــتریان گرامــی کــه شــرکت 

فروآلیــاژ تبــار محســوب مــی شــوند، قــرار مــی دهــد.
کار بــا اصــول مهندســی و اســتفاده از تکنولــوژی مــدرن، خاقیــت و نــوآوری در زمینــه هــای فنی، خدمات مهندســی قبل و پس از فــروش و جلب 
رضایــت مشــتریان عزیــز، اســاس کار ایــن شــرکت را تشــکیل مــی دهــد. ایــن شــرکت بــا بیــش از 18 ســال فعالیــت مســتمر و پــر تــاش، هــم اکنــون 

همــکاری بــا بیــش از 300 شــرکت معتبــر و مطــرح کشــور را در کارنامــه دارد.
سپاســگزار خداونــد قــادر و متعــال هســتیم کــه بــا کادر مهندســی قــوی و بازرگانــی مجــرب و قابلیــت انعطــاف پذیــری بــاال در ارائــه خدمــات، 

توانســته ایــم نیــاز بســیاری از صنایــع یــا تکنولــوژی برتــر را بــرآورد ســازیم.



انواع مواد اولیه و خدمات قابل ارائه:
فروآلیاژهاوآلیاژسازهاشامل:فروسیلیس،فرومنگنز،فروســیلیکومنگنز،ف  
فرووانادیــوم،  فروســیلیکومنیزیم،فروتیتانیوم،  روکروم،فرومولیبــدن، 
فرونیوبیوم، فروســیلیکات کلســیم، فروفســفر، فروتنگســتن، نیکل و ســایر 
فلــزات خالــص، فروکــروم خالــص، ســیلیکون متــال، شــمش منیزیــم خالــص

  مواد کربن ده شامل گرافیت کم، متوسط و پر سولفور
  افزودنــی هــا شــامل مــواد گرمــازا، عایق، فیلترهای فومی و ســرامیکی، چســب 

سیلیکات سدیم و ...
  پوشانها و جوانه زاهای چدن و فوالد، مواد کمکی قالب و ماهیچه

  آمیژان های آلومینیوم
  بیلت های دستی و CCM اسلب های فوالدی و آلیاژی

  شمش چدن نشکن)داکتیل( و خاکستری
  ساچمه های شات باست

  تامیــن انــواع آلیاژهــای پایــه آهنــی، غیرآهنــی، انــواع ســوپرآلیاژها و مــواد 
کمیــاب

  قبــول سفارشــات و تولیــد انــواع قطعــات و مجموعــه هــای صنعتــی بــا بهــره 
گیــری از بهتریــن و دقیــق تریــن تجهیــزات، بــه روش هــای مختلــف ماننــد 
فــورج، ریختــه گــری )ماســه ای، دقیــق و...( ماشــینکاری بــا دقتهــای ابعــادی 

ــرون و... میک



کاربردمشخصات اصلینوع مواد

سایزفروسیلیس

60-10Si:71-75%به عنوان عنصر آلیاژی در کوره های القایی، قوسی و دوار

10-3Si:71-75%به عنوان عنصر آلیاژی در کوره های القایی، قوسی و دوار

3-0Si:71-75%به عنوان جوانه زا در چدن ریزی

وســیلیکومنیزیم سایزفر

5-1

Mg 5-8%جهت کروی سازی گرافیت در قطعات چدن نشکن 15-5

35-5

برای تولید فوالدهای زنگ نزن و آلیاژی و چدن آلیاژیNi 99.9-99.99%نیکل

تولید فوالد زنگ نزن و فوالدهای آلیاژیC<0.1%,Cr:65-70%کم کربنفروکروم

جهت تولید قطعات چدنی آلیاژی و ضد سایشC:6-8,Cr:60-65%پر کربن

فرومنگنز

جهت تولید فوالدهای آلیاژی و منگنزیC:0.1%,Mn:75-80کم کربن

جهت تولید فوالد منگنزی و چدن های هادفیلدC:1-1.5%,Mn:75-80%متوسط کربن

چدن، چدن های منگنزی و تولید بیلت)فوالد ساختمانی(C:6-8%,Mn:75-80%پر کربن

 برای تولید فوالدهای زنگ نزن و آلیاژی چدن آلیاژیMo:60-65%فرومولیبدن

وســیلیکومنگنز جهت تولید فوالد منگنزی و بیلت های فوالدی                       Si:14-18%,Mn60-70%فر

به منظور خوش تراش کردن چدن خاکستریP 24فروفسفر

به عنوان جوانه زا و عنصر آلیاژی در تولید فوالدهای آلیاژیTi:65-75%فروتیتانیم

به عنوان جوانه زا و عنصر آلیاژی در تولید فوالدهای آلیاژیNb:68-70%فرونیوبیوم

به عنوان گاززدا در تولید فوالدCa27-31%فروسیلیکات کلسیم

گرافیت

برای تولید شمش و قطعات چدن نشکنS<0.05%کم سولفور

برای تولید شمش و قطعات چدن نشکنS<0.25%متوسط سولفور

برای تولید شمش و قطعات چدن خاکستری و فوالد سازیS<0.5%پر سولفور)پترولیم کک(

جوانه زا

برای تولید چدن های نشکن و خاکستریSr:1-1.5%سوپرسید

برای تولید چدن های نشکن و خاکستریZr:1.5-2.5%زیرسینوک

برای تولید انواع چدن و غلطک های چدنیZr:2.5,Ba:1.4%اینوکولین

)SMZ( اس ام زد Zr,Ba, Mn برای تولید قطعات چدن خاکستریحاوی

شمش چدن سفید ذوب آهن برای فوالد سازی و چدن ریزی
برای تولید قطعات چدن خاکستری با کوره دوارC:3.95-4.3,Si:1.8-2,Mn<0.5%خاکستری

برای تولید قطعات چدن نشکن با کوره دوارC:3.95-4.3%,Si:1-1.2,Mn<0.4%نشکن)داکتیل(

در ریخته گری قطعات چدن نشکن4010PPI*40 , 50*50فیلترهای فومی

100*50 , 50*3020PPIدر ریخته گری قطعات چدن خاکستری

10-80 سایز



IRON-IRON CARBIDE EQUILIBRIUM DIAGRAM
Characteristics Shown for a 0.2% C, Ferrite Sample





فروکروم)کم کربن -پرکربن(
رینــگ و فوالدهــای  انــواع فوالدهــای ضــد  تولیــد  بــرای 

آلیــاژی و قطعــات چدنــی آلیــاژی و ضــد ســایش

گرافیت)کم، متوسط و پر سولفور(
بــه عنــوان افزودنــی هــای کربــن در چــدن هــای آلیــاژی، 
شــمش و قطعات چدن نشــکن و چدن خاکســتری در تولید 

فوالدهــای آلیــاژی بــا کیفیــت

فروسیلیکو منیزیم
عامــل کــروی کــردن گرافیــت هــا و افزایــش اســتحکام در 

چــدن نشــکن

فرو فسفر
بــه عنــوان عامــل  بــرای تولیــد فوالدهــای ســاختمانی و 
اکســیژن زدا در فوالدهــای خــاص و نیــز خــوش تــراش شــدن 

قطعــات چــدن خاکســتری

انواع فیلتر های فومی-سرامیکی
اســتفاده در سیســتم راهگاهــی جهــت جلوگیــری از ورود 

آخــال و آشــغال و کاهــش عیــوب ریختــه گــری

فرومنگنز)کم-متوسط  وپرکربن(
جهت تولید فوالدهای آلیاژی استحکام باال و چدن های 
آلیاژی و فوالدهای منگنزی تولید بیلت )فوالد ساختمانی( 
از عناصر تشکیل دهنده چدن ها و فوالدها خنثی کننده 

اثرات مخرب گوگرد

فروسیلیس
جوانه زا: عامل جوانه زا برای تشکیل گرافیت در چدن های 

خاکستری
عنصر آلیاژی: دومین عنصر آلیاژی در تمام چدن ها

اکسیژن زدا: به عنوان اکسیژن زدا در صنایع فوالدسازی

فرومولیبدن
برای تولید انواع فوالدهای زنگ نزن و چدن های آلیاژی و 

عامل افزایش سختی پذیری در فوالدهای آلیاژی
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