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 انجمن آهن و فوالد ايران

 

 :دوره آموزشي

 پيش گرم نوردهاي  جويي انرژي در كوره هاي صرفه فرصت
 

جويي انـرژي در   هاي صرفه فرصت ”عنوان: فوالد ايران، دوره آموزشي با انجمن آهن و رساند به اطالع مي   

 نمايد. برگزار ميبا مشخصات زير  “ پيش گرم نوردهاي  كوره
 

 فهرست مطالب:
هاي مداوم  مقايسه كوره -گرم نورد هاي پيش بندي كوره كالسه -مقدمه و آمارهاي محصوالت نورد فوالدي

برداري  كوره با درجه  بهره -توزيع مطلوب حرارات -احتراق كامل با حداقل هواي اضافي -گرم نورد پيش
 -حفظ صحيح مقدار مكش(فشار) كوره -هاي باز كوره كاستن ضايعات  گرمايي از دريچه -حرارت بهينه

به حداقل رساندن ضايعات  -بازيافت حرارت گازهاي خروجي كوره -گيري بهينه از ظرفيت اسمي كوره بهره
نورد  -شارژ گرم شمش و تختال -انتخاب صحيح نسوز كوره -هاي سراميكي استفاده از پوشش -ديواره كوره
 تختال نازك

 

 عت)سا 16( روز 2 مدت زمان دوره:
 16:30صبح لغايت  8:30دوره: برگزاري ساعت 

 1394 ماهارديبهشت  30و  29 تاريخ برگزاري دوره:
ـ    -گاه صنعتي اصفهانـبلوار دانش -اصفهان محل برگزاري: پـارك علـم و فنـاوري     -اتي اصـفهان ـشـهرك علمـي و تحقيق

 ساختمان انجمن آهن و فوالد ايران -بهايي شيخ

 جناب آقاي مهندس محمدحسن جوالزاده: مدرس دوره
 

 ريـال   000/300/2 بـراي غيرعضـو و مبلـغ    ريـال  000/500/2جزوه)، مبلغ و  هارا(شامل پذيرايي، ن :هزينه دوره

 باشد. ي انجمن ميبراي اعضاء دانشجوي ريال  000/000/2 براي اعضاء حقيقي و حقوقي و مبلغ
بانـك ملـي شـعبه دانشـگاه صـنعتي       0202831627002متقاضيان الزم است هزينه ثبت نام خود را به حساب شماره 

فوالد ايران واريز نموده و اصل فيش پرداخت را به آدرس انجمن حـداكثر   ) به نام انجمن آهن و3187اصفهان(كد 
نفر خواهد بود كه بر اسـاس اولويـت تـاريخ     30افراد پذيرش شده  ضمناً حداكثر ارسال نمايند. 23/02/94تا تاريخ 

فـوالد ايـران صـادر     از طـرف انجمـن آهـن و    شوند. در پايان دوره گواهينامه مربوطـه  وصول پرداخت، ثبت نام مي
 همراه داشته باشند. 3*4تقاضا ميشود يك قطعه عكس  كنندگان از شركت، لذا خواهد شد

دفتر انجمـن آهـن و فـوالد ايـران تمـاس       031-33932121- 4توانيد با شماره تلفن  مي ـترشبراي كسب اطالعات بي
 .حاصل نمائيد

 

 فوالد ايران كميته آموزش انجمن آهن و


	دوره آموزشي:
	فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي پیش گرم نورد
	به اطلاع ميرساند انجمن آهن و فولاد ايران، دوره آموزشي با عنوان:” فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي پیش گرم نورد “ با مشخصات زير برگزار مينمايد.



