
 تیم محتوای فوالدسلتالیف توسط مقاله فوالد چیست؟ 

 فوالد خواص. است کربن  آن، جرم درصد از  ۲٫۱تا  ۰٫۰۰۲فوالد چیست ؟ آلیاژی از آهن است که حدودا بین 

 .است کنترل قابل حرارتی عملیات و آلیاژی عناصر کربن، درصد در تغییر کمک به

شود تفاده می، اس(BOf) های نوینی مانند، فوالدسازی به روش اکسیژن قلیاییامروزه برای تولید فوالد از روش

است. فوالد یکی از بیشترین مواد ها، منجر به افزایش خلوص فوالد تولیدی نیز گردیدهکه عالوه بر کاهش قیمت

 .شودمیلیارد تن فوالد در سراسر جهان تولید می ۱٫۶تولید شده توسط انسان است و ساالنه تقریباً بیش از 

یابد اما از طرفی این افزایش استحکام باعث کاهش فزایش میبه شدت ا« میزان کربن محلول»استحکام فوالد با 

شود. استحکام فوالدهای فریتی )فِرومغناطیس( رابطه قابلیت جوشکاری و افزایش احتمال شکست ترد می

پذیری با پایدارسازی فاز آستنیت )پارامغناطیس( در پذیری دارد. تلفیق استحکام و شکلمعکوسی با شکل

 .د فازی قابل بهبود استفوالدهای مدرن چن

 تفاوت فوالد سخت و نرم

استحکام فوالد با میزان کربن محلولف به افزایش پیدا می کند اما از طرفی این افزایش سختی باعث کاهش 

 . شودقابلیت جوشکاری و افزایش احتمال شکست ترد می

فوالد کمتر باشد، جنس آن نرم تر و  افزاید . هر چه کربن درپس کربن فوالد را ترد میکند به تاب کششی آن می

پذیری دارد. چکش خوری آن بیشتر است. استحکام فوالدهای فریتی )فرومغناطیس( رابطه معکوسی با شکل

پذیری با پایدارسازی فاز آستنیت )پارامغناطیس( در فوالدهای مدرن چندفازی قابل تلفیق استحکام و شکل

 .بهبود است

 انواع فوالد چیست ؟

 :گریدهای فوالد براساس ترکیبات شیمیایی. براساس ترکیبات شیمیایی طبقه بندی فوالد شاملانواع 

 فوالدهای کربنی

پرمصرف ترین نوع فوالد، فوالدهای کربنی هستند همچنین فوالدهای کربنی شامل آهن و حداکثر یک درصد 

اختالف میان فوالدها میباشد.  کربن میباشد.مقدار کربن در انواع فوالدها متفاوت میباشد که این موضوع

درصد کربن متغیر هستند ، بسته به میزان کربن به انواع  ۱.۵درصد کربن تا  ۰.۰۶فوالدهای کربنی ساده که از 

 .زیر تقسیم می شوند



  درصد و در کارهای مهندسی و سازه به  ۰.۴۵تا  ۰.۱۵ –فوالد کم کربن . ۲فوالد کم کربن: کربن

 .شودمقیاس وسیعی استفاده می

  درصد، که اکثرا در اجزای قطعات  ۰.۸تا  ۰.۴۵ –فوالد با کربن متوسط . ۳فوالد با کربن متوسط: کربن

 .متحرک به کار گرفته میشود

  درصد در تولید ابزار مهندسی و تولید سکه استفاده  ۱.۵تا  ۰.۸ –فوالد پرکربن .  ۴فوالد پر کربن: کربن

 .میشود

 فوالدهای آلیاژی

اژی دارای مقادیری کربن است که خصوصیات آن را معموال عناصر شیمیایی اضافه شده به فوالد فوالدهای آلی

 .تعیین میکند

بعضی از این قبیل عناصر شیمیایی باعث سختی فوالد و باعث استحکام فوالد میشود همچنین تعدادی از آنها 

 .باعث استحکام و تعدادی باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی می شود

 :انواع فوالد آلیاژی شامل

 فوالد آلیاژی منگنز دار 

 فوالد آلیاژی کرم دار 

 مولیبدن -فوالد آلیاژی کرم 

  مولیبدن کرم –فوالد آلیاژی نیکل 

 فوالد زنگ نزن

فوالد ضدزنگ همان فوالد معمولی میباشد که بر روی یک یا دو طرف آن ورقه ی نازکی ضد رنگ کشیده شده 

یاژی کننده فلزی عنصر کرم میباشد که در تولید فوالد ضد زنگ به همراه آهن، کربن، است. مهمترین ماده آل

 .منگنز و سیلیس به کار گرفته میشود

درصد نیکل دارد.همچنین برای تولید فوالد ضدزنگ از فلزات مختلف دیگر  ۸متداول ترین فوالد زنگ نزن حدود 

 .نیز استفاده میشود

 کاربرد فوالد ضد زنگ

 ات موتور جتساخت قطع 

 وسایل و لوازم شیمیایی 



 ساخت کارد و چنگال 

 لوازم پخت و پز 

 دستگاه های مخصوص برش 

 طبقه بندی براساس شکل ظاهری فوالد چیست ؟

در هر کشوری طبقه بندی و تعریف های مربوط به فرآورده های نهایی آهن آالت متفاوت می باشد. فرآورده ها 

 :به طور کلی به دو گروه کلی تبدیل میشود

فرآورده های طولی شامل قطعات سبک و سنگین فوالدی از قبیل ریل راه آهن، انواع  :فرآورده های طولی

 .لگرد میباشدمیله و مفتول، سپری، نبشی، می

فرآورده های تخت شامل کویل حاصل از نورد سرد، انواع ورق فوالدی، تسمه حاصل از  :فرآورده های تخت

 .نورد گرم، تسمه حاصل از نورد سرد میباشد

در حال حاضر در ایران طولی از نظر نوع و کاربرد به تیرآهن ، میلگرد، مفتول ، نبشی ، ناودانی ، تسمه و سایر 

مصرف تر مانند ریل راه آهن قطعات طولی می گویند که می توان آن ها را به سه گروه زیر تقسیم  قطعات کم

 :بندی کرد

 مقاطع سبک 

 مقاطع متوسط 

 مقاطع سنگین 

 روشهای تولید فوالد چیست ؟

 روش خمیری

شت کوره ی در ابتدای آغاز فعالیت صنعت فوالد، از روش خمیری استفاده می شد. در این روش آهن خام را در ت

شود تا خام مذاب شده به هم زده میشود تا مذاب شود. آهنشود و روی آن شعله دمیده میای گذاشته میشعله

کربن آن با تماس با اکسیژن هوا بسوزد. پس از آن که کربن آن به مقدار قابل توجهی به صورت گاز از آن جدا 

 .آیدرود و به صورت خمیری درمیشد، دمای ذوب آن باال می

خمیر فوالد را به صورت تکه تکه با گازانبر از کوره بیرون می آوردند و با کوبیدن پتک بر روی آن باعث تشکیل 

شود. این روش به دلیل آن که استفاده میسرباره می شود و یکپارچه شوند. در نتیجه از فوالد بدست آمده 

کیفیت یکسانسی نداشت دیگر مورد استفاده قرار ظرفیت تولید کافی نداشته و فوالد به دست آمده همواره 

 .گیردنمی



 روش ذوب

امروزه تمامی فوالدها از طریق ذوب به دست می آید. روش ذوب به روش های مختلفی صورت می گیرد. در این 

 :قسمت سه روش ذوب فوالد را رو بررسی می نماییم

 کوره های القایی

جی به کمک انرژی الکتریکی به فوالد تبدیل میشود.در این روش از در روش کوره القایی آهن قراضه و آهن اسفن

جریان های متناوب را برای ایجاد گرمای الزم ،برای ذوب فلز استفاده می شود. پوشش آنها از موادی مانند 

آلومینا، سیلیس و منیزیم ساخته شده است. این کوره ها برای ذوب فلزات مانند آهن و همچنین فلزات غیر 

 .به خوبی کار می کنند. درون کوره القایی کویل های مس قرار دارد که با آب سرد می شوند آهنی

قاعده کلی ذوب القایی این است که یک منبع الکتریکی با ولتاژ باال از کویل اولیه یک جریان باال با ولتاژ پایین، 

وش انتقال انرژی گرمایی است. کوره در فلز یا کویل ثانویه را ایجاد می کند. گرمایش القایی به سادگی یک ر

های القایی برای ذوب و آلیاژ کردن انواع مختلف فلزات با حداقل هدر رفتگی ذوب ایده آل می باشد. با این حال، 

 .می توان فلز فلز را کمی تصفیه کرد

 کوره اکسیژنی کنورتور

است ه فرایند کوره بلند به دست آمدهخام مذابی که از کشود . آهنهایی که از کنوروتور استفاده میدر روش

شود تا با استفاده از دمش گاز اکسیژن کربن اضافی آن سوزانده شود. بدین ترتیب کربن درون کنورتور ریخته می

فوالد به میزان مورد نظر خواهد رسید . سپس با اضافه کردن عناصر آلیاژی به آن استحکام فوالد افزایش خواهد 

 .یافت

 ریکیکوره قوس الکت

مواد شارژی این کوره جهت تولید فوالد بیشتر قراضه آهن یا مخلوطی از قراضه و آهن اسفنجی مبباشد . در این 

شود تا ذوب گردد؛ ابتدا آهن اسفنجی تولید شده در فرایند احیای مستقیم درون کوره قوس الکتریکی ریخته می

 .شودد با درصد کربن نسبتاً پایین تولید میها به حدی است که در همان ذوب اولیه فوالدمای این کوره

شود تا در آنجا عملیات آلیاژسازی انجام شود. این عملیات سپس فوالد تولید شده درون کوره پاتیلی ریخته می

 .سازی ترکیب فوالد استشامل تنظیم کردن میزان کربن، اضافه کردن عناصر آلیاژی و یکدست



گری کرد. در نظر ، الزم است که آن را به صورت مورد نیاز ریخته وردپس از بدست آمدن ترکیب شیمیایی م

 .گردداکثر موارد فوالد بدست آمده به صورت تختال، تیرآهن یا میلگرد ریختگری مداوم می

 روش های تولید فوالد در ایران

 :می شودفوالد خام در ایران به دو روش تولید می شود که در ادامه بررسی این دو روش بررسی 

 روش سنتی

در روش اول که به عنوان روش سنتی شناخته می شود شامل تهیه آهن خام یا چدن مذاب در کوره بلند و 

 .تولید فوالد در کنورتورهای اکسیژنی است. این روش در ذوب آهن اصفهان انجام می شود

در این روش از احیای غیر مستقیم آهن استفاده می شود و سنگ آهن پس از فرآوری به همراه آهک و کک 

وارد کوره بلند شده و به آهن خام یا چدن مذاب تبدیل می شود. ترکیب اخیر سپس در یک مبدل به فوالد 

 .فوالد خام بدست بیاید مذاب تبدیل شده و کربن و ناخالصی های دیگر آن به کمک اکسیژن خارج می شود تا

 روش احیای مستقیم

روش دوم احیای مستقیم سنگ آهن و قراضه ها در کوره های الکتریکی است. کوره های قوس الکتریکی فوالد 

خوزستان یا کوره های القایی مجتمع فوالد جنوب از این روش برای تولید فوالد استفاده می کنند. روش های 

یز برای تولید فوالد وجود دارد ولی به دلیل بازدهی کم در بیشتر نقاط دنیا مورد دیگری نظیر روش کوره باز ن

 .استفاده قرار نمی گیرد

 جدول سختی انواع فوالد چیست ؟

به طور کلی معموال سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از 

 . ستیک یا مومسان استمقاومت آنها در برابر تغییر شکل پال

سختی یک خاصیت اساسی ماده نیست اما در رابطه با خواص پالستیکی و االستیکی قطعه مطرح می شود. در 

 . ادامه جدول سختی انواع فوالد را بررسی خواهیم کرد

شته ویکرز، برینل و راکول نو در جدول زیر یه مقایسه سختی فوالد ها پرداخته ایم. در جدول زیر سه مقیاس

 .شده است



HB HV HRC 

7۶.۰ ۸۰ – 

۸۰.7 ۸۵ – 

۸۵.۵ 9۰ – 

9۰.۲ 9۵ – 

9۶.۰ ۱۰۱ – 

۱۰۲ ۱۰7 – 

۱۰7 ۱۱۳ – 

۱۱۴ ۱۲۰ – 

۱۲۱ ۱۲7 – 

۱۲7 ۱۳۴ – 

۱۳۵ ۱۴۲ – 

۱۴۳ ۱۵۰ ۰.۴ 

۱۵۰ ۱۵۸ ۲.۵ 

۱۵۸ ۱۶۶ ۴.۶ 

۱۶۶ ۱7۵ ۶.7 

۱7۴ ۱۸۳ ۸.7 

۱۸۲ ۱9۲ ۱۰.7 



۱9۱ ۲۰۱ ۱۲.۶ 

۲۰۰ ۲۱۱ ۱۴.۵ 

۲۰9 ۲۲۰ ۱۶.۴ 

۲۱9 ۲۳۰ ۱۸.۲ 

۲۲۸ ۲۴۰ ۲۰.۳ 

۲۳۸ ۲۵۰ ۲۲.۲ 

۲۴7 ۲۶۰ ۲۳.9 

۲۵7 ۲7۱ ۲۵.۶ 

۲۶۸ ۲۸۲ ۲7.۱ 

۲7۸ ۲9۳ ۲۸.7 

۲۸9 ۳۰۴ ۳۰.۱ 

۲99 ۳۱۵ ۳۱.۵ 

۳۱۱ ۳۲7 ۳۳.۰ 

۳۲۲ ۳۳9 ۳۴.۵ 

۳۳۴ ۳۵۲ ۳۵.9 

۳۴۶ ۳۶۴ ۳7.۳ 

۳۵۸ ۳77 ۳۸.۶ 

۳7۱ ۳9۱ ۴۰.۰ 



۳۸۴ ۴۰۴ ۴۱.۳ 

۳9۸ ۴۱9 ۴۲.۶ 

۴۱۱ ۴۳۳ ۴۳.9 

۴۲۶ ۴۴۸ ۴۵.۱ 

۴۴۱ ۴۶۴ ۴۶.۴ 

۴۵۱ ۴۸۰ ۴7.۶ 

۴7۲ ۴97 ۴۸.9 

۴۸۸ ۵۱۴ ۵۰.۰ 

۵۰۵ ۵۳۲ ۵۱.۲ 

۵۲۳ ۵۵۰ ۴۲.۴ 

۵۴۲ ۵7۰ ۵۳.۵ 

۵۶۱ ۵9۰ ۵۴.7 

۵۸۰ ۶۱۰ ۵۵.۸ 

۶۰۰ ۶۳۲ ۵۶.9 

۶۲۲ ۶۵۵ ۵۸.۰ 

  

 کاربرد فوالد چیست ؟

از فوالد بطور گسترده در صنعت خودرو استفاده می شود. به تعداد اتومبیل های موجود در جاده های  .۱

شهر خود در ساعات شلوغ فکر کنید ، همه آنها دارای بدنه ، درها ، موتورها ، سیستم تعلیق و فضای 



فوالد ساخته درصد ماشین از  ۵۰داخلی هستند که عمدتا از فوالد تشکیل شده اند. به طور متوسط 

 .شده است

از فوالد به جزء در وسایل نقلیه سفری ، در تولید وسایل نقلیه و ماشین آالت کشاورزی استفاده می  .۲

شود. البته بیشتر لوازم خانگی مدرن مانند یخچال ، تلویزیون ، سینک ظرفشویی ، اجاق گاز و غیره نیز 

 .از فوالد ساده ساخته شده اند

وص به راحتی استریل می شوند و این یکی از ویژگی هایی است که آنها را به فوالدهای ضد زنگ به خص .۳

 .گزینه ای مناسب برای ابزارهای جراحی و ایمپلنت تبدیل می کند

 .شوددرصد کربن دارد، برای ساختن سیم، لوله و ورق فوالد استفاده می ۰٫۲از فوالدی که تا  .۴

درصد کربن دارد و آن را برای ساختن ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی  ۰٫۶تا  ۰٫۲فوالد متوسط  .۵

 .برندبکار می

درصد کربن دارد، سخت است و از آن برای ساختن ابزارآالت، فنر و کارد و  ۱٫۵تا  ۰٫۶فوالدی که  .۶

 .شودچنگال استفاده می

ها در ساخت انواع ش مقاومت باالیی دارند بنابراین از آنبرخی از انواع فوالد در برابر حرارت باال و آت .7

 .شودها استفاده میها و کارخانهمخزن و لوله در پاالیشگاه

 ساخت راه ها ، راه آهن ، سایر زیرساخت ها ، لوازم و ساختمانها .۸

 .استادیوم ها و آسمان خراشها ، پلها و فرودگاه ها توسط اسکلت فلزی پشتیبانی میشوند .9

 .سانی که سازه بتونی دارند از فوالد برای تقویت آن استفاده می کنندحتی ک .۱۰

 .کنید کلیک اینجا  انواع فوالد و کاربرد آنها pdf برای دریافت

 


