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  دیذ کلی

ٖ ٞا ٖ ٞا دس عَٛ دٞٝ ٌزؿتٝ، چذ تٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ آِیاطٞای سیختٍی ٔٛسد  تا ٚجٛد واٞؾ لاتُ تٛجٝ دس تِٛیذ چذ

ٖ ٞا دس. تٛجٝ تٛدٜ ا٘ذ ٝ ٞای پاییٗ تِٛیذ، لیٕت تٕاْ ؿذٜ  ٔحثٛتیت سیـٝ ای چذ سیختٝ ٌشی، اؿىاَ پیچیذٜ تا ٞضیٙ

 ٔحذٚدٜ ٚػیغ خلٛكیاتی وٝ لاتُ دػتشػی تٛػظ وٙتشَ دلیك تشویة ٚ ػشػت خٙه وشدٖ تذٖٚ ٘ؼثتا پاییٗ ٚ



 

 

تا ایٗ تفاػیش دس ایٗ تحمیك تٝ تیاٖ ا٘ٛاع چذٖ ٞا ، خلٛكیات آٟ٘ا .تغییشات تٙیا٘ی ٚ اػاػی دس سٚؽ ٞای تِٛیذ، اػت

 .ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش واستشد آٟ٘ا دس كٙایغ ٔختّف ٔی پشداصیٓ

 

  (CAST IRON)چذى

چذٟ٘ا  وشتٗ دس ٔمذاس. وشتٗ ٞؼتٙذ، چذٖ ٘أیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ% 2وشتٗ وٝ داسای تیؾ اص-تٕاْ آِیاطٞای آٞٗ

ٕٞٛاسٜ ٔحتٛی چذٖ . یا واستیذ ٔیثاؿذ   fe3cدس چذٟ٘ا وشتٗ تلٛست ٌشافیت ٚ دس فٛالدٞا  .تاؿذ ٔی% 3/4ٔاوضیٕٓ

تٛدٜ ٚ تٝ حاِت سیختٍی یا پغ  ( دسكذ0.1تیـتش اص )ٚ غاِثا ػٙاكش آِیاطی  ( دسكذ0.1وٕتش اص )ػٙاكشی دس حذ جضئی 

 ػٙاكش آِیاطی .فٛالدٞاػت فؼفش چذٖ تیؾ اص ٔؼٕٛالً ٔمذاس دسكذ ػیّیؼیٓ ٚ. اص ػّٕیات حشاستی تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛد

چذٟ٘ا خاكیت سیختٍی خٛتی داس٘ذ ،أّا خاكیت . تشای تٟثٛد ویفیت چذٖ تشای ٔلاسف ٚیظٜ تٝ آٖ افضٚدٜ ٔی ؿٛد

چذٟ٘ا دسكٙؼت ٔتاِٛسطی ٘ؼثت تٝ سً٘ ػغح ؿىؼت تیٗ ػفیذ ، . خٛب ٘یؼت ؿىُ پزیشی آٟ٘ا ٘ؼثت تٝ فٛالدٞا

صیادی اص لغؼات حؼاع سا تشای كٙایغ  أشٚصٜ كٙایغ چذٖ سیضی تؼذاد   .ٔختّظ تمؼیٓ تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ خاوؼتشی ٚ

ٔیُ . تشجیح ٕ٘یذٞیٓ دیؼه تشٔض سا ٔیتٛاٖ اص اِیاف وشتٗ ػاخت أا ٞیچیه اص ٔا آ٘شا  .وٙٙذ خٛدسٚػاصی تٟیٝ ٔی

ػغح تادأىٟای آٖ اص چذٖ ػفیذ ٔماْٚ تٝ ػایؾ ٚ ٔغض آٖ اص چذٖ  تادأه داسای ٌؼتشٜ ٚػیؼی اص خٛاف اػت 

 . چذٖ ٞا تٝ عٛس وّی واستشد ٞای صیادی داس٘ذ وٝ دس ادأٝ تٝ تشخی اص آٟ٘ا ٔی پشداصیٓ.خاوؼتشی ٘شْ ػاختٝ ٔیـٛد 

  

 

  برخی از کاربردّای چذى ّا

 ٗآالت وٝ دس ٔؼشم  دس تِٛیذ لغؼات سیختٍی تحت فـاس اص جّٕٝ ؿیش فّىٝ ٞا، تذ٘ٝ ٞای پٕپ لغؼات ٔاؿی

فشایٙذ ؿیٕیایی، ٔخاصٖ سیختٍی  ؿٛن ٚ خؼتٍی ٞؼتٙذ، ٔیُ ًِٙ ٞا، چشخ د٘ذٜ ٞا، غّته ٞا، تجٟیضات

  ...تحت فـاس ٚ

 ٞا ٚ  ٚ كٙایغ ٚاتؼتٝ تٝ آٖ ٔثال دس ػاخت خٛدسٚ تشای ً ٔفلُ ٞای فشٔاٖ، دیؼه تشٔضٞا، تاصٚٞا، ٔیُ ِٙ

ٜ ٞا، كفحٝ والچ ٞا   ...ٚ چشخ د٘ذ 



 

 

 ؿٛن اػت ٔثال دس  دس ساٜ آٞٗ، وـتیشا٘ی ٚ خذٔات ػٍٙیٗ ٚ دیٍش جاٞایی وٝ ٘یاص تٝ ٔماٚٔت دس تشاتش

  تجٟیضات اِىتشیىی وـتی ٞا، تذ٘ٝ ٔٛتٛس، پٕپ ٞا، تؼت ٞا ٚ غیشٜ

 ٚ جؼثٝ ٞای دسٌیش تا  لغؼات غیش فـاسی تشای واستشدٞای دسجٝ حشاست تاال تشای ٔثاَ دس ػاخت لغؼات

ٝ ٞای رٚب فّض آتؾ، ٔیّٝ ٞای ؿثىٝ، لغؼات وٛسٜ ٞا، لاِثٟای ؿٕؾ، لاِثٟای ؿیـٝ،   .تٛت

 ٝٞای  تٛیظٜ دس ٔحیظ ٞای لّیایی ٞؼتٙذ، خٛسدٌی اٌش چذٖ ٞای غیش آِیاطی تٝ عٛس وّی ٔماْٚ ت ٖ چذ

ٝ ای خٛسدٌی دس ٔحیظ ٞایی   ٔماْٚ تٝ،٘یىُ ٔماْٚ ٚ ٘یىشٚػیالَ ٚ ٘یىُ ٚ وشْٚ تاال تٝ كٛست تشجؼت

پٕپٟای د٘ذٜ ای حُٕ اػیذ ػِٛفٛسیه،  ٟٕٔتشیٗ واستشد ایٗ چذٟ٘ا دس. ٔٙاػة ٚ ٔختق تٝ خٛدؿاٖ ٞؼتٙذ

ٚ جاتجایی  تخاس لغؼات ٔٛسد اػتفادٜ دس ػیؼتٓ ٞای پٕپ ٞا ٚ ؿیشٞایی وٝ دس آب دسیا ٔلشف ٔی ؿٛ٘ذ،

  .اػیذی دس كٙایغ ٘فت ٞؼتٙذ خاْ ٘فت ٚ ٘یض تشای پٕپاط ٚ جاتجایی ػٛد ٔحَّٛ ٞای آٔٛ٘یاوی،

  چذى خام

ٚ غیشٜ اص آٟ٘ا صدٚدٜ ؿذٜ تاؿذ تا تشؿتٝ وشدٖ دس ٞٛا، ٚ  آسػٙیه ،ٌٌٛشد اغّة اص وا٘ٝ ٞای اوؼیذ یا وشتٙات وٝ ،آٞٗ

آٔیختٝ ؿذٜ ٚ دس یه وٛسٜ تّٙذ وٝ دٔای تیـیٙٝ آٖ  وّؼیٓ وشتٙات وا٘ٝ آٞٗ تا وه ٚ. تٟیٝ ٔی ؿٛد وشتٗ واٞؾ تا

 وّؼیٓ ػیّیىات، آِٛٔیٙات ٚ) ٘اخاِلیٟای ػٕذٜ اػیذی تٝ وٕه ػشتاسٜ .اػت ٌشْ ٔی ؿٛد  دسجٝ ػا٘تیٍشاد1300

 دسكذ 4 اِی 2ؿأُ  چذٖ خاْ .خٙثی ٔی ؿٛد ٚ تٛدٜ فّضات ٔزاب تٝ كٛست چذٖ خاْ تٝ تیشٖٚ جشیاٖ ٔی یاتذ (غیشٜ

سا تٝ كٛست خاْ یا پغ اص افضٚدٖ فّضٞای آِیاط دٞٙذٜ، تشای  چذٖ ٔزاب.  فؼفش ٚ ػیّؼیٓ اػت،وشتٗ ٚ ا٘ذوی ٌٌٛشد

  .ٔی آٚس٘ذ لاِثٟایی اص ٔاػٝ یا فّض ٚ تش حؼة ٘ٛع ٔلشف، آٟ٘ا سا تٝ كٛست اؿىاَ ٔختّف دس تٟثٛد خٛاف چذٖ، دس

 

  آلیاشّای چذى

آِیاطٞای چذٖ دس واسٞای . آٖ افضٚدٜ ٔی ؿٛ٘ذ فّضٞای آِیاط دٞٙذٜ تشای تٟثٛد ویفیت چذٖ تشای ٔلاسف ٚیظٜ تٝ

اػت تٝ واس ٔی سٚ٘ذ ٚ حتی ٕٔىٗ اػت دس ٔٛاسدی ٘یض، ٔثال ػاخت ٔیُ  ٟٔٙذػی وٝ دس آٟ٘ا چذٖ ٔؼِٕٛی ٘اپایذاس

تا لاتّیت  دس ٞش حاَ، تا داسا تٛدٖ ٔضایایی اص لثیُ اص لیٕت تٕاْ ؿذٜ تِٛیذ پاییٗ تٛاْ. ؿٛ٘ذ فٛالد جا٘ـیًِٗٙ، 
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ٔماْٚ دس تشاتش خٛسدٌی، ا٘تماَ حشاست ٚ  سیختٝ ٌشی، اػتحىاْ، لاتّیت ٔاؿیٗ واسی، ػختی، ٔماٚٔت دس تشاتش ػایؾ،

 .آِیاطٞای سیختٍی آٞٙی ٔتٕایض ػاختٝ اػت جزب استؼاؽ دس ایٗ آِیاط آٖ سا اص ػایش

 

 ۺتشسػی چذٟ٘ا دس دٚ ٔشحّٝ ا٘جاْ ٔی ٌیشد 

  تشسػی ؿىُ یا ٘ٛع ٌشافیت   -1

  تشسػی سیض ػاختاسٞا   -2

 

 

  اًَاع ساختارّای زهیٌِ چذى

تٝ ٕٞیٗ دِیُ اػت چذٖ ٞا سا تا ػثاست ػاختاس صٔیٙٝ آٟ٘ا  .اػاع خٛاف ٔىا٘یىی چذٖ تٝ صٔیٙٝ آٖ تؼتٍی داسد

  :ٟٕٔتشیٗ ػاختاس صٔیٙٝ چذٖ ػثاستٙذ اص. فشیتی تٛكیف ٔی وٙٙذ تشای ٔثاَ ا٘ٛاع پشِیتی یا

 

  فریت

ٝ ای Fe-C فشیت ٔحَّٛ جأذ دس آٖ حُ  Ni ,Cu ,Mn وٕتشی ٚ ٔمادیش Si اػت وٝ تٝ عٛس لاتُ ٔالحظ

خٛاس، اػتحىاْ وٓ، ٔماٚٔت تٝ ػایؾ ضؼیف، ؿىؼت خٛب، ضشیة ٞذایت ٌشٔایی  فشیت ٘ؼثتا ٘شْ، چىؾ. ؿذٜ ا٘ذ

اغّة تا  یه صٔیٙٝ فشیتی سا ٔی تٛاٖ تٝ عٛس سیختٍی تِٛیذ وشد أا. لاتّیت ٔاؿیٙىاسی خٛتی اػت  داسای٘ؼثتا خٛب ٚ

  .ٔی تٛاٖ تٝ آٖ دػت یافت (تاتىاسی)ػّٕیات حشاستی تاص پخت 

 

  پرلیت

 ػتیٙیت تـىیُ ؿذٜ ٚ ٘اْ پشِیت اص ظاٞشآٚاوٙؾ یٛتىتیه اص  اػت وٝ تٛػظ Fe3C ٔخّٛعی اص فشیت ٚ ػٕا٘تیت

ٝ اؽ  پشِیت ٘ؼثتا ػخت ٚ اص چمشٍٔی وٕتشی تشخٛسداس تٛدٜ ٚ ضشیة ٞذایت ٌشٔایی وٓ. ؿذٜ اػت ٔـتك كذف ٌٛ٘

ٝ ٞای پشِیت دس صٔیٙٝ. ٚ دس ضٕٗ اص ٔاؿیٙىاسی خٛتی تشخٛسداس اػت وٓ ٔی ؿٛد خٛاف ٔىا٘یىی  ٚلتی فاكّٝ تیٗ دا٘



 

 

اػت دس حاِی وٝ دس چذٟ٘ا تؼتٝ تٝ تشویة چذٖ ٚ  %0.8 افضایؾ ٔی یاتذ ٔمذاس وشتٗ پشِیت دس فٛالدٞای غیش آِیاطی

  .دس چذٖ ٞای پشػیّؼیٓ تاؿذ% 0.5ٔی تٛا٘ذ وٕتش اص  ػشػت خٙه ؿذٖ ٔتغیش تٛدٜ ٚ حتی

 

 

 

  پرلیت- فریت

اص آ٘چٝ وٝ دس فٛق ؿشح دادٜ ؿذٜ تٝ واس ٌشفتٝ  ػاختاس ٔخّٛعی اػت وٝ غاِثا تشای سػیذٖ تٝ خلٛكیاتی تیٙاتیٙی

  .ٔی ؿٛد

 

  بیٌیت

دس ضٕٗ جٟت . ٔؼیٗ تِٛیذ ؿذ تٝ ٔمادیش Mo ٚ Ni ایٗ ػاختاس ٔی تٛا٘ذ تٝ كٛست سیختٍی تا افضٚدٖ ػٙاكش آِیاطی

ایٗ آِیاط، تا تٛجٝ تٝ كشفٝ التلادی . ایٗ ػاختاس سػیذ اعٕیٙاٖ تیـتش ٔی تٛاٖ تٛػظ ػّٕیات حشاستی آػتٕپش ٘یض تٝ

ٞای  ٔضایای چذٖ.  اػتتٛیظٜ دس ٟٔٙذػی خٛدسٚ، لغؼات د٘ذٜ ٞا، لغؼات ا٘تماَ ٘یشٚ داؿتٝ اخیشا  ٘مؾ ٔٛثشی

پزیشی ٚ اػتحىاْ خٛب، ٔماٚٔت تٝ  اػتحىاْ وــی تاال تٛاْ تا چمشٍٔی، ا٘ؼغافۺ ٌشافیت وشٚی آػٕتپش ػثاستٙذ اص

 خٛب، فشْ پزیشی ٘ضدیه تٝ ؿىُ ٟ٘ایی ٌشیسیختٝ  ػایؾ ٚ خشاؽ، ظشفیت تاالی جزب كذا ٚ واسوشد، خٛاف

كشفٝ جٛیی دس ٚصٖ دس % 10ٔاؿیٙىاسی خٛب دس حاِت سیختٝ ٚ حذٚد  حتی دس ؿىُ ٞای خیّی پیچیذٜ، لاتّیت

  .ٔمایؼٝ تا فٛالد

 

  آستٌیت

چذٖ  . تا ٔمذاس صیاد ٚ ٔؼیٙی الصٔؼت تشای پایذاس ٍ٘اٜ داؿتٗ ایٗ فاص دس عَٛ ػُٕ خٙه ؿذٖ یه ػٙلش آِیاطی

 چذٖ ٞایی تا صٔیٙٝ آػتٙیتی ٚ داسای خٛاف ػاِی حشاستی )ػخت- ٘یىُ( فیت وشٚی آِیاطیاٌش ٚ ٌشافیت ٚسلٝ ای

تٝ خضؽ،  ایٗ صٔیٙٝ ٔی تٛا٘ذ خلٛكیات چمشٍٔی خٛب، ٔماٚٔت. خٛسدٌی ٚ ٘یض غیش ٔغٙاعیؼی ٞؼتٙذ ٔماٚٔت تٝ



 

 

ٔٛجٛد دس  Si  اصیحشاستی وٝ تاتغ  دسجٝ ػا٘تیٍشاد ٚ یه ٔحذٚدٜ ٌؼتشدٜ ای اص ا٘ثؼاط800تٙؾ پاسٌی تا دٔای 

  .چذٖ اػت سا ٘ـاٖ دٞذ

 

  چذى اًَاع

ػٕٛٔی وٝ ٔٛاسد اػتؼٕاَ آٟ٘ا دس واستشدٞای  چذٖ ٞا تٝ دٚ ٌشٜٚ اكّی تمؼیٓ تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ، آِیاطٞایی تشای ٔماكذ

ٔماكذ ٚیظٜ اص جّٕٝ چذٖ ٞای ػفیذ ٚ آِیاطٞای وٝ تشای ٔماٚٔت دس تشاتش  ػٕذٜ ٟٔٙذػی اػت ٚ آِیاطٞای تا ٔٙظٛس ٚ

  .ٚ ٔماْٚ دس تشاتش حشاست تاال ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ػایؾ، خٛسدٌی

 

 : ( هعوَلی)چذى ّای عوَهی

دس چذٟ٘ا تؼذ اص پِٛیؾ ؿذٖ ٚ  )چذٖ ٞا جضٚ تضسٌتشیٗ ٌشٜٚ آِیاطٞای سیختٍی تٛدٜ ٚ تش اػاع ؿىُ ٌشافیت ایٗ

  :تمؼیٓ تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ  تٝ ا٘ٛاع صیش ( وشدٖ ٔی تٛاٖ ٌشافیت سا ٔـاٞذٜ وشد  Hتذٖٚ 

o ای ٝ   (GRAY CAST IRONS) چذٖ ٌشافیت الیٝ ای یا چذٖ خاوؼتشی ٚسل

o چذٖ ٌشافیت ٔاِیثُ یا چذٖ چىؾ خٛاس(MALIBLE CAST IRON)  

o ٗچذٖ ٌشافیت وشٚی یا چذٖ ٘ـى (DUCTILE CAST IRON)  

o ُچذٖ ٌشافیت فـشدٜ یا وشٔی ؿى (COMPACTED GRAPHITE CAST IRON)  

  :چذى ّای سفیذ ٍ آلیاشی هخصَص

تٛدٜ ٚ ِزا آٖ سا ٕ٘ی تٛاٖ % 3آٟ٘ا تیؾ اص  ٔیضاٖ ػٙلش آِیاطی دس. ایٗ چذٖ ٞا تا آِیاطٞای چذ٘ی ٔؼِٕٛی فشق ٔی وٙٙذ

ایٗ چذٖ ٞای آِیاطٞای تٝ آِیاطٞای . تٝ یه تشویة پایٝ اػتا٘ذاسدی سػیذ تٛػظ ٔٛاد افضٚد٘ی تٝ پاتیُ اضافٝ وشدٜ ٚ

ػایؾ ٚ فشػایؾ  ٌشافیت ٚ ٌشافیت داس تمؼیٓ تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ تٝ كٛست ٞای ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی، دٔای تاال، ػاسی اص

  .ٔی تاؿٙذ

o چذى ّای بذٍى گرافیت:  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%DA%86%D8%AF%D9%86


 

 

o ٔماْٚ تٝ ػایؾۺ چذٖ ػفیذ پشِیتی  

o  ٔماْٚ ػایؾۺ (ػخت-٘یىُ)چذٖ ػفیذ ٔاستٙضیتی  

o  ْ12-33(چذٖ پش وش :(%Cr ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی، ػایؾ ٚ حشاست  

o چذى ّای دارای گرافیت:  

o اػتحىاْ تاال ٚ ٔماْٚ تٝ ػایؾۺ چذٖ ػٛص٘ی  

o ؿأُ دٚ ٘ٛع ٘یىشٚػیالَ یؼٙی ٘یىُ ػیّؼیٓ تاال ٚ ٘یىُ ٔماْٚۺ آػتٙیتی (Ni-

resist) ٞش دٚ ٔماْٚ تٝ حشاست ٚ خٛسدٌی ٚ  

o ػیّؼیٓ%5ٔماْٚ دس تشاتش خٛسدٌی ٚ چذٖ  (%15)ؿأُ دٚ ٘ٛع چذٖ، پش ػیّؼیٓ ۺ فشیتی 

  دس ػیالَ ٔماْٚ دس تشاتش حشاست

 

  

 

                                                                                                : چذى ّای خاکستری ٍرقِ ای یا الیِ ای

 ٘اْ ایٗ چذٖ ٞا اص .چذٖ ٞای خاوؼتشی جضٚ ٟٕٔتشیٗ چذٖ ٞای ٟٔٙذػی ٞؼتٙذ وٝ واستشدی صیاد داس٘ذ

چذٖ خاوؼتشی عثك ػیؼتٓ  .خلٛكیات سً٘ خاوؼتشی ػغح ٔمغغ ؿىؼت آٖ ٚ ؿىُ ٌشافیت ٔـتك ٔی ؿٛد

ٔی  آغاص دسجٝ ػا٘تیٍشاد1300اص  وٕی پاییٗ تش اِٚیٝ ٔحَّٛ جأذ تثّٛس ٚ ی ؿٛدٌْشافیت تـىیُ _آٞٗ  پایذاس

 ٚ دسجٝ ػا٘تیٍشاد 1153دسجٝ حشاست  دس افضایؾ ٔی یاتذ BCٚ أتذاد خظ رٚب  وشتٗ ٔزاب دس ٔمذاس دسكذ. ؿٛد 

 ..ٌشافیت ٔی سػذ_ ػیؼتٓ آٞٗ (C) تٝ ٘مغٝ یٛتىتیه 2/4دسكذ وشتٗ  تا

ٗ ٞا ٘یض تٝ . خٛاف چذٖ ٞای خاوؼتشی تٝ ا٘ذاصٜ ، ٔمذاس ٚ ٘حٜٛ تٛصیغ ٌشافیت ٞا ٚ ػاختاس صٔیٙٝ تؼتٍی داسد خٛد ای

ٚ ٕٞچٙیٗ سٚی ٔمادیش جضئی ػٙاكش ، افضٚد٘ی ٞای  (C.E.V=%C+%⅓Si+%⅓P)وشتٗ ٚ ػیّیؼیٓ 

 .آِیاطی ، ٔتغیشٞای فشایٙذی ٔا٘ٙذ، سٚؽ رٚب ، ػُٕ جٛا٘ٝ ص٘ی ٚ ػشػت خٙه ؿذٖ تؼتٍی پیذا ٔی وٙٙذ



 

 

 أا تٝ عٛس وّی ایٗ چذٖ ٞا ضشیة ٞذایت ٌشٔایی تاالیی داؿتٝ، ٔذَٚ االػتیؼتیٝ ٚ لاتّیت تحُٕ ؿٛوٟای 

حشاستی وٕی داس٘ذ ٚ لغؼات تِٛیذی اص ایٗ چذٖ ٞا تٝ ػِٟٛت ٔاؿیٙىاسی ٚ ػغح تٕاْ ؿذٜ ٔاؿیٙىاسی آٟ٘ا ٘یض 

ایٗ خٛاف آٟ٘ا سا تشای سیختٍی ٞایی وٝ دس ٔؼشم تٙؾ ٞای حشاستی . ٔماْٚ دس تشاتش ػایؾ اص ٘ٛع ِغضؿی اػت

 . ٔحّی تا تىشاس تٙـٟا ٞؼتٙذ، ٔٙاػة ٔی ػاصد

ایٗ ٘ٛع حؼاع تٛدٖ تٝ ٔماعغ ٘اصن ٚ وّفت . افضایؾ ٔیضاٖ فشیت دس ػاختاس تاػث اػتحىاْ ٔىا٘یىی خٛاٞذ ؿذ

ٝ ای فشیتی ٚ لؼٕت ضخیٓ  دس لغؼات چذ٘ی تذ٘ٝ ٔٛتٛسٞا ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد دیٛاسٜ ٘اصن ٚ الغش ػیّٙذس داسای صٔیٙ

ٝ ای تا پشِیت صیاد سا پیذا ٔی وٙذ ٖ ٞا صٔیٙ ٕٞچٙیٗ دس ػاخت ٔاؿیٗ آالت ػٕٛٔی ، وٕپشػٛسٞای . ٘ـیٍٕٙاٜ یا تالا

ٝ ٞا ٚ غیشٜ اص چذٟ٘ای خاوؼتشی اػتفادٜ  ٝ ٞاٚ اتلاالت ِِٛ ً ٞا ، ؿیش فّى ػثه ٚ ػٍٙیٗ ، لاِة ٞا ، ٔیُ ِٙ

  .ٔی ؿٛد

 

                                                    : چذى ّای هالیبل یا چکش خَار

. چذٖ ٞای چىؾ خٛاس تا دیٍش چذٖ ٞا تٝ ٚاػغٝ سیختٝ ٌشی آٟ٘ا ٘خؼت تٝ كٛست چذٖ ػفیذ فشق ٔی وٙٙذ 

ٝ ای پشِیتی اػت تاصپخت دس دٔای تاال وٝ تٛػظ ػّٕیات  ػاختاس آٟ٘ا ٔشوة اص واستیذٞای ؿثٝ پایذاس دس یه صٔیٙ

ٝ ٞای ٌشافیت دس صٔیٙٝ فشیتی یا  حشاستی ٔٙاػة د٘ثاَ ٔی ؿٛد تاػث تِٛیذ ػاختاسی ٟ٘ایی اص تٛدٜ ٔتشاوٓ خٛؿ

 .پشِیتی تؼتٝ تٝ تشویة ؿیٕیایی ٚ ػّٕیات حشاستی ٔی ؿٛد

ٝ ٌشی   تشویة تٝ واس تشدٜ ؿذٜ تشاػاع ٘یاصٞای التلادی ، ٘حٜٛ تاص پخت خٛب ٚ أىاٖ جزب ٚ أىاٖ تِٛیذ سیخت

ی وٛتاٜ وُ تاصپخت سا جّٛ ا٘ذاختٝ ٚ ٔٛجة ػّٕیات حشاستی خٛب ٚ ػشیؼی تا ػیSiٔثال تاال سفتٗ . ا٘تخاب ٔی ؿٛد

تاثیش ػٙاكش تٝ ٔمذاس تؼیاس وٓ دس ایٗ چذٖ ٞا دػت . ٔی ؿٛد ٚ دس ضٕٗ ٔماٚٔت ٔىا٘یىی سا ٘یض اكالح ٔی ٕ٘ایذ

 .آٚسد دیٍشی دس ایٗ صٔیٙٝ ٞؼتٙذ

 Teٚ  Bi ،ٜتـىیُ چذٖ ػفیذ دس حاِت ا٘جٕاد سا تشلی داد Bٚ  Al ٔٛجة اكالح لاتّیت تاصپخت ٚ تٛاْ تا 

ٝ ٞای ٌشافیت ٔی ؿٛد ٔیضاٖ   تشای آػاٖ وشدٖ ػُٕ تاصپخت Mn/S ٔٛجٛد ٚ ٘ؼثت Mnافضایؾ تؼذاد خٛؿ

 سا ٕٔىٗ اػت تشای تذػت آٚسدٖ ٔماٚٔت تاالتش یا Cuٚ  Ni  ٚMoػٙاكشی اص جّٕٝ . ٔی تایؼتی وٙتشَ ٌشدد

 . افضایؾ ٔماٚٔت تٝ ػایؾ ٚ خٛسدٌی تٝ چذٖ افضٚد



 

 

. دِیُ اػاػی تشای ا٘تخاب چذٖ ٞای چىؾ خٛاس لیٕت تٕاْ ؿذٜ پاییٗ ٚ ٔاؿیٙىاسی ساحت ٚ ػادٜ آٟ٘اػت

واستشدٞای آٟ٘ا دس لغؼات اتٛٔثیُ لغؼات وـاٚسصی ، اتلاالت ِِٛٝ ٞا ، اتلاالت اِىتشیىی ٚ لغؼات ٔٛسد اػتفادٜ 

  .دس كٙایغ ٔؼذ٘ی اػت

 

 :ًشکي چذى ّای گرافیت کرٍی یا 

تٛػؼٝ ػشیغ آٖ دس عی .  دس فیالدِفیای آٔشیىا دس وٍٙشٜ جأؼٝ سیختٝ ٌشاٖ ٔؼشفی ؿذ1۹4۸ایٗ چذٖ دس ػاَ 

 سٚتٝ افضایؾ ٟ٘ادٜ ٚ تِٛیذ آٖ تا ٚجٛد افت دس تِٛیذ چذٖ ٞا 1۹60 آغاص ٚ ٔلشف آٖ دس عی ػاَ ٞای 1۹50دٞٝ 

 .پاییٗ ٘یأذٜ اػت

 ؿاخلی اص تشویة ؿیٕیایی ایٗ . فؼفش دس آٖ وٕتش اص چذٖ خاوؼتشی ٔی تاؿذ، دس چذٟ٘ای ٘ـىٗ دسكذ ٌٌٛشد

. اػت% 0.04 ٚ ٔٙیضیٓ %0.01 ، فؼفش %0.01 ، ٌٌٛشد %0.3 ، ٍٔٙٙض%2.5 ، ػیّیؼیٓ %3.7چذٖ تٝ كٛست وشتٗ

 ٔٙیضیٓ اضافٝ ؿذٜ تٝ ٔزاب تٛػظ جٛا٘ٝ ٞای ٌشافیت .ٚجٛد ٔٙیضیٓ ایٗ چذٖ سا اص چذٖ خاوؼتشی ٔتٕایض ٔی ػاصد

 .جزب ؿذٜ ٚ تٙؾ ػغحی سا آ٘چٙاٖ تغییش ٔی دٞذوٝ ؿشایظ سؿذ دستٕاْ جٟات یىٙٛاخت ؿٛد

یٓ اػتفادٜ ٔی ؿٛد وٝ اص ٘ظش التلادی ٔٙیضیٓ ٔٙاػة ٚ لاتُ لثَٛ ص تشای تِٛیذ چذٖ ٌشافیت وشٚی اص ٔٙیضیٓ ٚ ع

جٟت اكالح ٚ تاصیاتی تٟتش ٔٙیضیٓ تشخی اص اضافٝ ؿٛ٘ذٜ ٞایی اص ػٙاكش دیٍش تا آٖ آِیاط ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ایٗ تاػث . اػت

٘تیجتا ٔٙیضیٓ ٚلتی خٛاٞذ . ٔٙیضیٓ ، اوؼیظٖ ٚ ٌٌٛشد صدا اػت. واٞؾ ٔلشف ٔٙیضیٓ ٚ تؼذیُ وٙٙذٜ آٖ اػت

ٖ صداٞایی . تٛا٘ؼت ؿىُ ٌشافیتٟا سا تٝ ػٕت وشٚی ؿذٖ ٞذایت وٙذ وٝ ٔیضاٖ اوؼیظٖ ٚ ٌٌٛشد وٓ تاؿٙذ اوؼیظ

ٔثُ وشتٗ ٚ ػیّیؼیٓ ٔٛجٛد دس چذٖ ٔایغ ایٗ اعٕیٙاٖ سا ٔی دٞٙذ وٝ تاػث واٞؾ اوؼیظٖ ؿٛ٘ذ ِٚی فشآیٙذ 

  .ٌٌٛشدصدایی اغّة تشای پاییٗ آٚسدٖ ٔمذاس ٌٌٛشد الصْ اػت

ٕٞا٘ٙذ چذٟ٘ای خاوؼتشی داسای ػیاِیّت تاال تٛدٜ ٚ ٘مغٝ رٚب آٖ پاییٗ اػت ٚ (٘ـىٗ )چذٟ٘ای تاٌشافیت وشٚی 

لاتّیت ٔاؿیٗ واسی ٚ ٔماٚٔت ػایـی چذٖ خٛب اػت،ٔضیت تضسي اػتفادٜ اص ایٗ ٘ٛع چذٖ دس كٙایغ سیختٝ 

ٌشی ٘ؼثت تٝ چذٖ خاوؼتشی،اػتحىاْ ٚ ا٘ؼغاف پزیشی آٖ اػت وٝ دس حمیمت چذ٘ی اػت وٝ خٛاف فٛالدی 

  .ػاختاس آٖ تٝ فٛالد ٘ضدیه اػت . داؿتٝ 



 

 

ُ ٞای فشٔاٖ ٚ دیؼه تشٔضٞا ،  اص واستشدٞای ایٗ چذٖ ٞا دس خٛدسٚػاصی ٚ كٙایغ ٚاتؼتٝ تٝ آٖ ٔثال دس تِٛیذ ٔفل

ٝ ٞا ٚ اتلاالت تشای عشحٟای تخاس ٚ ؿیٕیایی  دس لغؼات تحت فـاس دس دسجٝ حشاست ٞای تاال ٔثُ ؿیش فّى

  .غّتىٟای خـه وٗ ٘ٛسد واغز ، دس تجٟیضات اِىتشیىی وـتی ٞا ، تذ٘ٝ ٔٛتٛس ، پٕپ ٞا ٚ غیشٜ اػت

 

                                        : چذى ّای گرافیت فشردُ یا کرهی شکل

ٝ ای تا چذٖ ایٗ چذٖ ؿثیٝ   خاوؼتشی اػت تا ایٗ تفاٚت وٝ ؿىُ ٌشافیت ٞا تٝ كٛست وشٚی وارب ، ٌشافیت تى

ٔی تٛاٖ ٌفت یه ٘ٛع چذ٘ی تا ٌشافیت وشٚی اػت وٝ . دسجٝ تاال ٚ اص ٘ظش جٙغ دس سدیف ٘یٕٝ ٘ـىٗ لشاس داسد

ٝ ای اػت وٝ ٘ٛن ٌشافیت ٌشد ؿذٜ ٚ تٝ كٛست وشٔی  وشٜ ٞای ٌشافیت وأُ ٘ـذٜ ا٘ذ یا یه ٘ٛع چذٖ ٌشافیت الی

 .ؿىُ دسآٔذٜ ا٘ذ

% 80ٌشافیت وشٚی ٚ % 20 ٔٙظٛس اص چذٖ تا ٌشافیت فـشدٜ ایٗ اػت وٝ چذٖ ػاسی اص ٌشافیت ٚسلٝ ای ٚ داسای "

 دس حمیمت پیذایؾ چذٟ٘ایی تا ٌشافیت فـشدٜ ؿایذ تٝ عٛس اتفالی دس جٟت ایجاد ٌشافیتٟای ."ٌشافیت فـشدٜ تاؿذ

 ٍٞٙاْ تِٛیذ چذٟ٘ای ٘ـىٗ دس ٔٛاسدی وٝ ٔمذاس ٔٙیضیٓ وٓ تٛدٜ ایٗ ػاختاس  دس ٚالغ. وشٚی حاكُ ؿذٜ تاؿذ

ٌشافیت پذیذ آٔذٜ ٚ ٔحممیٗ تا ایٗ ػاختاس ٌشافیت ٔٛاجٝ ؿذ٘ذ ٚ وٓ وٓ تٝ فىش تاصسػی تیـتش ایٗ ػاختاس ٚ یافتٗ 

 .خٛاف آٖ افتاد٘ذ

 چذٖ ٞا اخیشا اص ٘ظش تجاستی جای خٛد سا دس ٔحذٚدٜ خٛاف ٔىا٘یىی تیٗ چذٖ ٞای ٘ـىٗ ٚ خاوؼتشی تاص ٖای

ۺ تشویة آِیاط ٔٛجٛد تجاستی وٝ تشای تِٛیذ چذٖ ٌشافیت فـشدٜ اػتفادٜ ٔی ؿٛد ػثاست اػت اص .وشدٜ اػت

Mg%4-5، Ti%۸.5-10.5 ، Ca% 4-5.5 ، Al%1-1.5 ، Co %0.2-0.5، Si%4۸-52 ٝتمی ٚ Fe . ٖچذ

ٌشافیت فـشدٜ دس ٔمایؼٝ تا چذٖ خاوؼتشی اص ٔماٚٔت تٝ وـؾ ، كّثیت ٚ ا٘ؼغاف پزیشی ، ػٕش خؼتٍی ، 

ٝ ای یىؼاٖ تشخٛسداس اػت ٚ اص ٘ظش لاتّیت  ٔماٚٔت تٝ ضشتٝ ٚ خٛاف ٔماٚٔت دس دٔای تاال ٚ تشتشی تاصٔیٙ

اص ٘ظش ٔماٚٔت تٝ ؿىاف ٚ تشن خٛسدٌی . ٔاؿیٙىاسی ، ٞذایت حشاستی ٘ؼثت تٝ چذٖ ٞای وشٚی تٟتش ٞؼتٙذ

دس ٞش حاَ تشویثی اص خٛاف ٔىا٘یىی ٚ فیضیىی ٔٙاػة ، ایٗ چذٖ ٞا سا تٝ ػٙٛاٖ . تشتش اص ػایش چذٖ ٞا اػت

ٔماٚٔت تاال دس ٔماتُ تشن خٛسدٌی آٟ٘ا سا تشای . ا٘تخاب ایذٜ آِی جٟت ٔٛاسد اػتؼٕاَ ٌٛ٘اٌٖٛ ٔغشح ٔی ػاصد

٘ـاٖ دادٖ خلٛكیاتی ٔغّٛب دس دٔاٞای تاال دس ایٗ چذٖ ٞا تاػث واستشد . لاِثٟای ؿٕؾ سیضی ٔٙاػة ٔی ػاصد



 

 

آٟ٘ا تشای لغؼاتی اص جّٕٝ ػش ػیّٙذسٞا ، ٔٙیفّذٞای دٚد ، دیؼىٟای تشٔض ، دیؼىٟا ٚ سیٍٟٙای پیؼتٖٛ ؿذٜ 

  .اػت

 

 

  ۺچذى ّای سفیذ ٍ آلیاشی هخصَص 

ٔی تاؿذ وٝ اص ػشد وشدٖ ػشیغ ٔزاب حاكُ  ( Fe3Cوشتیذ آٞٗ ،)وشتٗ چذٖ ػفیذ تٝ كٛست تّٛس ػٕا٘تیت 

ٔی ؿٛد ٚ ایٗ چذٖ ٞا تٝ آِیاطٞای ػاسی اص ٌشافیت ٚ ٌشافیت داس تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ تٝ كٛستٟای ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی ، 

ٖ ٞا ػفیذ ٘مشٜ ای سً٘ اػتٜٔمغغ ؿىؼتٝ ؿذ. دٔای تاال، ػایؾ ٚ فشػایؾ ٔی تاؿٙذ .  ایٗ ٘ٛع چذ

 

 

 : چذى ّای بذٍى گرافیت

دس یه صٔیٙٝ پشِیتی تـىیُ  M3Cػاختاس ایٗ چذٟ٘ا اص واستیذٞای یىٙٛاخت تشجؼتٝ ٚ تٛپش : ـ چذى سفیذ پرلیتی

ایٗ چذٟ٘ا ٔماْٚ دس تشاتش ػایؾ ٞؼتٙذ ٚ ٞٙٛص ٞٓ واستشد داؿتٝ ِٚی تی ٟ٘ایت ؿىٙٙذٜ ٞؼتٙذ ِزا تٛػظ . ؿذٜ اػت

ٝ ا٘ذ   .آِیاطٞای پشعالت دیٍشی اص چذٖ ٞای ػفیذ آِیاطی جایٍضیٗ ٌـت

 

ػخت - ٘خؼتیٗ چذٖ ٞای آِیاطی وٝ تٛػؼٝ یافتٙذ آِیاطٞای ٘یىُ :(سخت- ًیکل)ـ چذى سفیذ هارتٌسیتی 

ایٗ آِیاطٞا تٝ عٛس ٘ؼثی لیٕت تٕاْ ؿذٜ وٕتشی داؿتٝ ٚ رٚب آٟ٘ا دس وٛسٜ وٛپُ تٟیٝ ؿذٜ ٚ چذٖ ٞای ػفیذ . تٛد٘ذ

 تٝ ػٙٛاٖ افضایؾ لاتّیت ػختی پزیشی تشای اعٕیٙاٖ اص اػتحاِٝ آػتٙیتی تٝ Ni. ٔاستٙضیتی داسای ٘یىُ ٞؼتٙذ

 ٘یض تٝ دِیُ افضایؾ ػختی Crدٖ ٞا حاٚی چایٗ . ٔاستٙضیتی دس عی ٔشحّٝ ػّٕیات حشاستی تٝ آٖ افضٚدٜ ٔی ؿٛد

ایٗ چذٟ٘ا داسای یه ػاختاس یٛتىتیىی تمشیثا ٘یٕٝ ٔٙظٕی تا واستیذٞای یىٙٛاخت تشجؼتٝ ٚ . واستیذ یٛتىتیه ٞؼتٙذ

  . ایٗ چذٟ٘ا ٔماْٚ دس تشاتش ػایؾ ٞؼتٙذ. ٞؼتٙذ وٝ تیـتشیٗ فاص سا دس یٛتىتیه داس٘ذM3Cٜ چیىپاس

 

 صیاد تشویثی اص خلٛكیات ٔماٚٔت دس تشاتش خٛسدٌی ، حشاست ٚ ػایؾ Cr چذٖ ٞای ػفیذ تا :ـ چذى سفیذ پرکرم



 

 

 ایٗ چذٟ٘ا ٔماٚٔت ػاِی تٝ سؿذ ٚ اوؼیذاػیٖٛ دس دٔای تاال داؿتٝ ٚ اص ٘ظش لیٕت ٘یض اص فٛالدٞای ضذ .سا داسا ٞؼتٙذ

ٞای اػٕاِی صیادی ٘یؼتٙذ تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ ایٗ چذٟ٘ا دس سصً٘ اسصاٖ تش تٛدٜ ٚ دسجاٞایی وٝ دس ٔؼشم ضشتٝ ٚ یا تا

ۺ  ػٝ عثمٝ صیش لشاس ٔی ٌیش٘ذ

  Cr %12-2۸چذٟ٘ای ٔاستٙضیتی تا  (1

  Cr %30-34چذٟ٘ای فشیتی تا  (2

.  تشای پایذاسی صٔیٙٝ آػتٙیتی دس دٔای پاییCr  ٚ15-10%  Niٗ%15-30چذٟ٘ای آػتٙیتی تا  (3

واستشد ایٗ چذٟ٘ا . عثمٝ تٙذی ایٗ چذٟ٘ا تشاػاع دٔای واس ، ػٕش واسوشد دس تٙؾ ٞای اػٕاِی ٚ ػٛأُ التلادی اػت

ٝ ٞای سوٛپشاتٛ ، ٔیّٝ ، ػیٙی ، جؼثٝ دس وٛسٜ ٞای صیٙتش ٚ لغؼات ٔختّف وٛسٜ ٞا، لاِة ٞای ػاخت تغشی ؿیـٝ ٚ  دس ِِٛ

ٝ ٞا اػت   .واػٝ ٕ٘ذٞای فّى

 

 :چذى ّای گرافیت دار

، وٝ ٞش دٚ ٘ٛع تشویثی اص خلٛكیات  Ni-Siٚ ٘یىشٚػیالَ  (ٔماْٚ- ٘یىُ)ؿأُ دٚ ٘ٛع  :ـ چذى ّای آستٌیتی

اٌشچٝ چذٖ ٞای غیش آِیاطی تٝ عٛس وّی ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی تٛیظٜ دس . ٔماٚٔت دس تشاتش حشاست ٚ خٛسدٌی سا داسا ٞؼتٙذ

ٝ ای ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی دس ٔحیظ ٞایی ٔٙاػة ٚ ٔختق  ٔحیظ ٞای لّیایی ٞؼتٙذ، ایٗ چذٟ٘ا تٝ كٛست تشجؼت

 . خٛدؿاٖ ٞؼتٙذ

ٝ ای وٝ اخیشا ػشضٝ ؿذٜ ا٘ذ اص خٛاف ٔىا٘یىی تشتشی تشخٛسداس تٛدٜ ِٚی  چذٖ ٞای ٘یىُ ٔماْٚ آػتٙیتی تا ٌشافیت الی

ٟٕٔتشیٗ واستشدٞا . غّظت ٘یىُ ٚ وشْ دس آٟ٘ا تؼتٝ تٝ عثیؼت ٔحیظ خٛس٘ذٜ ؿاٖ تغییش ٔی وٙذ. خیّی ٌشاٖ ٞؼتٙذ

ؿأُ پٕپٟای د٘ذٜ ای حُٕ اػیذ ػِٛفٛسیه، پٕپ خال ٚ ؿیشٞایی وٝ دس آب دسیا ٔلشف ٔی ؿٛ٘ذ، لغؼات ٔٛسد 

َ ٞای آٔٛ٘یاوی، ػٛد ٚ ٘یض ٝ جایی ٔحّٛ ٓ ٞای تخاس ٚ جات  تشای پٕپاط ٚ جاتجایی ٘فت خاْ اػیذی دس اػتفادٜ دس ػیؼت

 .كٙایغ ٘فت ٞؼتٙذ

 

 ػیّیؼیٓ دس ػیالَ وٝ ٔماْٚ دس تشاتش حشاست %5چذٖ ػفیذ ۺ  ؿأُ دٚ ٘ٛع صیش ٔی تاؿذ:چذى ّای فریتیـ 

وٝ اص ٔماٚٔتی ػاِی تٝ خٛسدٌی دس ٔحیغٟای اػیذی ٔثُ اػیذ ٘یتشیه ٚ  (%15)ٔی تاؿذ ٚ ٘ٛع دیٍش چذٖ پشػیّیؼیٓ 



 

 

ٔماْٚ ، ػیة آٖ ، تشد تٛدٖ اػت وٝ - أا تشخالف چذٖ ٞای ٘یىُ. ػِٛفٛسیه دس تٕاْ دٔاٞا ٚ ٕٞٝ غّظتٟا تشخٛسداس٘ذ

ً ص٘ی ٔی تٛاٖ ٔاؿیٙىاسی ٕ٘ٛد ٔماٚٔت تٝ خٛسدٌی آٟ٘ا دس تشاتش اػیذٞای ٞیذسٚوّشیه ٚ ٞیذسٚفّٛسیه . تٟٙا تا ػٙ

-Cr%5 ، افضٚدٖ %16-1۸ تا Siجٟت ٔماْٚ ػاصی تٝ خٛسدٌی دس اػیذ ٞیذسٚوّشیه ٔی تٛاٖ تا افضٚدٖ . ضؼیف اػت

 . تٝ آِیاط پایٝ ، الذاْ ٕ٘ٛدMo %4-3 یا 3

  

چذٖ ٞای .  دس غّظت ٞای وٓ ٔی ٌشددSi تٝ عٛس ٔتٙاػثی جا٘ـیٗ Alدس ایٗ چذٟ٘ا  :ـ چذى ّای سَزًی

 پتا٘ؼیُ  Al.  لشاس ٔی ٌیش٘ذAl%1۸-25 ٚ دیٍشی Al %6 تجاستی دس دٚ عثمٝ تٙذی یىی آِیاطٞای تا داسAl آِیاطٞای 

 ؿذٌی سا دس ٞش دٚی ٔحذٚدٜ ٞای تشویثی روش ؿذٜ حفظ وشدٜ ٚ ِزا پغ اص ا٘جٕاد چذٖ خاوؼتشی تذػت  ٌشافیتٝ

ٝ ای ، فـشدٜ ٚ وشٚی تِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔی آیذ ٔضایای ٔالحظٝ ؿذٜ ؿأُ . ایٗ آِیاط تٝ كٛست چذٟ٘ای ٌشافیت الی

اػتحىاْ تٝ وـؾ تاال ، ؿٛن حشاستی ٚ تٕایُ تٝ ٌشافیتٝ ؿذٖ ٚ ػفیذی وٓ ٔی تاؿٙذ وٝ لادس ٔی ػاص٘ذ لغؼات 

 وٓ ٔماٚٔت خٛتی تٝ پٛػتٝ پٛػتٝ ؿذٖ ٘ـاٖ دادٜ ٚ لاتّیت Alچذٖ ٞای تا . سیختٍی تا ٔماعغ ٘اصن تش سا تِٛیذ وشد

ٔحُ ٞای پیـٟٙادی جٟت واستشد آٟ٘ا ٔٙیفّذٞای دٚد ، تذ٘ٝ تٛستٛؿاسطسٞا ، . ٔاؿیٙىاسی ٔٙاػثی سا ٘یض داسا ٞؼتٙذ

 Si دس وٙاس Alٚجٛد . سٚتٛسٞای دیؼه تشٔض، واػٝ تشٔضٞا ، تشؽ ػیّٙذسٞا، ٔیُ تادأىٟا ٚ سیٍٟٙای پیؼتٖٛ ٞؼتٙذ

ٝ ؿذٌی دس دٔاٞای تاال ٔی ؿٛد  .دس ایٗ ٘ٛع چذٟ٘ا تاػث اسائٝ خٛاف ٔىا٘یىی خٛب تٛاْ تا ٔماٚٔت تٝ پٛػت

ُ ٞای ٌاصی ٞؼتٙذ آِٛٔیٙیْٛ حُ ؿذٜ دس ٔزاب ٔی تٛاٖ تا سعٛتت یا ٞیذسٚوشتٟٙای .  ایٗ آِیاطٞا ٔؼتؼذ تٝ تخّخ

ایٗ ٞیذسٚطٖ آصاد لاتُ حُ دس فّض ٔزاب تٛدٜ ٚ تاػث تٝ ٚجٛد . ٔٛجٛد دس لاِة تشویة ؿذٜ ٚ ٞیذسٚطٖ آصاد تِٛیذ وٙذ

 .آٚسدٖ ٔه ٞای ػٛص٘ی ؿىُ دس ا٘جٕاد ٔی ؿٛد

 

 

ۺ ا٘ٛاع ٌشافیت دس چذٖ ٞا تش حؼة اػتذا٘ذاسدی تیاٖ ٔی ؿٛد وٝ تٝ كٛست صیش اػت

 : در چذى ّاگرافیتاًَاع 

 :تمؼیٓ ٔی ؿٛد A - B - C - D - E  ٘ٛع5تٝ ASTM  ٌشافیت تش اػاع اػتا٘ذاس

   ۺA ٌشافیت ٘ٛع (1



 

 

ٌشافیتٟای سؿتٝ ای ٚ وـیذٜ ای ٞؼتٙذ وٝ دس ٔتاٌِٛشافی لثُ اص اچ واسی دیذٜ ٔی ؿٛد ٚ ٍٞٙأی  A ٌشافیتٟای ٘ٛع

 .تٝ ٚجٛد ٔی آیذ وٝ ػشػت ػشد وشدٖ پاییٗ ٚ ػّٕیات تّمیح تٝ خٛتی ا٘جاْ ؿذٜ تاؿذ

  . داسداایٗ ٌشافیت تٟتشیٗ ٘ٛع ٌشافیت دس چذٖ خاوؼتشی تٛدٜ ٚ دس ٔیاٖ ٌشافیت ٞا تیـتشیٗ لاتّیت جزب استؼاؽ س

 ) ٌشافیت ٌُ سصی B (ٌشافیت ٘ٛع(2

دس ٔشوض ایٗ ٌشافیت ٌشافیت ٞای سیضی ٚجٛد داسد وٝ تٝ كٛست دایشٜ ای ؿىُ سؿذ وشدٜ ا٘ذ ٚ ٞش چٝ تٝ ػٕت 

  . ختٓ ٔی ؿٛدA  تیشٖٚ حشوت وشدٜ ا٘ذ وـیذٜ ٌی ایٗ ٌشافیت تیـتش ٔی ؿٛد تا دس ٟ٘ایت تٝ ٌشافیت ٘ٛع

ایٗ . ایٗ ٌشافیت ٍٞٙأی تٝ ٚجٛد ٔی آیذ وٝ ػشػت ػشد وشدٖ تاال تاؿذ ٚ ػّٕیات تّمیح تٝ خٛتی ا٘جاْ ٘ـذٜ تاؿذ 

  . ٌشافیت تاػث ایجاد خٛاف ٘أغّٛب ٚ واٞؾ خٛاف ٔىا٘یىی ٔی ٌشدد

 (ٌشافیت ٘ٛع ویؾ)C  ٌشافیت ٘ٛع( 3

ٚ دس ٚالغ ٌشافیت ویؾ وشتٙی اػت وٝ اص ٔزاب جذا ؿذٜ ٚ تش . یپش تٝ ٚجٛد ٔی آیذ اایٗ ٘ٛع ٌشافیت دس چذٖ ٞای ٜ

ٚ ٔماعغ دسؿت تٝ كٛست دسؿت ٚ ٔماعغ ٘اصن تٝ كٛست ػتاسٜ ای ؿىُ دیذٜ . اثش تجضیٝ ػٕٙتیت تٝ ٚجٛد ٔی آیذ 

ٔی ؿٛد ایٗ ٘ٛع ٌشافیت تاػث واٞؾ خٛاف ٔىا٘یىی ؿذٜ ٚ وٕتشیٗ خٛاف ٔىا٘یىی سا دس تیٗ ٌشافیت ٞا داسد أا 

  .ٔا٘ٙذ خٛاف حشاستی ٚ سػا٘ایی خٛب، داسای تیـتشیٗ خٛاف فیضیىی دس تیٗ ٌشافیت ٞا ٔی تاؿذ

 D  ٌشافیت ٘ٛع( 4

ؿىُ ٚاتؼاد ایٗ ٘ٛع ٌشافیت سیض ٔی تاؿذ ٚ خٛاف چذٖ سا تضؼیف ٔی وٙذ ٚ ٍٞٙأی تٝ ٚجٛد ٔی آیذ وٝ ػشػت ػشد 

 . وشدٖ صیاد تاؿذ ٚ تّمیح ٔٙاػة ٘ثاؿذ ٚ ٔیضاٖ ٌٌٛشد وٓ تاؿذ

  E ٌشافیت ٘ٛع (5

 D ایٗ ٘ٛع ٌشافیت تٝ ؿىُ د٘ذسیت ٔی تاؿذ ٚ دس التٝ الی ؿثىٝ ٞای د٘ذسیتی سؿذ ٔی وٙذ ٚ ٔـاتٝ ٌشافیت ٘ٛع

 .اػت D تٛدٜ أا داسای اتؼاد دسؿت تشی ٘ؼثت تٝ ٘ٛع

ػتٙیتی سػٛب ٔی وٙذ ٚ ٍٞٙأی تٝ ٚجٛد ٔی آیذ وٝ ػشػت ػشد وشدٖ تاال تٛدٜ ٚ تّمیح تٝ آٔؼٕٛال دس ؿثىٝ ٞای 

 .خٛتی كٛست ٍ٘یشد

 

  



 

 

ایٗ ػٙاكش دس كفحات پیـیٗ ایٗ تحمیك . دس ایٗ لؼٕت ٔیخٛاٞیٓ تٝ تاثیش  دٚ ػٙلش آِیاطی دس چذٖ تپشداصیٓ

. حاَ ٔی خٛاٞیٓ تٝ عٛس جذا ٌا٘ٝ دستاسٜ ٞش وذاْ كحثت وٙیٓ. تاثیشؿاٖ تٝ عٛس جذا سٚی ٞش ٘ٛع تشسػی ؿذ

 :اثر سیلیسین در چذى

 اػت وٝ تا تشویة c1410رٚب  ػیّیؼیٓ تیٗ ػٙاكش آِیاطی ، لٛیتشیٗ ػأُ ٌشافیت صا تـٕاس ٔی سٚد وٝ تا ٘مغٝ

ػیّیؼیٓ تاػث ػِٟٛت تجضیٝ ػٕٙتیت ؿذٜ ٚ تٝ ٌشافیت صایی دس جشیاٖ  حضٛس. فشٚػیّیؼیٓ تٝ چذٖ اضافٝ ٔی ٌشدد

. حشاستی دس چذٖ ٔاِیثُ وٕه ٔی وٙذ ػّٕیات

آ٘یّیًٙ وٛتاٜ ٔی ٌشدد ٚ افضایؾ ٔمذاس ػیّیؼیٓ تاػث جٌّٛیشی اص   تا افضایؾ ٔمذاس ػیّیؼیٓ دس چذٖ عَٛ ٔشحّٝ

تایذ حذ ٔؼیٙی اص  چذٖ ؿذٜ ٚ تجای چذٖ ػفیذ چذٖ خاِذاس ٚ چذٖ خاوؼتشی تِٛیذ ٔیٍشدد تٙاتشایٗ ػفیذ ؿذٖ

تاػث فشیتی وشدٖ صٔیٙٝ ٚ دس ٘تیجٝ واٞؾ اػتحىاْ  ػیّیؼیٓ اػتفادٜ وٙیٓ ٔحذٚدیت دیٍش اػتفادٜ اص ػیّیؼیٓ صیاد

 .خٛاٞذ ؿذ 

افضایؾ ٔی دٞذ  وٝ ػیّیؼیٓ ٔاصاد تش ٔمذاس فٛق دس فشیت حُ ؿذٜ ٚ اػتحىاْ ٚ ػختی سا ٔجذداً  الصْ تٝ تزوش اػت

دس .  تشیُٙ تاؿذ140 اِی 100ٔی تٛا٘ذ تا ػختی  ٔیضاٖ افضایؾ تؼتٍی تٝ دسكذ ػیّیؼیٓ حُ ؿذٜ دس فشیت داسد ٚ

 دس چذٟ٘ای خاوؼتشی تا اػتحىاْ تاال تٝ جای اػتفادٜ اص ػیّیؼیٓ تٝ ػٙٛاٖ ػٙلش ػُٕ تشای اجتٙاب اص تـىیُ واستیذ

سیختٝ ٌشی تٝ ٔزاب اضافٝ ٔیٍشدد ٚ  آِیاطی اص ٔٛاد جٛا٘ٝ صا حاٚی ػیّیؼیٓ اػتفادٜ ٔی ؿٛد ٔٛاد فٛق دسػت لثُ اص

 ٚ دس ٔماتُ اػیذ.  دسكذ ػیّیؼیٓ داس٘ذ17 تا 14خٛسدٌی ٔی تاؿذ حذٚد  چذٟ٘ای تاػیّیؼیٓ تاال وٝ ٔماْٚ دس تشاتش

 .ػِٛفٛسیه،اػیذ ٘یتشیه ٔماْٚ ٞؼت

 

 :اثر آلَهیٌیَم در چذى

ِٚی اٌش تخٛاٞیٓ دسكذ آِٛٔیْٙٛ تیـتش اص .  دسكذ ٔی تٛا٘ٙذ تلٛست افضٚد٘ی جأذ آِیاطی ؿٛ٘ذ2چذٟ٘ا تا آِٛٔیْٙٛ تا 

فیّٓ اوؼیذی ٔحىٕی تش سٚی رٚب تـىیُ ٔی ؿٛد وٝ اٌش دس سیختٝ .ایٗ ٔمذاس تاؿذ تایذ دٚ رٚب تا ٞٓ ٔخّٛط ؿٛ٘ذ

. ٌشی دلت الصْ ٘ـٛد، افت خٛاف ٔىا٘یىی ٚ سیختٝ ٌشی سا دس پی خٛاٞذ داؿت



 

 

واستیذ یٛتىتیه پایذاس ٔی ؿٛد ٚ تیٗ Al % 10-4اص .  دسكذ ٌشافیت صایی سا افضایؾ ٔی دٞذ4دس چذٟ٘ا ، آِٛٔیْٙٛ تا 

10-18 %Al24-18 تیٗ.واستیذ ٞا دیٍش غاِة ٞؼتٙذ %Al  ، ٌٖشافیت صایی ٔجذدا اتفاق افتادٜ ٚ تا افضایؾ دسكذ آ

تا اصدیاد دسكذ آِٛٔیْٙٛ پایذاسی واستیذ  . وُ وشتٗ تلٛست ٌشافیت دس ٔی آیذAl% 24ٚ دس .ٌشافیت صایی استماء ٔی یاتذ

.  ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٌشافیتی دس سیضػاختاس دیذٜ ٕ٘ی ؿٛدAl % 29٘یض تیـتش ٔی ؿٛد ٚ دس 

،  3دس دسكذٞای تاالی .  داس٘ذScalingچذٟ٘ای تا آِٛٔیْٙٛ تاال ، ٔماٚٔت خٛتی دس تشاتش سؿذ دا٘ٝ ٚ پٛػتٝ تشداسی 

دس صیش ایٗ ٔمذاس تاثیش چٙذا٘ی تش سؿذ ٘ذاسد ِٚی دس دسكذٞای تاالتش اص آٖ، تا  .پٛػتٝ تشداسی یه دفؼٝ واٞؾ ٔی یاتذ

 تٝ یه ٔمذاس ٔیٙیٕٓ ٔی سػذ وٝ دس آٖ %20-8افضایؾ دسكذ آِٛٔیْٙٛ ٔمذاس آٖ ؿذیذا واٞؾ ٔی یاتذ ٚ دس ٔحذٚدٜ 

 تٟتشیٗ ٔماٚٔت دس تشاتش سؿذ ٚ Craflerآِیاطی تٙاْ  .ٌشافیتی ٚجٛد ٘ذاسد ٚ یا اٌش ٚجٛد داؿتٝ تاؿذ خیّی وٓ اػت

.  ٔی تٛاٖ یافتAl ٚ 0.75 % Cr %  7.5-7 سا داسد ٚ دس تشویة آٖ C 1000پٛػتٝ تشداسی دسدٔاٞای تاالتش اص 

آِٛٔیْٙٛ دس تشویة فشٚػیّیغ ٞا ٚ یا ػایش فشٚآِیاطٞای حاٚی ػیّیغ ٚجٛد داسد ٚ اٌش تخٛاٞیٓ جٛا٘ٝ ص٘ی تٙحٛ احؼٗ 

 تٝ تشویة چذٖ ٔاِیثُ Al% 0.2افضٚدٖ .  دسكذ تاؿذ1ا٘جاْ ؿٛد ، تٟتش اػت دسكذ آِٛٔیْٙٛ دس ایٗ آِیاطٞای تیـتش اص 

.  ، جٛا٘ٝ ص٘ی وشٚی سا تیـتش وشدٜ ٚ تذِیُ احتٕاَ تشویة آٖ تا ٘یتشٚطٖ، ٔاِیثّیضاػیٖٛ سا تؼٟیُ ٔی ػاصد

 

 

 

 

 

 

 

ۺ ٔٙاتغ تحمیك

 ۺوتة
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