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پرکاربرد و   ع یاز انواع صنا  ی کی یفلز  ع ی که صنا دیا دهیقطعا شما هم شن
مقاله   نیا در ست؟یچ تی اهم نیا لیدل اما .باشد ی م عی صنا انیمهم در م

 میفلزات خواه یو انواع طبقه بند یفلز  ع یصنا ت ی اهم ی ما به بررس
 .پرداخت

 .دیبا ما همراه باش نهیزم نیکسب اطالعات در ا یبرا

 

 (Metal Industry) یفلز  عی صنا یمعرف 1#

 فلز .است ی ارزش صنعت  رهیزنج یبخش ها  نیاز مهم تر  ی ک ی یفلز  ع یصنا
مانند خودرو و هوا   ی قابل توجه یش ها بخ یبرا ی ماده اساس  کیدر واقع 

 .است یو رشد اقتصاد ینوآور  ی قطب اصل ی کنون ع یصنا در فضا است که

از محصوالت از فوالد و  یگسترده ا فیساخته شده از فلز در ط قطعات 
مورد   ومینیو قطعات خودرو، آلوم ی ساختمان  مصالح آهن مورد استفاده در
  ی ک یمورد استفاده در قطعات الکترون ومی تانیتا ت  یاستفاده در بسته بند
بخش هنوز در   نیصنعت فلز، ا تی رغم اهم ی عل اما گنجانده شده است؛

  یدر دهه گذشته که تعداد پروژه ها یپس از رکود اقتصاد  از تالش است تا
 در یگذار  هی سرما  و  افتیساخت و ساز در سراسر جهان کاهش  دیجد

را بهبود داده و  خود آالت به شدت سقوط کرد، نیها و ماش  رساختیز
 .دهد شیبخش افزا نی تقاضا را در ا زانیم
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 صنعت فلز خچهی تار  2#

  شهیر اما گرفتند؛ ی قرار نم ی مورد بررس ی تا قرن نوزدهم از نظر علم فلزات 
صر ع از .بود افتهیسال قبل از آن توسعه  0000 از  شیب یعلم متالورژ  یها

شد، مردم کشف   ی م  دهیکه ابزار و سالح از سنگ تراش ی حجر، هنگام
توانند به  ی م  از سنگ ها در واقع قطعات طال هستند و ی برخ  کردند که
آالت مورد استفاده   وریجواهرات و ز یبرا نیارزش و هم چن اریعنوان مع

 .رندیقرار گ

فلزات در حال ذوب شدن و به اشکال  الد،یسال قبل از م 4300حدود  در
كه با   افتندیمردم در سپس .شدند  ی م  لیقابل استفاده مانند سالح ها تبد

 یكردن مس و قلع برا مخلوط اجزا مانند ریمخلوط كردن فلزات با سا
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  اژیفلزات مخلوط به آل نیچن .توانند آن ها را بهبود دهند ی برنز، م  لیتشك
 .معروف هستند

کمک  یتمدن بشر  انیجر یر یبه شکل گ نیمانند ا ی الورژ مت  اکتشافات 
از  ی که گروه  ی زمان  گردد؛ ی بر م 1890به سال  یمدرن متالورژ  علم .کرد

 .را آغاز کردند اژهایها مطالعه آل ستیمتالوژ

 

مواد مختلف از جمله فلزات به اشکال  لیشامل پردازش و تبد یمتالورژ 
از جمله  یی نها یسنگ معدن به محصوالت فلز  لیتبد .قابل استفاده است

 یها شرفتیپ ستمیقرن ب در است که یفلز  ع یدر صنا هیاول یها تیفعال
  ومینیفوالد ضد زنگ، کشف آلوم دیجمله تول از .در آن حاصل شد ی میعظ
 .آن یاژهایو آل می ز یاز من شتریاما سبک و استفاده ب یقو

مواد  نهیخود را در زم قات یتحق یدانشمندان متالورژ  ر،یاخ یسال ها در
رساناها گسترش داده   مهیو ن کیپالست  شه،ی ش ک،یمانند سرام یفلز  ریغ

رشته چنان گسترده شده است که اکنون غالبا از آن به عنوان علم   نیا .اند
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سروکار  یفلز  ریو هم غ  یشود که هم با مواد فلز  دیتاک شود تا  ی م  ادی مواد 
 .دارد

 

 مهم هستند؟ یفلز  عی چرا صنا 3#

استفاده از فوالد در   یتوان از الگو  ی کشور را م کی ی ک یتکنولوژ شرفتیپ
 .دکر ی نیب شیداخل آن کشور پ

  ی م  نیمهم را تام یا هیپا ع یاز صنا ی تعداد یازهاین ی آهن ریو مواد غ فوالد
 :کنند. مانند

 و ساز  ساخت •
 خودرو  •
 و برق کیمکان  ی مهندس •
 فضا هوا •
 یپزشک زات یتجه •

اقتصاد  یبرا دیبخش ها از نظر اشتغال و ارزش افزوده تول نیا نیچن هم
 .کشورها مهم هستند
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 یبا کشورها  سهی در مقا ی متحده از نظر فن االت یعنوان مثال، اگر ا  به
  نیب شرفتیپ  نی ا اختالف  کرده باشد، شرفتیپ اریهند بس رینظ یی ایآس

دو کشور متوجه  نیفوالد ب ی توان از نظر مصرف سرانه نسب  ی دو کشور را م
 ریتاث اشاره دارد که یا هیپا  ع یدر صنا شرفتیبه پ شتریمصرف ب نیا .شد

به روز در  یها یدر همه جهات از جمله صنعت، اقتصاد و تکنولوژ  یادیز
 یفلز  ع یفلزات در صنا تیاهم لیو دل   ایاز مزا گرید ی ک ی .کشور دارد کی
  .کرد افتیباز تیفیوقفه و بدون افت ک ی توان ب ی ها را م آن است که نیا
  صرفه منجر به  از،یاستحکام و دوام مورد ن یامر عالوه بر برآورده ساز  نیا

 .شود ی م CO2 و کاهش انتشار یو انرژ  هیدر مواد اول ی قابل توجه  یی جو

 



 

6 www.namatek.com 

 یفلز  عی کار در صنا یروین 4#

به  شتریب دیاز استخراج سنگ معدن و استخراج فلزات از آن، فلزات با بعد
قابل استفاده مانند   یشکل ها به شده و هیتصف یخالص تر  یشکل ها

  لیتبد یی و پس از آن به محصوالت نها ندیلوله درآ ایرول، اسلب، شمش  
 .شوند

 

 ی از افراد به کار گرفته م  ی گروه گسترده و متنوع یفلز  ع ی در صنا امروزه
 برنامه کنند و ی که خواص فلزات را مطالعه م  یمهندسان متالورژ  از .شوند

که   یمتالورژ  یها  نی تکنس کنند تا  ی آن ها کشف م  یرا برا  یکاربرد یها
ها  نیتکنس نی ا .دهند ی و در محل را انجام م ی شگاه ی آزما  یها شی آزما

 .کنند ی م  نیفلز مناسب را تضم دیتول انی جر زات،ی با نظارت بر تجه
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روش ها  اژها،یآل دیو تول شی آزما  یها برا گاهش ی ها در آزما نیتکنس ریسا
که  ی حال در .کنند  ی محصوالت موجود کار م  دیتول یبرا دی جد زات ی تجه ای

  لیتبد ی مواد را به محصوالت صنعت  ات،یعمل لیکارگران در ساخت و تکم
 .کنند ی م

 

 یفلز  عی فلزات در صنا یانواع طبقه بند 5#

 ای  ی ژگیکه از چه و نیبه ا بسته .موجود است عتیفلز در طب یادیز تعداد
توان آن ها را به روش   ی م  د،یکن ی استفاده م  اریبه عنوان مع یمشخصه ا

 .کرد یمختلف طبقه بند یها
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 بر اساس آهن  یطبقه بند 1-5#

بر اساس  یفلز  ع ی فلزات در صنا یطبقه بند یروش برا نیتر  متداول
آهن باشد، به عنوان فلز   یفلز حاو کی  ی وقت .آهن آن ها است یمحتوا

دهد و   ی به مواد م ی س یمغناط یها  ی ژگیو  آهن .شود ی شناخته م  ی آهن
 .کند یم  ی آن ها را مستعد خوردگ  نیهم چن

 چیفلزات ه نی ا .هستند ی آهن ریآهن ندارند، فلزات غ  یکه محتوا ی فلزات 
سرب،  وم،ینیتوان به آلوم  ی عنوان مثال م به .ندارند یس یمغناط تیخاص

 یدار ی پا ،یدیتول ع ی صنا یبرا ی آهن ر یغ فلزات  .اشاره کرد یبرنج، مس و رو
از محصوالت در  یار یبس یها برا آن .کشورها مهم هستند یو رشد اقتصاد

  ضیتعو رقابلیخودرو، هوا فضا و ساختمان غ رینظ یمختلف یبخش ها
 .ندارند ی نیگزیبوده و جا

 یبر اساس ساختار اتم یطبقه بند 2-5#

طبقه   ی آن ها طبق جدول تناوب ی ممکن است بر اساس ساختار اتم  فلزات 
 یی ایقل ،ییا یفلز ممکن است به عنوان قل کیروش  نیا در .شوند یبند

متعلق به هر گروه هنگام واکنش  فلزات .شناخته شود  ی فلز انتقال  ای ی خاک
  یی ایمیخواص ش یآن ها دارا ن،یبنابرا  دارند؛ ی رفتار مشابه  گریبا عناصر د

 .مشابه هستند
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 ی سیمغناط ری و غ یسی فلزات مغناط 3-5#

نحوه تعامل آن ها با  ی با بررس یفلز  ع یفلزات در صنا  زیتما  یبرا گرید روش
دسته  ۲توان فلزات را به  ی روش م  نی استفاده از ا با .آهن ربا است

فلزات فرو   یدسته بند  نیا در .کرد میتقس ی س یمغناط ری و غ ی س یمغناط
فقط فعل و  یس یمغناط فلزات  به شدت جذب آهن ربا شده و ی س یمغناط

از   ی گروه ت،یدر نها نیچن هم .دهند ی را از خود نشان م  ی فیانفعاالت ضع
نسبتا  دافعه شوند كه ی شناخته م  ی سی مغناط ایفلزات با نام فلزات د 

 .نسبت به آهن ربا دارند ی فیضع

 اژهایآل ایفلزات مخلوط  4-5#

اگر   اما هستند؛ گریکدیمشابه  ی کیمکان  ات یاز خصوص یفلزات در برخ  تمام
 ی کم  گریشوند، فلزات از نظر خواص نسبت به فلز د ی ابیارز کی از نزد

با  اژهایآل جادیتوان هنگام ا یم  یعلم متالورژ  قی طر  از .تفاوت دارند
زمان انتخاب   در  .داد رییرا تغ  ات یخصوص نیمخلوط کردن عناصر خالص، ا

  وجود دارد که ی متنوع و متفاوت  یکاربرد خاص، فاکتورها کیفلز جهت 
 .انتخاب شود نهیگز نی رفته شود تا مناسب تردر نظر گ ستی با ی م

 :هستند ری عوامل شامل موارد ز نیاز ا ی برخ

 ذوب  نقطه •
 نه یهز •
 ینکار یماش سهولت •
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 یکاف  ی من یا بیضر •
 موجود  یفضا •
 دما  بیضر •
 یک یو الکتر  یی گرما  یی رسانا •
 تراکم  •

 ره یغ و

توان    ی مناسب م اژیفلزات و خواص آن ها و استخراج آل بیترک قیطر از
 .افتیدست  یی در ساخت محصول نها ازیمورد ن یفاکتورها به


