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پر کاربرد در  اریبس یاز فلز ها ی کی ل یهمان استنلس است ایفوالد زنگ نزن 
فلز در مقابل  نی ا داست،یور که از نامش پکه همان ط چرا صنعت است؛

 .و زنگ مقاوم است  ی خوردگ

به  لیتما اگر .پرداخت  میفوالد ضد زنگ خواه ی مقاله ما به بررس نیا در
 .دیمقاله را از دست نده  نیا دیفلز دار نیبا ا یتر  قیدق یی آشنا

 

 (Stainless Steel) فوالد زنگ نزن 1#

  10٪ یبر آهن است که حداقل دارا  ی از فلزات مبتن ی زنگ نزن گروه فوالد
شدن به  دیفلز در مقابل اکس نیعملکرد ا روش .( استیاژ یکروم )فلزات آل

و  ژنیدر برابر اکس ی نامرئ  یسد "CrO" کروم دیاکس گونه است که نیا
زنگ قرمز   ای ی کروم از آهن در برابر خوردگ  نیبنابرا کند؛ ی م  جادی رطوبت ا

به   ست،ینازک است و قابل مشاهده ن اریبس هیال نیا  .کند ی محافظت م 
 .ماند ی جهت فلز براق م نیهم

خود محافظت    ریاست و از فلز ز ریحال، در برابر آب و هوا نفوذ ناپذ  نیا با
در فوالد ضد زنگ  زین یگر ید جی را ی بر کروم مواد افزودن  عالوه .کند ی م

 :شوند که عبارتند از ی استفاده م 

 کلین •
 کربن  •
 منگنز  •



 

2 www.namatek.com 

 بدن یمول •
 تروژنین •
 گوگرد  •
 مس  فلز •
 کونیلیس •

  ی م  ی ابیو ارز یر یاندازه گ قایدق یاژکار یدر تمام مراحل آل اژیآل قیدق بیترک
  ریعمده افزودن سا  لیدال .حاصل شود نانیفوالد اطم تیفیک از شود تا

 :فوالد ضد زنگ عبارتند از اژیفلزات و گازها به آل

 یمقاومت در برابر خوردگ  شیافزا •
 در برابر درجه حرارت باال  مقاومت •
 ن ییپا یدر برابر دما مقاومت •
 افته یبهبود  قدرت  •
 افته یبهبود  یجوشکار  تیقابل •
 افته یبهبود  یر یپذ شکل •
 س یمغناط کنترل •

 ،یعال  ی مقاومت در برابر خوردگ لیحال حاضر فوالد ضد زنگ به دل در
 یاز کاربردها را در بازارها یگسترده ا فی مقاومت باال و ظاهر جذاب، ط

 .دارد اریدر اخت ی و مصرف  ی صنعت 
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 فوالد زنگ نزن خچهی تار  2#

  اژیكه آهن هنگام آل افتیدر هیبه نام برت  یفرانسو یمرد  1821سال  در
به   یساز  اژیروش آل نیا .مقاوم است دهایاس ی شدن با كروم در برابر برخ

شدن فوالد  دیو اکس ی کاهش خوردگ  یبرا ی الملل نیاستاندارد ب کیعنوان 
 .شده است رفتهیپذ

  ی م  ی دچار خوردگ ژنیو اکسحال تمام انواع فوالد در معرض آب  نیا با
صفحه فوالد ضد زنگ در  کیمتر از سطح  ی لیم  0/1اگر کمتر از  اما شوند؛

فوالد ضد زنگ  کیتواند به عنوان  ی دارد و م  دوام سال خورده شود، کی
 .شود رفتهیپذ تیفیبا ک
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 شود؟  یفوالد زنگ نزن چگونه ساخته م  3#

مورد  ات یو خصوص یاژکار یفوالد زنگ نزن بسته به نوع آل دیتول قیدق روند
 ی فوالد مراحل ساخت مشترک  یدهایگر شتریب اما متفاوت خواهد بود؛ ازین

 .دارند

 ذوب شدن  1-3#

در کوره قوس  یفوالد ضد زنگ با ذوب فلزات قراضه و مواد افزودن دیتول
 EAFپرقدرت،  یاستفاده از الکترودها  با .شود ی آغاز م (EAF) ی ک یالکتر

 ی م  جادیو مذاب ا ع یما  مخلوط گرم کرده و یادیساعات ز ی فلزات را در ط
 .کنند

از   یار یاست، بس افتیقابل باز 100آن جا که فوالد زنگ نزن ٪ از
د  کن ی کمک م  نی ا .هستند ی افت یفوالد باز  60٪  یسفارشات ضد زنگ حاو

شده   جادیبر اساس درجه فوالد ا قیدق یدما .ها کنترل شود نهیتا هز 
 .متفاوت خواهد بود
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 کربن  یحذف محتوا 2-3#

حال، کربن   نیا  با .کند ی و مقاومت آهن کمک م ی سخت شی به افزا کربن
 .کند جادیا یدر هنگام جوشکار  دیمانند بارش کارب  ی تواند مشکالت  ی م  ادیز

  زانیو کاهش م ونیبراسیفوالد زنگ نزن مذاب، کال یگر  ختهیاز ر قبل
تواند   ی به دو روش م یگر  ختهیر .است یکربن در سطح مناسب ضرور 

 :کربن را کنترل کند زانیم

  قیتزر .است (AOD) آرگون ژن یاکس یی کربن زدا   قیمورد از طر نیاول •
عناصر  ری مخلوط گاز آرگون به فوالد مذاب با حداقل اتالف سا

 .دهد ی کربن را کاهش م  زانی م ،یضرور 
 Varbuum Oxygen Decarburization (VOD) گرید روش •

شود  ی منتقل م یگر یروش، فوالد مذاب به محفظه د نیا در .است
 سپس .شود ی م قیبه فوالد تزر  ژنیهنگام استفاده از گرما اکس در که
کند و باعث  ی شده را از محفظه خارج م هیتخل یخالء، گازها کی

 .شود ی کربن م شتریکاهش ب



 

6 www.namatek.com 

از مخلوط مناسب   نانیاطم یکربن را برا یمحتوا  قیدو روش کنترل دق هر
 .دهند ی فوالد ضد زنگ ارائه م یی در محصول نها قیو مشخصات دق

 م یتنظ  3-3#

  ات یدما و خصوص یهمگن ساز  ،یی نها یاز کاهش کربن، متعادل ساز  پس
به  ازیکند که فلز مورد ن یم  نیتضم نیا .شود ی اجرا م  یی ایمیش

فوالد در کل  بیترک  است و دهیدر درجه مورد نظر رس از یمشخصات مورد ن
 .شوند ی م لیو تحل  هیو تجز شی ها آزما نمونه .است کنواختیدسته 
  ازیکه مخلوط به استاندارد مورد ن یشود تا زمان  ی انجام م مات یتنظ سپس
 .برسد

 یگر  ختهیر  ای یشکل ده 4-3#

 یبرا یگر  ختهی توسط ر هیشکل اول  دیفوالد مذاب، اکنون با جادیاز ا پس
 .خنک کردن و فرم دادن فوالد انجام شود

 .دارد ی بستگ یی به محصول نها قیو ابعاد دق شکل

 :فوالد زنگ نزن معموال عبارتند از یی نها اشکال

 (Bloom) بلوم •
 (Billet) شمش ای لتیب •
 (Slab) اسلب •
 (Rod) لهیم •
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 (Tube) لوله •

 یندهایشوند تا بتوان از فرآ ی کد شناسه مشخص م کیها سپس با  فرم
بسته به درجه مورد نظر   یاز آن بسته بند پس .کرد دایمختلف آن اطالع پ

عنوان مثال اسلب ها  به .متفاوت خواهند بود یی عملکرد نها ایو محصول 
 .شوند ی م لیبه صفحه، نوار و ورق تبد

است   ممکن قالب سفارش داده شده، ایبسته به درجه  دیمراحل تول در
 یها ی ژگ یو ای کند تا ظاهر  ی از مراحل را ط ی بار برخ نیفوالد چند کی

 .کند جادی مورد نظر را ا

 

 .مراحل هستند نیمتداول تر ریز مراحل

 گرم  نورد •
 سرد  نورد •
 شدن  لیآن •
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 ییزدا  رسوب •
 دادن  برش •

 

 فوالد ضد زنگ ی طیمح ستیمسائل ز  4#

از   50از ٪ شی ب قت،یحق در .است افتیقابل باز 100ضد زنگ ٪ فوالد
  کیرا به  آن شود و  ی از قراضه ذوب شده ساخته م  دیفوالد ضد زنگ جد
موارد در ساخت   ی در برخ اما ؛کند یم لیتبد  ستیز طی ماده سازگار با مح
 .شود ی م  ی ط یمح ستیمشکالت ز جادی و پرداخت سبب ا

  ات یو غبار محصول حاصل از پردازش فوالد زنگ نزن، بسته به خصوص گرد
( ممکن  یر یاشتعال پذ ت،یحالل ت،یمختلف گرد و غبار )به عنوان مثال سم
  زیمحصول ر نیچن هم .شود یاست به عنوان زباله خطرناک طبقه بند 

  ی ماه یصورت آزاد شدن برا در سازنده آن، یشده، بر اساس اجزا می تقس
خطر آن به   درجه خطرناک است و  ستی ز طیو مح اهانیگ وانات،یها، ح

 .دارد ی اندازه ذرات و مقدار آزاد شده بستگ
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شده، در آب متحرک شود، خاک و آب   میتقس زیاگر مواد ر نیبر ا عالوه
ماده ممکن است بر  نی ا قت،یحق در .کند ی را آلوده م  ی نیرزمیز یها

  هیقابل تجز  رینامحلول و غ ،یمقاوم در برابر خوردگ  یها ی ژگ یاساس و
 .بماند ی باق ط یدر مح ی مدت طوالن یبرا ،ی ک یولوژیب

 یها شرفتیپ  لیبه دل را  یفوالد ضد زنگ اخ دیبر تول یمبتن یانرژ  مصرف 
  ی آلودگ  نیا است و افتهیکاهش  یدر انرژ  یی و اقدامات صرفه جو یفناور 
 .دهد یرا کاهش م  یانرژ  د یتول یبرا ی جانب ی ط یمح ستیز یها

 

 انواع فوالد زنگ نزن  5#

 جیدرجه فوالد ضد زنگ وجود دارد که پانزده مورد از آن ها را 150از  شیب
 .است
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• AISI  ریسا انیرا در م ری( درجات زکای)موسسه آهن و فوالد آمر  
 :کند ی م  فیموارد تعر 

 کل،یآهن، کروم، ن ی تیآستن یاژهایآل: (Series 200) 200 یسر  •
 منگنز 

 کل یکروم، نآهن،  ی تیآستن یاژهایآل :(Series 300) 300 یسر  •
منعطف  اریمحصوالت شکل گرفته بس یبرا :(Type 301) 301 نوع •

 .شود یبه سرعت سخت م  ی ک یکار مکان نیدر ح نیچن هم .است
 8/18 کیفوالد زنگ نزن کالس نی تر جیرا :(Type 304) 304 نوع •
 قیاز طر 304شده  یکار   نینسخه ماش :(Type 303) 303 نوع •

 افزودن گوگرد 
از  یر یجلوگ یبرا بدنیمول اژیافزودن آل :(Type 316) 316 نوع •

 یاشکال خاص خوردگ
 یتی و مارتنز ی ت یفر  یاژهایآل :(Series 400) 400 یسر  •

کربن و آهن است  ی سی مغناط ریو غ یمحلول جامد فلز   ی به معن ی تیآستن
  ی ک یمکان ات یخصوص  جادیمواد سبب ا نیا ی نسب یخنک ساز  زانیم که

 .شود ی و مقاومت در برابر کشش فوالد م   ی مانند سخت

  اما هستند؛ ی مقاوم در برابر خوردگ اریبس زین تی و مارتنز کیتیفر یاژهایآل
  ی حرارت ات یدارند و با عمل ی تیآستن ینسبت به درجه ها یکمتر  اریدوام بس

 توانند سخت شوند. ی نم


