آهنزنگنزن
آّي سًگ ًشى آلیب صی هتطکل اس فَالد است کِ ثِ ػلت داضتي ٍیضگی ّبی فَق الؼبدُ ای هبًٌذ سًگ ًشدى ٍ دچبر
خَردگی ًطذى پزکبرثزدتزیي فَالد هَرد استفبدُ در صٌبیغ ٍ سًذگی رٍسهزُ اًسبى است .
آّي سًگ ًشى اس  ۱۰٫۵درصذ یب ثیطتز کزٍم ٍ ثیص اس  ۵۰درصذ آّي تطکیل ضذُ است کِ ثب اضبفِ کزدى درصذ
ثیطتز کزٍم قبثلیت ضذ سًگ ثَدى آى ثْجَد پیذا هی کٌذ .
کزٍم یب کزٍهیَم فلشی سخت خبکستزی ٍ دیز گذار است ثب ػالهت اختصبری cr

تاریخچٍ
پیز ثبرتجِ هٌْذط فزاًسَی در سبل  ،۱۸۲۱هطبّذُ کزد کِ ثب افشایص هقذار هطخصی
هقبٍهت ثِ خَردگی اسیذی آى ثسیبر افشایص هی یبثذ .

کزٍم ثِ آّي ،سفتی ٍ

در  ،۱۹۰۹لئَى گَیلِ ٍ آلجزت پَرتَیي ثِ طَر هستقل در فزاًسِ ریشسبختبر آلیبصّبی  Fe-Cr-Ni ٍ Fe-Crرا
ثزرسی کزدًذ.
در ّ ۱۹۱۳زی ثزیزلی هتبلَصیست اًگلیسی ثزای اٍلیي ثبر ،ثب صٌؼتی سبسی فَالد هبر تٌشیتی ،ایي کطف را تجبری
سبسی کزد.
آَه زوگ وسن بٍ چٍ معىاست ؟
در اصل اصطالح درست فَالد سًگ ًشى هی ثبضذ  .سیزا ٌّگبهی کِ کزثي ثِ آّي افشٍدُ هی ضَد تجذیل ثِ آلیبص
تجذیل ضذُ ٍ اس ٍضؼیت ػٌصزی خَد خبرج هی گزدد .
ثِ ػلت فؼبل ثَدى فلش آّي ٍقتی در هجبٍرت اکسیضى ٍ رطٍثت قزار هی گیزد ثِ اصطالح هی گَیٌذ سًگ سدُ است ،
در ٍاقغ آّي ثب اکسیضى تطکیل اکسیذ آّي دادُ کِ قزهش رًگ ثَدُ ٍ رٍی آى را هی پَضبًذ .
گالًاویسٌ کردن

ثزای استفبدُ ثْتز اس آّي ٍ جلَگیزی اس سًگ سدى آى ،آى را گالًاویسٌ هی کٌٌذ  .در ایي رٍش آّي را ثب فلش رٍی
پَشش هی دٌّذ ٍ در ًتیجِ سهبًی کِ آّي گبلَاًیشُ در هؼزض هحیط هزطَة قزار هی گیزد سًگ ًوی سًذ .
آیا فًالد ضذ زوگ  ،زوگ میزوذ؟
ثلِ فَالد ضذ سًگ ّن سًگ هیشًذ  .هٌظَر اس ضذ سًگ ثَدى فَالد ایي است کِ فَالدّبی ضذ سًگ فقط در ضزایطی
خبظ ًظیز هحیط ّبی غیز آلَدُ ٍ آة دری ا ٍ  ...ثذٍى سًگ ثبقی هی هبًٌذ .ثِ طَر کلی هبّیت هحیط ٍ تزکیت
ضیویبیی فَالد ّز دٍ در تطکیل سًگ ٍ خَردگی حفزُ ای فَالد ضذ سًگ ًقص تؼییي کٌٌذُ ای دارًذ .
کاربردَای آَه زوگ وسن

اس اًَاع هختلف آّي سًگ ًشى ثزای سبخت ّشاراى ٍسیلِ استفبدُ هی ضَد .در هَارد سیبدی ّوچَى لَلِ ّبی صٌؼتی
 ،هخبسى ًگْذارًذُ هَاد ضیویبیی ،لَاسم آضپشخبًِ صٌبیغ پتزٍضیوی  ،تجْیشات جزاحی ٍ ….
در زیر بٍ تعذادی از آنَا اشارٌ میکىیم :
کاربرد عمًمی :فٌزّب ،چفت ٍثستّب (پیچ ٍ هْزُ ٍ ٍاضزّب) ،سین.
حمل ي وقل :سیستنّبی اگشٍس ،پٌجزُ ٍ داخل خَدرٍّب ،تبًکز ّبی خیبثبًی ،اًجبرّبی کطتی
معماری ي مُىذسی عمران :رٍکصّبً ،زدُ سبختوبى ،اتصبالت درة ٍ پٌجزُ  ،ستَى ّبی رٍضٌبیی ،تیز سزدرّب
کاربرد خاوگی :کبرد ٍ چٌگبل گزدًٍِ هبضیي لجبسطَیی
کاربرد شیمیایی داريیی :هخبسى تحت فطبر ،لَلِ ّبی فزآیٌذ.

