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  الی2/1 بین که		کربن		و		آهن		از آلیاژهایی به چدن

 باشند، داشته کربن درصد )6/67-2/08( 6/2

 وانعن به آلیاژ این شکست مقطع رنگ .می شود گفته

.می رود بکار آن مختلف انواع نامگذاري شناسه

 می دهد تشکیل آهن را چدن وزنی درصد 95 از بیش 

  .ندهست سیلیسیم و کربن آن اصلی آلیاژي عناصر و
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 و دارند سیلیسیم درصد 1-3 و کربن درصد 2/1-4  معمول، بطور ها چدن

 روي از آن انجماد وجود، این با .می شود شناخته سه گانه آلیاژ عنوان به

 تیکیوتک نقطه که جایی می شود، بررسی کربن -آهن دوتایی فازي دیاگرام

  حدود که می افتد اتفاق کربن درصد 4/3 با گراد سانتی درجه 1153 دماي در

  .است خالص آهن ذوب نقطه از کمتر درجه 300
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 ین،پای ذوب نقطه دلیل به و هستند ترد داکتیل، نوع استثناي به ها، چدن

 اديمو به سایش، به مقاومت و کاري ماشین گري، ریخته قابلیت سیالیت،

 ینماش  ها، لوله تولید در و شده تبدیل کاربرد از وسیعی دامنه با مهندسی

 جعبه و سیلندر بلوك سرسیلندر، مانند خودرو صنعت قطعات ها،

  .می روند بکار		دنده
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 با و می آید بدست قراضه فوالد و آهن همراه به آهن سنگ ذوب طریق از چدن
.است همراه گوگرد و فسفر مانند ناخواسته عناصر حذف براي مراحلی طی

  ترتیب به( مطلوب حد تا سیلیسم و کربن میزان کاربرد، نوع به توجه با 
 حین نیز عناصر سایر .می شوند داده کاهش )وزنی درصد 1-3 و 3/5-2

.می شوند افزوده مذاب به نهایی، گیري شکل از قبل و گیري ریخته

 کوره هاي در عمدتاًً می شود، ذوب بلند کوره در که خاص موارد بجز چدن 
 هکور درون به حاصل مذاب ذوب، تکمیل از پس و شده تولید الکتریکی القاي

.می شود ریخته قالب یا نگهدارنده
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  .می کند تغییر مختلف آلیاژي عناصر افزودن با چدن خواص

 ربنک که چرا می شود، محسوب عنصر مهمترین سیلیسیم کربن، از بعد
 که آورد می در گرافیت فرم به را آن و کرده خارج محلول حالت از را

 کاهش ار چگالی و استحکام و کرده کمتر انقباض با تر، نرم چدنی تولید
.می دهد

 مانع که می کند تولید آهن سولفید شدن، اضافه هنگام نیز گوگرد 
 ینا گوگرد مشکل اما .می دهد افزایش را سختی و شده گرافیت تشکیل

 ساختاري عیوب و برده باال مذاب حالت در را چدن گرانروي که است

  .می دهد افزایش را
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 فیدسول بجاي تا می شود استفاده منگنز از گوگرد اثرات کردن خنثی براي
  .شود تشکیل منگنز سولفید آهن،

 ندرو و مذاب سطح روي بر بنابراین است، تر سبک مذاب از منگنز سولفید
  .می شود شناور سرباره

 تولید باعث گوگرد کردن خنثی براي الزم مقدار از بیش منگنز افزودن
 همراه به را انجماد سرعت و سختی رفتن باال که می شود منگنز کاربید

 و ماستحکا درصد، یک تا منگنز افزایش خاکستري چدن مورد در تنها .دارد

.می دهد افزایش را چگالی
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 را گرافیت و پرلیت ساختار که است معمول بسیار آلیاژسازهاي از نیز نیکل
 امتضخ در سختی تفاوت حتی گاه و می کند کمک چقرمگی افزایش به داده، پاالیش

.می برد بین از را مختلف هاي

 کاهش را آزاد گرافیت تا می شود افزوده مذاب مالقه به جزئی مقدار به کروم 
 مدتاًع می رود، بشمار کاربید قوي کننده تثبیت که آنجا از و کند سرد را مذاب داده،

 0/5 جاي به می توان نیز را قلع اندکی بسیار مقدار .می شود افزوده نیکل با همراه
.افزود کروم درصد

 انجماد تا می شود اضافه مذاب به کوره یا مالقه در هم مس درصد 0/5-2/5 بین 

  .دهد افزایش را سیالیت و پاالیش را گرافیت کاهش، را
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 و گرافیت پاالیش انجماد، افزایش باعث مولیبدن درصد 0/3-1 افزودن
 خواص تا می شود افزوده کروم و مس نیکل با همراه معموالً و می شود پرلیت

.بخشد بهبود را استحکامی

 هم را سیالیت اما می شود، استفاده اکسیدزدا و گاززدا عنوان به تیتانیم 
  .می دهد افزایش

 و سختی و کرده تثبیت را سمانتیت وانادیم، درصد 0/5-0/15 نمودن اضافه
 0/1-0/3 افزودن همچنین .می دهد افزایش را گرما و سایش به مقاومت

.ودمی ش منجر سیالیت افزایش و احیاء گرافیت، تشکیل به زیرکنیم درصد
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 آن تشکس مقطع می شود باعث که دارد خاصی گرافیتی ریزساختار خاکستري چدن
 تصور به کربن اعظم قسمت یا تمامی  ها چدن نوع این در .باشد خاکستري رنگ به

 دنچ نوع  ترین رایج خاکستري چدن وزنی، نظر از .می کند رسوب )گرافیت( آزاد

  .می شود محسوب گري ریخته ماده پرکاربردترین و

15

 درصد 2/5-4 حاوي عمدتاً خاکستري چدن
 آهن مابقی و سیلیسیم درصد 1-3 کربن،

 و کششی استحکام چدن نوع این .است
 فوالد به نسبت کمتري شوك به مقاومت

 فوالد با فشاري استحکام نظر از اما دارد،

.است مقایسه قابل کربن میان و کربن کم
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 گرافیت با دو هر یا پرلیتی فریتی، زمینه داراي نشکن چدن یا داکتیل چدن
 ويکر گرافیت صورت به آن کربن انجماد، هنگام به نشکن چدن در .است کروي

 چدن مذاب ترکیب به منیزیم افزودن اثر در که می شود تشکیل گلوله اي یا
.شود می حاصل خاکستري

 ،عالی کاري ماشین مناسب، گري ریخته پایین، ذوب نقطه :داکتیل چدن خواص
مطلوب شکل پذیري خوب، سایشی مقاومت
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 اییج می شود حاصل بیشتر کردن سرد سرعت و کمتر کربن میزان از سفید چدن
 ربنک تا می کند رسوب )سمانتیت(پایدار نیمه فاز بصورت کربن عمده بخش که

  .)گرافیت( آزاد

 ردهک رسوب سمانتیت .است رنگ نقره اي سفید چدن ها نوع این شده شکسته مقطع
 چدن نوع این دیگر فاز .می دهد شکل یوتکتیک فاز در بزرگی ذرات مذاب از

  .می شود تبدیل مارتنزیت به انجماد فرآیند طی که است آستنیت
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 یرسوب گردانی سخت که هستند آن از تر درشت یوتکتیک کاربیدهاي
 تحرک از ممانعت با سمانتیت، رسوب که فوالدها برخی مانند( کنند ایجاد

 جلوگیري پالستیک شکل تغییر از فریت، زمینه فاز در ها نابجایی
 از بخشی که سمانتیت ذرات خود سختی دلیل به حدودي تا اما .)می کند

 سختی که بطوري می یابد، افزایش کل سختی می کنند، اشغال را ماده حجم
  .می شود برآورد ها مخلوط قانون براساس سفید چدن

  .می دهند کاهش را چقرمگی و افزایش را سختی سمانتیت ها صورت هر در
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 چدن می گیرد، بر در را ماده از بزرگی بخش کاربید که جا آن از
  .آورد حساب به سرمت نوعی می توان را سفید

 لیلد به ولی است، ترد حد از بیش مصارف بسیاري براي سفید چدن
 اتیقطع ساخت در پایین قیمت و باال سایش به مقاومت خوب، سختی

 مورد )توربین پروانه مانند( سایش معرض در سطوح چون
.گیرد می قرار استفاده
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 اژيآلی کم یوتکتیکی هیپو هاي چدن نوع از ذاتاً ،)خوار چکش چدن( مالیبل چدن
  .است غیرآلیاژي یا

 و اماستحک مانند مکانیکی خواص حصول و فشرده کروي هاي گرافیت ایجاد جهت
 کربن گري، ریخته از پس .گیرد می انجام کردن آنیل عملیات خواري، چکش

 فیدس چدن صورت به قطعات و بوده )آهن با ترکیب( ترکیبی شکل به ها چدن این
.شوند می تبدیل مالیبل چدن به خصوصی به حرارتی فرآیند با که آمده در
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 اسبمن شیمیایی ترکیب با و سفید چدن صورت به  ابتدا چکش خوار چدن

 تگرافی سفید، چدن سمانتیت از آنیل هنگام به سپس .شود می  ریخته

.می کند رشد کروي صورت به  و زده جوانه 

 کیمکانی خواص با خوار چکش  چدن می توان آنیل، عملیات دادن تغییر با 

 انجماد سفید چدن تولید براي ابتدا که جا آن از .آورد بدست مختلف

.است محدود خوار چکش  چدن قطعات ضخامت لذا است، الزم سریعی
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 نهزمی در برفکی کربن داراي ساختار آنیل، اول مرحله اتمام از پس

 ظیمتن با توان می دوم مرحله در و بوده کربن از شده اشباع آستنیت

  .داد تغییر پرلیت تا فریت از را ساختار کردن سرد سرعت

 با و گرافیت از هایی  کلوخه  صورت به بیشتر مالیبل چدن کربن

 لشک به و نبوده کروي گرافیت این شکل .می باشد نامنظم اشکال

  .است برفکی
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 بیسموت وزنی درصد 0/002-0/01 حدود مالیبل، چدن مذاب به

  .داد افزایش را سیلیسیم درصد بتوان تا می شود اضافه

 هافزود مالیبل چدن شدن تولید منظور به بور عنصر سفید، چدن در

.شود کاسته بیسموت وجود اثر در شدن زمخت اثر از تا می شود
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درصد 

کربن


