
 ))) الفوالذ السبائكي (((

 والفوالذ ؟ الحديد بين الفرق

 حٌث مختلفة ، بنسب العناصر من مجموعة   من مكونة   سبٌكة   هو: الفوالذ

 الفوالذ سبٌكة قـــــــوة وتختلــــف والكربون، الحدٌد عنصري من تتكون

 الفوالذ هنــــــــاك ٌوجد حٌث فٌها، الكربون نسبة باختالف وخصائصها

 نسبة تتراوح عـــام   وبشـــكل   ستٌل، والستانلس الزهر، وحدٌد طاوع،الم

 .%0.2 إلى% 2.0 بٌن الفوالذٌة السبائك فً الكربون

 

 وهو أكاسٌد، شكل على الطبٌعة فً الموجودة العناصر أحد :هو الحدٌد

 فلز   هو المعدن وهذا األرضٌة، القشرة فً وجوده نسبة حٌث من الرابع

 أكثر من هو سبائك من منه ُتصنع وما والحدٌــــد سحب،وال للطرق قابل  

 القـــوة بسبب مستقر   عنصـــر   وهــــو العالــــــم، فً استعمـــاالا  المعادن

 أغلب. نواتــه داخل النووٌة القوة قوة وبسبب المّتزنة، الكهرومغناطٌسٌة

 كتلتها من% 02 نسبته ما على تحتوي األرض على تسقط التً النٌازك

 .الحدٌد من

 

 

 

 

 



 الفوالذ((( ))) خصائص

 .العناصر من مجموعة   من ُمشّكل   ألّنه رمز له ٌوجد ال

 [. kg/dm3] 1.2÷  7.7 هً كثافته .2

 . E=190÷210 GPa هً مرونته وحدة .0

 [. W/mK] 31.3÷  22.0 هو الحراري توصٌله .3

 [.K/  6-22] 07÷ 0 هو الحراري تمّدده .3

 

 

 

 ((( والذـالف اتــمكّون))) 

 مثل أخرى عناصر و معادن إلٌه وتضاف الحدٌد، من أساسً بشكل الفوالذ ٌتكون

 فإنّ  الكربون نسبة زادت وكلما%( 0.2-% 2.0) بٌن تتراوح بنسبة الكربون

 والفانادٌوم، والكروم، النٌكل، من نسب تضاف كما هشة، تصبح السبٌكة

 األخرى، العناصر من هاوغٌر والكبرٌت، والفسفور، والمولٌبدٌنٌوم، والسٌلٌكون،

 ومنعها معاا  الحدٌد طبقات ترابط قوة بزٌادة المضافة والمعادن العناصر هذه وتفٌد

 العناصر طٌٌعة وتختلف باالنخالع، ٌسمى بما البعض بعضها فوق االنزالق من

 الفوالذ أو المتكونة السبائك تنوع إلى ٌإدي مما مترسبة أو ذائبة تكون فقد المضافة

 .والمرونة الصالبة ناحٌة من

 

 

 



 واستخداماته ((( الفوالذ ))) أنواع

 التشكٌل سهل بؤنه ٌمتاز ،اآلالت بناء فً ٌستخدم: بنائً فوالذ .2

 بسعره وٌتمٌز وصهره، لحامه فً كبٌر لجهد ٌحتاج وال والصب،

 .المنخفض

 فً كذلك وٌستخدم البنائً، الفوالذ خصائصه فً ٌُشبه: آلً فوالذ .0

 أكبر نسبة على فٌحتوي الكربون؛ نسبة فً ٌختلف لكنه اآلالت، بناء

 .البنائً للفوالذ المضاف الكربون من

 التً والبسٌطة الصغٌرة األدوات إنتاج فً ٌستخدم: األدوات فوالذ .3

 الصدأ، تقاوم لكً صلبة تكون أن وٌجب الرطبة، األجواء فً تكون

 .اآلالت فً المتحركة األجزاء لصناعة النوع هذا وٌستخدم كما

 العالٌة والقدرة بالقوة ٌمتاز ،البناء خرسانة مع ٌستخدم: التقوٌة فوالذ .3

 وٌتحمل كبٌر، بشكل الثقٌلة والحموالت العالٌة، األثقال تحمل على

 .الكبٌرٌن والشد الضغط

 تتعرض التً األدوات صناعة فً ٌستخدم: نٌتروجٌنً فوالذ .5

 وٌحتوي ،وأذرعها المكابس مثل ودائمة، مستمرة لحركة أجزائها

 .أساسً بشكل النٌتروجٌن على الفوالذ من النوع هذا

 وما والسكاكٌن والسٌوف الخناجر صناعة فً ٌستخدم: دمشقً فوالذ .6

 ترابط من وٌتشكل الصالبة، وشدٌد مرن فوالذ وهو ذلك، إلى

 وبعد والطرق، الحراري باللحام تحضٌره ٌتم سبائك عدة وتماسك

ٌُلمع ٌجهز أن  .المتطابقة داخلٌةال تكوٌناته تظهر و

 الحدٌدٌة والزجاجات العبوات فً ٌستخدم: لألحماض المقاوم الفوالذ .7

 فً تستخدم التً الكٌمائٌة والمواد للتنظٌف، مواد على تحتوي التً

 الى تصل الكروم من جٌده نسبة على وٌحتوي والبناء، الدهان

 مقاومة على القدرة وله األحماض ٌقاوم حتى األقل؛ على% 27

 .القلوٌة الٌلالمح

 وعلب المنزلٌة األدوات صناعة فً ٌستخدم: للصدأ قابل غٌر الفوالذ .1

 تقل ال فٌه الحدٌد نسبة تكون وغٌرها، الحالقة وشفرات المشروبات

 .والكروم والنٌكل كالكربون عناصر لعدة باإلضافة ،%52 عن



 وغٌرها، والبراغً المواسٌر صناعة فً ٌستخدم: اللولبً الفوالذ .0

 وتزٌد مرناا، ٌجعله مما السٌلٌكون من عالٌة نسبة على ٌحتوي

 .الكروم عنصر له ٌضاف قد وأحٌانا السٌلٌكون، نسبة بزٌادة مرونته

 

 

 (((الفوالذ ومعالجة صناعة طريقة)))

 للحصول خاماته من الحدٌد معدن صهر على وتصنٌعه الفوالذ إنتاج طرٌقة تعتمد

 صلباا، ٌصبح حتى فٌه مرغوب هو مام أكبر بنسب كربون على ٌحتوي حدٌد على

 حسب الكربون نسبة لتقلٌل معٌنة عناصر إلٌه وتضاف جدٌد   من صهره ٌعاد ثم

 أو طوٌلة ألواح فً مستمراا  صباا  المصهورة المعادن هذه تصب وبعدها المطلوب،

 ألشكال تدرفل ثمّ  للتسخٌن خاصة أفران فً القوالب هذه تسخن ثمّ  قوالب، فً ٌسبك

 على للحصول باردةا  أو ساخنةا  البلٌت تدرفل ثمّ  البلٌت، مثل الطلب بحس أولٌة

 صلب هٌاكل إلى الصلب مكعبات تدرفل بٌنما الصلب، من وأسالك   وقضٌان   ألواح  

 لتطور ونظراا  الحدٌدٌة، السكك قضبان أو الحدٌدٌة، الصناعات فً تستخدم كالتً

 صنع بعملٌة تقوم مصانع ناكه أصبحت فقد الحالً الوقت فً الهائل التكنولوجٌا

 .الفوالذ بإنتاج وٌنتهً الحدٌد بصهر ٌبدأ واحد   إنتاج   بخط الصلب أو الفوالذ

 

 

 

 

 



 (((الفوالذ ميزاتم)))

 لها، ٌتعرض التً الحرارة درجة باختالف للصدمات مقاوم فهو: المتانة .2

 .وقوي متٌن أنه ٌثبت فالفوالذ األجسام على تإثر التً والعوامل

 .تماسكه بقوة ٌمتاز: الصالبة أو وةالقسا .0

 .دقٌقة مواقع فً استخدامه ٌتٌح مما للتآكل العالٌة مقاومته .3

 .شكله تغٌٌر وسهولة والسحب للتشكل القابلٌة مدى وهً المرونة، .3

 .للصدأ مقاوم .5

 .للشد مقاوم .6

 .العالٌة الحرارة درجات فً بشكله ٌحتفظ فهو: للحرارة مقاوم .7


