
 

 استنلس استيل را بشناسيم: 
زند، استنلس استيل بخاطر ترکيب  بر خالف آنچه که بصورت عمومی تصور می گردد که استنلس استيل زنگ نمی

  .الکترونی آن امکان زنگ زدن را دارد
بنابراين هر استنلس استيلی که کمتر از  .درصد کروم به فوالد معمولی بوجود می آيد 5/10استنلس استيل با افزايش 

نيکل و ترکيبات ديگر خواص ديگری را در استنلس استيل افزايش  .آنرا استنلس استيل دانست نبايددرصد کروم داشته باشد  5/10
  .استنلس استيل کمک می کند یمثال نيکل به فرم دهی و شفاف بودن و همچنين کار در درجه حرارت باال برا ی .می دهند

درصد کروم به فوالد بوجود می آيد، اين ترکيب در مجاروت  5/10با افزودن  هاستنلس استيل همانگونه که ذکر شد
می ) Angstroms( انگستروم  130ضخامت اين پوشش .تبديل می شود Cr2O3اکسيژن موجود در هوا به اکسيد کروم 

اين .بالفاصله روی آهن را گرفته و مانع از زنگ زدگی آن می گرددو ) هر انگستروم معادل يک ميليونيم سانتيمتر است.(باشد
پوشش اگر چه مانند سراميک سخت است ولی آسيب پذير می باشد و به مجرد خراش چنانچه اکسيژن کافی در محيط موجود نباشد 

ه وقتی يک واشر استنلس بخاطر همين مطلب است ک.امکان تشکيل اليه مجدد را پيدا نکرده و بتدريج دچار زنگ زدگی ميگردد
استيل را همراه با يک واشر الستيکی به شدت محکم نماييم به مرور زمان و بتدريج در اثر کمبود اکسيژن دچار زنگ زدگی می 

اين موضوع شايان توجه است که در اثر فرم دهی خمکاری و ساير عمليات مکانيکی مرتبا اين پوشش از بين می رود و .گردد
  .تشکيل می گردد

استنلس استيل در مقابل آب دريا که مقدار زيادی نمک دارد و همچنين آبهايی که دارای کلر زياد هستند، دچار آسيب می 
گردد، زيرا کلر در سطح خارجی استنلس استيل اثر گذار بوده و در صورتيکه خراش بر روی سطح استنلس استيل باشد امکان 

راش کوچک در آب دريا يا آب های با نمک باال يا کلر زياد هر روز شروع به تخريب خترميم آن را پيدا نمی کند و از همين راه 
  .ه و بتدريج گسترش پيدا می نمايدظاستنلس استيل می نمايد اين اثر بصورت لک های زنگ زدگی مالح

بايستی مرتب با هوا آنچه که بايستی در مورد استنلس استيل و مشتقات آن مورد توجه قرار داد اين است که استنلس استيل 
و به اصطالح نفس بکشد در محيطی که استنلس استيل امکان نفس کشيدن را نداشته باشد و در اثر کارهای سرد مثل در تماس باشد 

  .خمکاری، برش، فرم دهی و غيره پوشش سطحی آن دچار آسيب شده باشد برای آن مشکالت زيادی پيش بينی می گردد
استنلس استيل های اين گروه .می باشد 300ی نمايد از گروه ه شرکت لعران از آن استفاده مل کالمنت های استنلس استي

از معروفترين و کاربرد ی ترين استنلس استيل های اين .درصد نيکل می باشد 10درصد کروم و  19غير مغناطيسی بوده و دارای 
با توجه به کاربردهای .ر جدول بعدی مالحظه می گردداربرد های آن دکنام برد که  309Sو  304و  316Lگروه می توان گريد 

  .جدول همراه کاربرد هر يک را تشريح می نمايد. مختلف و شناسايی محل کاربرد می توان از گريدهای متفاوتی استفاده نمود

 چگونه المنت استنلس استيل را انتخاب کنيم؟ 
منابع توليد و نوع واردات که اغلب بدون دانش فنی در مورد المنت استنلس استيل نظر به نا مشخص و مطمئن نبودن 

اسيد "صحيح وارد کشور می شود به هيچ عنوان نمی توان صرفا به اظهار فروشندگان متکی بود زيرا تشخيص نوع استنلس استيل
مسئوليت پذيری  برای هيچ فروشنده ای امکان پذير نمی باشد مگر اينکه از مبداء و با مدارک مستند و" آتش مقاوم"يا " مقاوم

مبادرت به خريد می نمائيم در اين صورت را " اسيد مقاوم"نوع" مثال.فروشندگان در اثر عدم کارکرد در شرايط تعيين شده باشد
شرکت لعران  .هرگز نبايد به صرف استنلس استيل بودن تصور نمود که پاسخ نهايی را داشته و انتظارات ما را برآورده می نمايد

  .ارائه گواهی آلياژهای مصرفی خود در هر مورد می باشد و عملکرد آن را در کاربردهای مصرفی تضمين می نمايدقادر به 
دايکست کنيد استفاده از المنت آهنی مقرون به " اگر شما قرار است يک المنت را مثال .جنبه اقتصادی انتخاب نيز مهم است

در صورتيکه ( ته گرم کنيد بايد از المنتهای آهنی استفاده شود نه استنلس استيلصرفه تر است، يا اگر قرار است آب را در سيکل بس
آب در يک سيکل بسته عمل کند اکسيژن های فعال آب از بين رفته و خاصيت اکسيدکنندگی يا زنگ زدگی را از دست می دهند 

  ).بشرط اينکه آب تازه وارد سيستم نشود



  پوشش فلزی المنت های لعران
  

  مس  فوالد آلومينيوم
استنلس آتش 

  مقاوم
استنلس اسيد 

  مقاوم
استنلس 

9/18  
عناصر تشکيل 

  دهنده

    9/99      05/0  Cu 

    03/0      03/0  P  

  10/0    05/0  03/0    C  

      2  5/0  5/0  Si  

      20  17  18  Cr  

      12  13  9  Ni  

        5/2    Mo  

  Fe  باقی  باقی  باقی    باقی  

99            Al  

            Ti  

1            Mn  

3003  C1008   309S 316L 304  
AISI استاندارد

  آمريکا

3.0515 1.0330  
1778     
1754  

1.4828  1.4404  1.4801  
Din  استاندارد

  آلمان

350  400  200  
850      
900  

750  750  

حداکثر درجه 
حرارت 

سانتيگراد 
بصورت 
  متوالی

  بله  بله  بله  بله  بله  بله
توليد المنت قط 

  ميليمتر 8

  بله  بله  بله  بله  بله  
توليد المنت 

 ميليمتر 6قطر 
  

 اسيد مقاوم به معنی مقاومت در برابر اسيد های ضعيف می باشد. 
 آتش مقاوم به معنی مقاومت در برابر درجه حرارت ذکر شده می باشد.  


