
 

 

  Mo40 فوالد آلیاژی

 1.7225فوالد  آلمان به نام DIN بوده که در استاندارد عملیات حرارتی پذیر از دسته فوالدهای آلیاژی Mo40 فوالد
درجه سانتیگراد و دمای فورجینگ  650-700معروف و در بازار ارائه می شود. دمای آنیل کاری این فوالد در حدود 

اد می باشد. دو عنصر کروم و مولیبدن در این فوالد باعث افزایش چقرمگی درجه سانتیگر 850-1050آن در حدود 
قابلیت جوشکاری خوبی دارد و به  mo40 درجه سانتیگراد کار میکند. فوالد 932آن میشود. این فوالد تا دمای 

 .خوبی شکل پذیر است

سته فوالد های آلیاژی با کیفیت مولیبدن موجود در این فوالد باعث افزایش سختی فوالد میشود. این فوالد از د
درجه سانتیگراد  1416در کوره های قوس الکتریکی و القایی تولید میشود. نقطه ذوب این فوالد  mo40 است. فوالد

 .است C راکول 13و  B راکول 92ویکرز،  207برینل، 197میباشد و میزان سختی آن معادل 

دقیقه تحت عملیات حرارتی  60درجه سانتی گراد به مدت  860مای را در د 7225ابتدا نمونه هایی از فوالد آلیاژی 
از دسته فوالدهاییست که در ایران و در شهر های اصفهان  1.7225فوالد  .قرار میدهند و سپس در هوا خنک میکنند

 .و یزد تولید و عرضه میگردد

  

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فوالدها میتوانید از Mo40 برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد

  

درجه سانتی گراد حرارت دیده میشود و باید حرارت به طور یکسان به  900 - 860در درجه  mo40 فوالد آلیاژی
دمای آنیل این فوالد  .دقیقه در آب و پس از آن در هوا خنک میشود 20تمام نقاط فوالد انتقال یابد. سپس به مدت 

ر یکسان حرارت دیده شود و سپس در آب خنک درجه سانتی گراد است که مطابق باال باید به طو 850 - 800
درجه است و سایر مراحل نیز مطابق مراحل باال انجام  700 - 550این فوالد  (Tempering) دمای برگشت .میشود
 .میشود

  

 mo40 سخت کاری فوالد آلیاژی

به وسیله  mo40 ژیفوالد آلیا .است Mo40 بعد از مراحل قبل مهمترین و اثر گذار ترین مرحله سخت کاری فوالد
راکول میرسانند  22 - 18را در درجه حرارتی ثابت به سختی  Mo40 هوا و حرارت و کوئنچ کردن سخت میشود. فوالد

دقیقه حرارت  20الی  15سانتی گراد بین  875 - 840و اگر عملیات حرارتی بیشتری نیاز باشد این فوالد را در درجه 
 .الد منتقل شودداده تا حرارت به صورت یکسان به فو

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

  

 Mo40 ترکیبات شیمیایی فوالد آلیاژی

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% 

0.38 - 0.45 0.4 0.6 - 0.9 0.035 0.035 0.9 - 1.2 0.15 - 0.3 

 .% نیکل استفاده می شود0.2در برخی موارد برای رفع تردی این فوالد آلیاژی به خاطر کروم موجود در آن از 

  

Mo40 در استاندارد های دیگر: 

poldi ASSAB Bohler AISI 
CM5 709 VCL140 4140 

  

  Mo40 کاربرد فوالد آلیاژی

دارای خواص و کاربردهای فراوانی در صنعت می باشد. که از جمله خواص پر کاربرد آن می  mo40 فوالد آلیاژی
توان به استحکام تسلیم و استحکام کششی باال، شکل پذیری و دوام باال و همچنین هدایت گرمایی خوب آن اشاره 

فاده آنها در چرخ های دندانه دار، پنیون ها، می توان به است Mo40 کرد. همچنین از مهمترین کاربردهای فوالد
شاتون ها، غلطک های صنایع سیمان و فوالد، پیچ های مقاوم، میله های اتصال و... اشاره کرد. این فوالد بسیار 

 .مقاوم با خواص عالی می باشد که قابلیت ماشین کاری آن بسیار مناسب است

  

 


