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سمانتاسیون چیست؟
 سمانتاسیون را می توان به روش های جامد، گازی یا *

:دادمایع انجام 

:سمانتاسیون جامد-1
در این نوع سیمان سازی قطعه در یک جعبه فوالدی قرار 

ذغال : می گیرد که حاوی مواد سرشار از کربن است 
سپس قطعه در کتان، سنگ، کک، کربنات کلسیم و روغن 

مدت زمان الزم برای به دست آوردن الیه مورد نظر، در 
. درجه سانیتگراد به کوره آورده می شود930دمای حدود 

پس از آن، قطعه برای رسیدن به درجه سختی مورد نظر 
مدت زمان نگهداری در فر می تواند از یک . ارسال می شود

میلی 0.3تا سی ساعت متغیر باشد و الیه بدست آمده نیز از 
.میلی متر متغیر است2.0متر تا 

 قبل از هر چیزی بهتر است برویم سراغ این که آیا  
سمانتاسیون چیست واصال به چه معناست و کاربردش 

چیه؟ 
 سمانتاسیون شامل مقادیر بیشتر کربن در سطوح 

بنابراین، برای . فوالدی با محتوای کربن کم است
%  0.25فوالد خفیف یا فوالد آلیاژی که کربن اصلی از 

این سطح سمانتاسیون . کمتر است نشان داده می شود
افزایش می دهد که موجب سطوح % 1را تا مقادیر 

.سخت و هسته سخت تر می شود
 قطعات ساخته شده از فوالد با درصد متوسط یا زیاد 

کربن که عملیات خمش متعددی را متحمل می شوند، 
اما اگر آنها با فوالد کم . دچار ترک خوردگی می شوند

سپس شکل دهی و سیمان سازی کربن ساخته شده و 
شوند، ممکن است بدون داشتن قطعه با ترک به نتیجه

.برسیم، و قطعه بهتری تولید شودخوبی 



سمانتاسیون چیست؟
:سمانتاسیون گازی -3

سمانتاسیون گاز کارآمد ترین فرایند است زیرا اجازه می 
دهد تا سیمان سازی قطعات با قوام بیشتر و راندمان انرژی 

این فرایند معموال از گاز پروپان یا گاز . بهتری انجام شود
جه طبیعی برای تولید کربن مورد نیاز استفاده می کند و در

درجه سانتیگراد 950درجه سانتیگراد تا 850حرارت از 
پس از سمانتاسیون، فوالد در روغن حرارت . متفاوت است
.داده می شود

 :سمانتاسیون مایع -2

در این فرایند از نمک های مذاب غنی از کربن استفاده می شود 
درجه . که عمدتا بر اساس نمک های سیانید و کربنات است

درجه سانتی گراد باشد زیرا 950الی 930حرارت باید از 
650نمک ها در این دما مایع می شوند و ذوب اولیه در حدود 

.درجا سانتی گراد می باشد
درجه در حمام 400سپس قطعات از قبل گرم شده با دمای 

نقش پیش گرمایش از بین بردن آب و . مذاب آغشته می شوند
قطعه را باید در آب نمک . جلوگیری از شوک حرارتی می باشد

.کلرید سدیم یا در روغن خنک سرد کنید% 15الی 10با 

در حال حاضر روند سمانتاسیون منسوخ در نظر گرفته شده و 
دیگر مورد استفاده گسترده نیست، اگر چه هنوز هم در بخش 

.هایی مانند محورها و دندانه ها مورد استفاده قرار می گیرد



به معنی سخت کاری( سمانته)به طور کلی اصطالح سمانتاسیون چیست ؟ فوالد سمانتاسیون 

.سطحی می باشد که نوعی عملیات حرارتی انجام می شود که در آن سطح نمونه سخت و مغز آن بدون تغییر باقی می ماند

 تی به فوالدهایی که سختی سطح آن افزایش یافته و سخ
عمق آن همانند فوالد نیتراته بدون تغییر مانده است، 

نوع از فوالد، فوالدهای این . می گویندفوالد سمانته 
ساده کم کربنی هستند که میزان کربن موجود در 

سطح آن به روش کربن دهی  می توان به حدی افزایش 
داد که پس از سرد شدن ساختار سطح آن ها، سریع از 

تی باال دمای آستنیته به زمینه ی مارتنزیتی پر کربن با سخ
تبدیل شود

 :فوالد های سمانته به دو دسته تقسیم می شوند*
 سمانته های نیکل دار و سمانته های غیر نیکل دار،  

از جمله فوالد های سمانته غیر 1.7131که فوالد 
در واقع اصطالح سمانته یا . نیکل دار می باشد

سمانتاسیون به معنی سختکاری سطحی می باشد که 
در واقع نوعی عملیات حرارتی هستند که سطح نمونه 

سخت می گردد و مغز نمونه بدون تاثیر سختی می ماند 
( نرم)که در واقع می گوییم سطح سخت و مغز چقرمه 

. است

 کربن فوالد سمانته پایین و باید توجه کرد که درصد 
فوالدهای سمانتاسیون عالوه بر کربن .است/.3حداکثر

رُم منگنز، سیلیسیم ، ک: دارای عناصر آلیاژی دیگر نظیر
، مولیبدن و نیکل می باشند و تحت عملیات حرارتی 

ن به دلیل درصد پایین کرب. کربن دهی تولید می شوند 
بعد از عملیات حرارتی سخت کاری سختی باالیی 

اگر سطح فوالد با عملیات کربن دهی .نخواهند داشت
حداکثر نفوذ .پرکربن شود سختی سطح باال می رود 

فوالدهای سمانته . میلیمتر زیر سطح خواهد بود2کربن 
سطحی سخت و مغزی نرم و چقرمه و مقاومت به 

سایش باالیی خواهند داشت و در عین حال مقاومت به 
ضربه باالیی نیز دارند



فوالد سمانتاسیون چیست ؟
 :دومسمانته نوع فوالد 

 اید این فوالد سمانته نیز برای ساخت کلیه قطعاتی که ب
دارای سطح بسیار سخت و مغز نرم باشند به کار می 

-میل فرمان -مانند انواع مختلف چرخ دنده .رود
ستفاده کرانویل و پیتیون و غیره در صنایع پالستیک نیز ا

ساخت پوسته های فک آسیاب و میل شود، برای می 
.جک های هیدرولیکی نیز به کار می رود

 باالتر باشد هر مقدار که نیکل این نوع فوالد : نکته*
قویتر میشود، با مقاومت در برابر پیچش و ضربه 

عملیات سمانتاسیون در آبکاری پوسته این فوالدمغز 
و در مقابل فشار و پیچش مقاومت شده این فوالد نرم 
و در صنعت سند بالس نیز کاربرد فراوان. فراوانی دارد 

.دارد

 سمانته به دو دسته با استانداردهای مختلففوالدهای *
: آنها را برسی میکنیممی شوند که تقسیم 

:  اولفوالد سمانته نوع 

این فوالد سمانته به علت دارا بودن کرم و نیکل باال در 
برای . مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار عالی دارد

گژن -ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار 
به کار می رود و با پلیش عالی در ... پین میل فرمان و 

.صنایع پالستیک و مالمین نیز به کار می رود



:حرارتی فرآیند عملیات 
 مختلفی برای انجام عملیات حرارتی به روش های *

:داردمنظور سخت کردن وجود 
 اولروش 

 در این روش با انجام یکسری عملیات از جمله عملیات 
حرارتی، شیمیایی یا نفوذی، باعث تغییر در ترکیب 

ین یا شیمیایی سطح فوالد  یا باعث نفوذ یک عنصر بین نش
.جانشین به داخل مقطع می شود

دومروش 

 در این روش با انجام عملیات حرارتی موضعی، تغییری در 
.ترکیب شیمیایی سطح مقطع فوالدی می شود

سومروش 

 در این روش برای عملیات سخت کردن سطحی، عملیاتی 
از جمله سخت کردن پرتو الکترونی، لیزری و پالسمایی، 

انجام می شود

 و خنک کاری کنترل شده مواد برای عملیات حرارتی گرمایش 
از آنجایی که توسط . تغییر ساختار و ویژگی آن ها است

عملیات حرارتی می توان هم خواص فیزیکی و هم خواص 
استحکام، سفتی، : برای مثال)مکانیکی مواد را تغییر داد 

قابلیت ماشینکاری، مقاومت به سایش، و مقاومت به 
و از آنجایی که این تغییر در خواص باعث تغییر ( خوردگی

خاصی در شکل قطعات نمی شود، عملیات حرارتی یکی از 
ات عملیاز . مهم ترین و پرکاربردترین فرایندهای صنعتی است

-حرارتی برای ساخت مواد غیرفلزی مانند شیشه ها و شیشه
در عملیات حرارتی معموالً از . سرامیک ها نیز استفاده می شود

گرمایش یا سرمایش تا دماهای ویژه ای، برای رسیدن به 
خواص موردنظر برای مثال سخت کاری یا نرم کردن ماده 

به « عملیات حرارتی»با اینکه از عبارت . استفاده می شود
صورت خاص برای گرمایش و سرمایش های هدفمند استفاده 
می شود، فرایندهایی مانند شکل دهی فلزات و جوشکاری نیز 
باعث گرمایش و سرمایش مواد و در نتیجه تغییر خواص آن ها 

.می شود



:سمانتاسیونپوشش دهی سطحی فوالد های 

7131سمانتهفوالد 

فوالد ، یک فوالد کربن دهی شده با استاندارد اروپایی این 
می باشد که دارای قابلیت ماشین کاری و سخت شوندگی 

.بسیار خوب است

از این نوع فوالد برای قسمت های بزرگ مناسب استفاده 
است زیرا این فوالد سختی زیادی در پوسته دارد همچنین در 

.برابر سایش مقاومت باالیی از خود نشان می دهد

یا فوالدهای سطحی 7131فوالد سمانتاسیون معموال 
سخت شونده، بعد از خنک شدن و کربن دهی مورد استفاده 

.قرار می گیرند

این فوالد برای تولید خطوط لودر، عایق آب بندی، چرخ از 
.دنده و غیره استفاده می شوند

 به طور کلی پوشش دهی سطحی بسیار گسترده می باشد که
برای افزایش مواردی از جمله مقاومت سایشی، افزایش 

سختی، مقاومت به خوردگی، مقاومت سختی، مورد استفاده 
.قرار می گیرد

خصوصیات در این روش تنها در سطح فوالد ایجاد می شود و این 
.مغز فوالد تغییری نمی کند و با خواص قبلی خود باقی می ماند

 در فوالدهای سمانتاسیون درصد کربن پایین است و درصد 
عناصر آلیاژی مثل سلیسیم، کروم، نیکل، منگنز و مولبیدن

.در آن باال است

 برای افزایش سختی سطح در این نوع از فوالدها، مقطع 
فوالدی تحت عملیات حرارتی کربن دهی قرار گرفته و پر 

میلی متر کربن زیر سطح نفوذ خواهد 2کربن می شوند و تا 
.کرد



:جامدکربن دهی پودری یا 
 :        کربن دهی جامد سمانتاسیون فلزی  در کربن دهی پودری یا جامد، قطعات فوالدی را 

همراه با مواد کربن ده جامد در یک جعبه فوالدی 
معموالً از جنس فوالد نسوز موسوم به جعبه سمانتاسیون

ا به پس از بسته بندی، در جعبه ر. بسته بندی می کنند
کمک مواد نسوز مانند آزبست و یا خاک رس به نحوی 

.  می بندند که هیچ گونه تبادل هوا با خارج نداشته باشد
-925اغلب بین )این جعبه را تا دمای کربن دهی 

حرارت می دهند و برای مدت ( درجه سانتیگراد875
از واکنش . زمان مشخصی در این دما نگه می دارند

های شیمیایی داخل جعبه، گاز منو اکسید کربن 
تشکیل می شود که این گاز در سطح فوالد تجزیه شده

ناحیه تک )در دمای باال . و تولید کربن اتمی می کند
، کربن اتمی جذب سطحی فوالد می (فازی آستنیت

.شود و سپس به داخل آن نفوذ می کند



:مایع کربن دهی 

 . کربن دهی مایع در حمام های سیانور انجام می شود
این حمام ها معموالً متشکل از مخلوطی از مذاب نمک 

درصد سیانور فلزات قلیایی نظیر 50تا 10ها شامل 
درصد 40سیانور سدیم و یا سیانور پتاسیم، تا حداکثر 

رید کربنات سدیم و مقادیر متفاوتی از کلرید سدیم، کل
850-950پتاسیم و یا کلرید باریم در دمایی حدود 

در این حمام ها، . درجه سانتیگراد انجام می گیرد
سیانور . نمک های سیانور عامل فعال و کربن زا هستند

.سدیم کارایی بهتری نسبت به سیانور پتاسیم دارد
نمک های خنثی نظیر کربنات سدیم، کلرید سدیم، 

کلرید پتاسیم و یا کلرید باریم را به منظور تنظیم
غلظت سیانور، کنترل دمای ذوب، سیالیت و ترکیب 

.مناسب حمام اضافه می کنند

 در کربن دهی مایع، قطعات فوالدی را در داخل حمام 
درجه 850-950مذاب غنی از سیانید در دمایی بین 

سانتیگراد وارد می کنند و برای مدت زمان مشخصی 
در این روش نیز، در اثر واکنش های . نگه می دارند

ح شیمیایی مختلف، نیتروژن و منو اکسید کربن در سط
ن با تجزیه منو اکسید کربن به کرب. فوالد آزاد می شود

اتمی، کربن و نیتروژن اتمی در سطح فوالد جذب و به 
.صورت بین نشینی نفوذ می کنند



:کربن دهی گازی
 عی برای تهیه اتمسفر اندوترمیک مخلوط فشرده هوا و گاز طبی

با نسبت تقریبی سه حجم هوا و یک حجم متان را در حالی 
درجه سانتیگراد گرم شده 1040-1200که در محدوده 

است از روی بستری از نیکل به عنوان کاتالیزور عبور می 
واکنش اندوترمیک صورت گرفته بین اجزای مخلوط . دهند

منجر به تولید اتمسفری شامل گازهای نیتروژن، هیدروژن و 
بر اساس درصد گازهای موجود . منو اکسید کربن می شود

، 201، 102در این ترکیب، گازهای حامل به انواعی چون 
از بین این مخلوط . تقسیم می شود402و 302، 202

بیشترین کاربرد را در کوره 302گازها، گاز حامل نوع 
ترکیب این نوع گاز حامل . های کربن دهی گازی دارد

درصد گاز 40درصد گاز نیتروژن، حدود 40شامل حدود 
درصد گاز منو اکسید کربن و مقدار 20هیدروژن، حدود 

گاز نیتروژن در این مخلوط یک گاز . جزئی گاز متان است
اده خنثی بوده و به عنوان عامل رقیق کننده اتمسفر کوره استف

.می شود

 900در کربن دهی گازی، قطعات فوالدی را در حدود 
درجه سانتیگراد برای مدت زمان مشخص در محیطی شامل 
گاز یا مخلوطی از گازهایی که بتوانند در سطح فوالد تجزیه 

.شده و تولید کربن اتمی کنند قرار می دهند

 برای کربن دهی گازی از یک کوره با اتمسفری شامل 
مخلوطی از گازهای کربن زا و گاز اندوترمیک موسوم به 

( متان)گاز کربن زا گاز طبیعی . گاز حامل استفاده می شود
است ولی می توان از سایر هیدروکربن ها مثل اتان و یا 

گاز حامل برای رقیق کردن اتمسفر . پروپان هم استفاده کرد
و واکنش با هیدروکربن های گازی استفاده می شود و یک 

مخلوط گازی از نوع اندوترمیک است که در یک واحد 
. تولید کننده مجزا تهیه شده و سپس با متان مخلوط می شود



:کربن دهی گازی
:این هم فیلم کربن دهی گازی
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