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  پیشگفتار

  ها ي کلی چدن تاریخچه
ه راحتی  بسال کهنهزار سال پیش از میالد با این فلز حدود هاي کهن، از  اي از سرزمین در متون تاریخی آمده است که مردم پاره

علت کاربرد وسیع چدن . اند ساخته اي دیگر از وسایل موردنیاز خود را با آن می  ابزارهاي کشت و کار و پارهدر ارتباط بوده، بطور مثال
  .گري سهل، مقاومت سایش مناسب، قابلیت جذب ارتعاش خوب و سرانجام ارزانی آن بوده است ریخته: هاي پیش در زمان

 .راحتی وارد فهرست مصارف عمومی مردم شود مانندي قرار گرفته و به د تا این فلز در موقعیت بیعوامل نامبرده باعث ش
اي  گونه  هاي استاندارد تکنیکی اساسی جدید شده است، به بندي و همچنین دسته در دنیاي امروز وارد گروه» سال فلز کهن«این 

  .اند ناپذیر آن قرار گرفته بندي استاندارد جزو جدایی  دستهکه به صورت بسیار تخصصی تولید و استفاده شده و منابع یا

   در کشور ما وضعیت چدن
 تولید نام طور کلی به صورت بی این فلز در ایران به. کند را به ذهن متبادر می» فلز خاموش«فلز چدن در کشور ما بیشتر عنوان 

به اطالعات  (کند بلکه بسیار اشتباه است  ه تنها مشکلی را حل نمین... هاي بسیار کلی همچون چدن مالیبل و  دادن نام گاهی! شود می
  .)کتاب حاضر مراجعه شود

روش تولید این . شده است ، در ایران بسیار ناکارآمد و فراموشاستاندارد جهانی  یکي تخصصی این فلز، به صورت توسعه
   .منبعی نداردیا بندي و پایه و   هیچ گروه)صنعتیم مهغیر از برخی محدود از مراکز ( دستی کشور فلز در عمده صنایع پایین

هاي کوچک   وسیع کارگاهسطح در کشور ما بسیار ابتدایی بوده و در ،ها و مشخصات استاندارد چدن رسانی در گروه  اطالع
ي علمی فلز تولید خویش  نام و شناسنامهطرح ریزان، لزومی در  اي که اکثر چدن گونه  است؛ بهشده ریزي نیز کامالً متوقف  چدن
درست است که . براي هدایت این امر در کشور وجود ندارد) مثل بوروکراسی پوالد(در نهایت ارگان و مرکز مشخصی . بینند نمی

ي  شاخهگیرند، لیکن دلیلی وجود ندارد که   قرار می(Ferrous Matterials)یتی فرپوالد و چدن با هم در یک گروه درشت فلزات 
  .هاي چدن در پناه این استدالل رها شود بسیار بزرگ گروه

  معرفی کتاب
هاي استاندارد، مشخصات شیمیایی، خواص شیمیایی و مشخصات  ها، معرفی هاي استاندارد چدن  زیرشاخه و،هاي اساسی شاخه

 ي همت خویش قرار نان را وجهه معرفی کاربردي هر یک از آ،عملیات حرارتی چدن از جمله مفاهیمی هستند که کتاب حاضر
  . باشد  می)البته صرفاً کاربردي(این کتابتوجه اي است که مورد  بندي اساسی فلزات چدن اولین کار پایه بنابراین کالس. داده است
د هاي طرح شده از منابع معتبر و غنی و بخصوص جدی ي اطالعات و داده هاي معادل استاندارد را با مقایسه  کتاب نام این

ASTM ،DIN ،JIS گیرند  به صورت پراکنده مورد استفاده قرار می بطور عمده در کشور مااکنون ي این منابع هم همه... ( و (
 تخصصیهاي فنی و  ي گروه  کتاب حاضر قادر است همچون منبعی قابل اعتماد مورد استفاده،بنابراین.  استاستخراج نموده

  .گذاري کند  خاموش پایه"متأسفانه" در باب این فلز ،یالوگی غنی رامرتبط با این مقوالت قرار گرفته و د
  .  انجام گیرد"این گروه فلزات"اي از دریاي تالشی است که باید در زمینه  تدوبن این کتاب قطره

رتی،  حراعملیاتپایه هاي   مکانیزیم،ها گذاري براي مشاهده و واژه)  آنبه صورت اصل (DINمعرفی چندین سند استاندارد 
  . هدایت کنداین منابعتر  ي این کتاب است تا خواننده را به مقصد کامل کریستالوگرافی ضمیمهوکارهاي قواعد و ساز



 
 

  : تقدیر و تشکر
وسیله از جناب آقاي مجیدرضا زروئی، مدیریت محترم انتشارات فدك ایساتیس که نسبت به چاپ و نشر این اثر اقدام نمودند  بدین

  . ددار ا ابراز میتشکر عمیق خویش ر
 نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر انتشارات ،هرگونه ابهام و اشکالي  با مشاهدهخواهشمند است که محترم در پایان از خوانندگان 
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  ISO 945گذاري میکروساختار گرافیت در  تعریف و نام

(Designation of Microstructure of Graphite in ISO 945)  
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