
 

 

 گروه فوالد عناصر آلیاژی
 گرید فوالد در

 AISI/SAEنامگذاری 

 درصد منگنز 1با حداکثر 

 فوالد کربنی

10XX 

 11XX خوش تراش گوگرد دار

 12XX خوش تراش گوگرد و فسفر دار

 15XX درصد 1-65/1با مقدار منگنز 

 13XX فوالد کربنی منگنزدار درصد منگنز 75/1میانگین 

 درصد نیکل 5/3 میانگین
 فوالد نیکل دار

23XX 

 25XX درصد نیکل 5میانگین 

 درصد کروم 65/0 درصد نیکل و 25/1 میانگین

 فوالد نیکل کروم دار

31XX 

 32XX رصد کرومد 07/1درصد نیکل و  75/1 میانگین

 33XX کروم درصد 55/1و درصد نیکل  5/3میانگین 

 34XX درصد کروم 77/0و درصد نیکل  3میانگین 

 درصد مولیبدن 2/0-25/0دارای 
 فوالد مولیبدن دار

40XX 

 44XX درصد مولیبدن 4/0-52/0دارای 

 41XX فوالد کروم مولیبدن دار مولیبدن درصد 12/0-3/0  درصد کروم و 5/0-95/0دارای 

 درصد مولیبدن 25/0 درصد کروم و میانگین 5/0-8/0درصد نیکل،  82/1 دارای میانگین

 فوالد نیکل کروم مولیبدن دار

43XX 

درصد  2/0-35/0درصد کروم و  45/0 میانگیندرصد نیکل،  05/1 دارای میانگین

 مولیبدن
47XX 

 درصد مولیبدن 2/0-25/0درصد نیکل و  85/0-82/1دارای 
 فوالد نیکل مولیبدن دار

46XX 

 48XX درصد مولیبدن 25/0 درصد نیکل و میانگین 5/3 دارای میانگین

 درصد کروم 27/0-65/0دارای 

 فوالد کروم دار

50XX 

 51XX درصد کروم 8/0-05/1دارای 

 50XXX درصد کربن 1درصد کروم و حداقل  5/0دارای میانگین 

 51XXX درصد کربن 1درصد کروم و حداقل 02/1 دارای میانگین

 52XXX درصد کربن 1درصد کروم و حداقل  45/1 دارای میانگین

 61XX دار فوالد کروم وانادیم درصد وانادیم 1/0-15/0وم و درصد کر 6/0-95/0دارای 

 72XX فوالد کروم تنگستن دار درصد تنگستن 75/1ن درصد کروم و میانگی 75/0دارای میانگین 

 درصد مولیبدن 12/0درصد کروم و  4/0درصد نیکل، میانگین  3/0دارای میانگین 

 فوالد نیکل کروم مولیبدن دار

81XX 

 86XX درصد مولیبدن 2/0 درصد کروم و 5/0 صد نیکل، میانگیندر 55/0 دارای میانگین

 87XX درصد مولیبدن 25/0 درصد کروم و 5/0 صد نیکل، میانگیندر 55/0 دارای میانگین

 88XX درصد مولیبدن 35/0 درصد کروم و 5/0 صد نیکل، میانگیندر 55/0 دارای میانگین

 92XX د سیلیسیم منگنزدارفوال درصد کروم 65/0 درصد منگنز و میانگین 65/0-85/0 درصد سیلیسیم، 4/1-2دارای 

 درصد مولیبدن 12/0درصد کروم و  2/1درصد نیکل، میانگین  25/3دارای میانگین 

 فوالد نیکل کروم مولیبدن دار

93XX 

 94XX درصد مولیبدن 12/0درصد کروم و  4/0درصد نیکل، میانگین  45/0انگین دارای می

 97XX درصد مولیبدن 2/0درصد کروم و  2/0 درصد نیکل، میانگین 55/0انگین دارای می

 98XX درصد مولیبدن 25/0و  درصد کروم 8/0 درصد نیکل، میانگین 1دارای میانگین 

 


