
1 
  

 آلياصّای آىٍ َهيٌيَمآل

 تٚ ط٘س .اػت آٓ ػطح سٗي تش امؼيذاػي٘ٓ ٕاصك اليٚ ٗ ّات خامؼتشي -اي ٕقشٙ غاٛشي تا ػثل، ٗ ٕشُ فَضي آٍّ٘يٖيُ٘،

تتٚ   .اػتت  خ٘سدىي تشاتش دس ّقاُٗ ٗ تادٗاُ تؼياس فَضي آٍّ٘يٖيُ٘ .اػت ّغ يا ف٘الد ٗصٓ ػُ٘ يل آٍّ٘يٖيُ٘ ٗصٓ تقشيثي،

 .اػت ف پزيش إؿطا ٗ چنؾ خ٘اس فَضي غيشّغٖاطيؼي، ؾٖلش ائ ؾالٗٙ،

 ٗ ىشإثٜتا  فَتضي  صّتإي  ٗ اػت ٕادس تؼياس آصاد حاٍت دس ؾٖلش ائ .اػت ؾٖلشآٍّ٘يٖيُ٘ صّئ، پ٘ػتٚ ؾٖاكش دسكذ اص 8 

 تجاسي ّقياػٜاي دس ٗ ىشفتٚ قشاس ت٘جٚ ّ٘سد كٖؿتي فَضي ؾٖ٘آ تٚ اخيش، دسػاٍٜاي .آّذ ّي تٚ حؼاب طال اص اسصؿْٖذتش

 .اػت ىشفتٚ قشاس اػتفادٙ ّ٘سد مٚ اػت ػاً 100اص تيؾ تٖٜا

ٚ  ٛادي تٜتشئ ّغ ٗ ٕقشٙ اص تؿذ تٚ ىٕ٘ٚ اي مٚ، تاؿذ؛ ّي تااليي حشاستي ٛذايت قاتَيت داساي آٍّ٘يٖيُ٘  حشاستي ؿتٖاخت

ٔ  ٗ ت٘دٙ ّنؿة ػإتيْتش تش ىشُ 7.2حذٗد  دس آٍّ٘يٖيُ٘ دإؼيتٚ .ّيـ٘د ٌ  تٚ ْٛتي  ػتثل ّسؼت٘ب   آٍياطٛتاي  جتض  دٍيت

 آٓ ؾَْيات حشاستي اّا داسد حشاستي ؾَْيات إجاُ قاتَيت .داسد ػإتييشاد دسجٚ 670حذٗد  دس پاييٖي رٗب ٕقطٚ .ّيـ٘د

 .ّي تاؿذ پيشػاصي يا اچ ٛاسديٖو

ٗ  دائْي قاٍثٜاي دس ت٘آ ّي سا آٓ آٍياطٛاي ٗ آٍّ٘يٖيُ٘ .ّيثاؿذ ىشُ ٗ ػشد ؿنٌ تغييش ٗ ّنإيني ماس إجاُ قاتَيت داساي

ٚ  اص كتٖايؽ  تيـتتش  دس ختاف  تٚ ؾَت ٗيظىيٜاي آٓ آٍياطٛاي ٗ آٍّ٘يٖيُ٘ .مشد اػتفادٙ ٕيض ف٘سج يا  اتّ٘ثيتٌ ػتاصي،   جَْت

 كتٖايؽ  ٗ پتشٗؿتيْي  كتٖايؽ  دسيتايي،  ٗ سيَي حٌْ ٕٗقٌ كٖايؽ اػنَت ػاصي، خ٘دسٗػاصي، ػاختْآ ػاصي، غزاػاصي،

  .ّي ؿ٘د تشدٙ تٚ ماس ٛ٘ايي

خ٘اف ّختَف ٗ پشماستشد ائ فَض ػثة ؿذٙ اػت مٚ تشاي ٕياصٛاي ّختَف تت٘آ اص آٍّ٘يٖيُ٘ اػتفادٙ مشد. تٖت٘ؼ تؼتياس   

ٕ٘ؼ ( دٍيٌ ماستشد ٗ تٖ٘ؼ ّلشف آٍّ٘يٖيُ٘ ّي تاؿذ. اىش چٚ ايتٔ آٍياطٛتا داساي    054تاالي آٍياطٛاي آٍّ٘يٖيُ٘ ) تيؾ اص 

اطٛاي داساي خ٘اف ّـتشمي ٕػيش ٗصٓ ّخل٘ف متِ، ٛتذايت اٍنتشينتي صيتاد،     ٗيظىيٜاي خاكي ٛؼتٖذ، ٍينٔ مَيٚ آٍي

ٛذايت حشاستي صياد، قاتَيت إؿناع، خاكيت جشقٚ ٕضدٓ ٗ غيش ّغٖاطيؼي ت٘دٓ، ّقاّٗت تؼتياس صيتاد دس تشاتشخت٘سدىي،    
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ثايي ٗ قاتَيتت تاصيافتت   افضايؾ اػتسناُ دس دّاي پائئ، ٕؼثت اػتسناُ تٚ ٗصٓ تاال، ؿنٌ پزيشي تاال، غيشػْي ت٘دٓ، صي

 آػآ اؿاسٙ مشد.

ؾٖاكش آٍياطي تناس سفتٚ دس ػاختاس آٍياطٛاي آٍّ٘يٖيُ٘ تٚ تٖٜايي يا دس حض٘س ػايش ؾٖاكش، خ٘اف ٗيظٙ اي سا تٚ آٍّ٘يٖيُ٘ 

 ّي دٖٛذ. تاثيش ٛش يل اص ائ ؾٖاكش تٚ ك٘ست صيش تيآ ؿذٙ اػت:

 ( هظCu:)  كذ ّي تاؿذ. ٗج٘د ّغ تاؾث تٜثت٘د اػتتسناُ ٗ ػتختي دس حاٍتت     دس 04ت 0حذامثش اػتفادٙ اص ائ ؾٖلش

 سيختيي ٗ ؾَْيات حشاستي ؿذٙ، ّقاّٗت تٚ خ٘سدىي ٗ حؼاػيت تٚ خ٘سدىي دس اثش تٖؾ ساماٛؾ ّي دٛذ.

 ( عيليغينSi:)      ػيَيؼيِ تاؾث تٜث٘د خ٘اف سيختٚ ىشي ّي ؿ٘د ٗ ؿذيذاً ػياٍيت، ّقاّٗت تتٚ تتشك ىتشُ ٗخاكتيت

سا تٜث٘د ّي تخـذ. خإ٘ادٙ آٍياطٛاي آٍّ٘يٖيُ٘ ت ػيَيؼيِ ّلشف فشاٗإي دس كٖؿت داؿتٚ ٗ تٚ كت٘ست   ّ٘ادسػإي ّزاب 

 % دسكذ ػيَيؼيِ ّلشف ّي ؿٕ٘ذ.75آٍياطٛاي ي٘تنتيل، ٛيپ٘ي٘تنتيل يا ٛايپشي٘تنتيل تا 

 ( هٌيشینMg)  ادٙ اص ايتٔ فَتض دس   : ػثة تٜث٘د اػتسناُ ٗ ػختي  آٍياطٛاي ؾَْيات حشاستي پزيش ّي ؿ٘د. ٕؼتثت اػتتف

ّي تاؿذ. ّٖيضيِ دس آٍياط ػثة سٗؿٔ ؿذٓ ػطح، ّقاّٗتت تتٚ خت٘سدىي ٗ تشميثتي اص اػتتسناُ ٗ       4.0ت   4.42آٍياطٛا 

 ؿنٌ پزيشي ّي ىشدد.

 ( رٍیZn:)      سٗي تٚ تٖٜايي اثشي تش آٍّ٘يٖيُ٘ ٕذاسد، ٍينٔ تٚ ْٛشاٙ ؾٖاكشي ٕػيش ّغ يا ّٖيتضيِ ػتثة  ايجتاد خت٘اف

پزيشي ٗ پيشػختي طثيؿي ّي ؿ٘د. سٗي تيـتش دس تشميثات ؿيْيايي آٍياطٛايي مٚ اص طشيق دايناػت ٗ ؾَْيات حشاستي 

 سيختٚ ىشي ثقَي تٜيٚ ّي ؿٕ٘ذ، اػتفادٙ ّي ؿ٘د.

 ( قلعSn)    ائ ؾٖلش تٚ ط٘س ّ٘ثش خاكيت ضذ اكطنامي سا تٜث٘د ّي تخـذ، تٖاتشائ دس ماستشدٛاي ياتاقتإي ّفيتذ ّتي :

% قَؽ داؿتٚ تاؿٖذ. افضايؾ ّيضآ قَؽ ػثة تٜث٘د خ٘اف ّاؿتيٖناسي ؿتذٙ ٗ   75يختيي ّْنٔ اػت تا تاؿذ. آٍياطٛاي س

 ؾٌْ سػ٘ب ػختي سا دس تؿضي اص آٍياطٛا ّ٘سد تاثيش قشاس دٛذ.
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 ( عزبPb:) دسكذ تاؾث تٜث٘د خ٘اف ّاؿئ ماسي ّي ىشدد. 4.0ٗج٘د ػشب دس ّقاديش تيؾ اص 

 ( آّيFe:) ىشُ سا تٜث٘د دادٙ ٗ چؼثيذٓ قطؿٚ تٚ قاٍة سا دس سيختٚ ىشي تضسيقي ماٛؾ ّتي   ائ ؾٖلش ّقاّٗت تٚ تشك

دٛذ. افضايؾ دسكذ آٓ ػثة ماٛؾ خاكيت فشُ پزيشي ّي ؿ٘د. ضْٖا ائ ؾٖلش ّْنٔ اػت تا ػايش ؾٖاكش افضٗدٙ ؿذٙ 

 تٚ ّزاب ٗامٖؾ دادٙ  ٗ تشميثات تئ فَضي پيچيذٙ يا ٍجٔ تٍ٘يذ مٖذ.

 (هٌگٌشMn:) دس ّقاديشمِ تشاي مٖتشً اثش تخشيثي آٛٔ تل٘ست فاصٛاي تشد ٗ ؿنٖٖذٙ تناس ّي سٗد. ّقذاس آٓ  ائ ؾٖلش

 دس حذٗد ٕلف دسكذ آٛٔ اػت. ّٖيٖض تٚ ؾٖ٘آ ؾٖلش آٍياطي دستشميثات آٍياطي ماس پزيش تناس ّي سٗد. 

 ( کزمCr:)        ٍيتت تؼتياسمْي دس حاٍتت    افضٗدٓ مشُٗ ػثة ايجاد تشميثتات تتئ فَتضي ؿتذٙ ٗ چٕ٘تٚ ايتٔ تشميثتات حال

جاّذداسٕذ، اص سؿذ دإٚ جَ٘ىيشي ّي مٖٖذ. مشُٗ دس تشخي آٍياطٛا ّقاّٗت تٚ خ٘سدىي سا تٜثت٘د دادٙ ٗ دس ّقتاديش تتاالتش    

 حؼاػيت تٚ ػشيؽ ػشد ؿذٓ سا افضايؾ ّي دٛذ.

 ( ًيکلNi:)  ية إثؼتا  حشاستتي سا   ائ ؾٖلش ْٛشاٙ تا ّغ ّقاّٗت دس دسجٚ حشاست تاال سا افضايؾ دادٙ ٗ ْٛچٖئ ضتش

 ماٛؾ ّي دٛذ.

 ( فغفزP:)     ائ ؾٖلش تاؾث ج٘إٚ صٕي ٗ تلفيٚ ) سيض ؿذٓ ( فاص ػيَيؼيِ اٍٗيٚ دسآٍياطٛاي ٛايپشي٘تنتيتل آٍّ٘يٖيتُ٘ ت

 ػيَيؼيِ ّي ؿ٘د.

 ( تيتاًيَمTi:) ّؿْ٘ال تتٚ  تشاي سيض مشدٓ ػاختاس دس آٍياطٛاي سيختيي آٍّ٘يٖيُ٘ اص ائ ؾٖلش اػتفادٙ ّي ؿ٘د. تيتإي ُ٘

 ْٛشاٙ ّقاديشمْي تش تٚ ماس ّي سٗد.

 ( اعتزاًغيَمSr:)   .ائ ؾٖلش جٜت اكالح ٗ تٜؼاصي آٍياطٛاي ي٘تنتيل آٍّ٘يٖيُ٘ ت ػيَيؼيِ اػتفادٙ ّي ؿ٘د 
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 ( آًتيوَاىSb( عذین ،)Na:)  ( جٜت اكالح ٗ تٜؼتاصي ػيَيؼتيِ   4.45ٛشدٗي ائ ؾٖاكش دس ّقاديشمِ ) دس حذٗد %

 ٕذ.تناس ّي سٗ

 آلَهيٌيَم آلياصّای تٌذی طثقِ

 تقؼيِ 2سيختيي آٍياطٛاي ٗ  1ماسپزيش آٍياطٛاي اكَي ىشٗٙ دٗ تٚ تٍ٘يذ سٗؽ ٕػش ٕقطٚ اص آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي مَي، تٚ ط٘س

 حشاستي پزيش ٗ غيش قاتٌ ؾَْيات حشاستي تقؼيِ تٖذي ّي ؿٕ٘ذ.  ٗ ٛش مذاُ اص ائ ىشٗٙ ٛا تٚ دٗ دػتٚ ؾَْيات ؿٕ٘ذ ّي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلَهيٌيَم آلياصّای کلي تٌذی طثقِ(1-1)شکل 

                                                           
1-Wrought Ailloys 

  

2-Casting Alloy 

خالص + عٌاصز آلياصیآلَهيٌيَم   

 آلياصّای آلَهيٌيَم

 آلياصّای کارپذیز آلياصّای ریختگي 

عوليات آلياصّای 

     حزارتي پذیز        

 ) پيزعختي پذیز(

آلياصّای عوليات 

 حزارتي ًاپذیز

آلياصّای عوليات 

       حزارتي ًاپذیز      

) پيزعختي پذیز(    

آلياصّای عوليات 

        حزارتي ًاپذیز     

) کارعختي پذیز(   



5 
  

 

 دس اكتَي  فشآيٖتذ  دسحاٍينتٚ،  ؿتٕ٘ذ؛  ّي تٍ٘يذ ىشُ ٗ ػشد تٚ حاٍتٜاي دٛي ؿنٌ فشآيٖذٛاي اص اػتفادٙ تا ماسپزيش آٍياطٛاي

ٚ  ٗ رٗب سيختيتي،  آٍياطٛاي تٍ٘يذ ٚ  اص ماسپتزيش  آٍياطٛتاي  .تاؿتذ  ّتي  ىتشي  سيختت  ػتاختاس  ٗ ؿتيْيايي  تشميتة  ٕػتش  ٕقطت

ٙ  دٗ اص يل ٛش .داسٕذ تفاٗت ماّالً سيختيي آٍياطٛاي تا ّينشٗػن٘پي ٚ  ٕيتض  فت٘   ىتشٗ ٚ  دٗ تت  ؾَْيتات  ّتْايض،آٍياطٛتاي  دػتت

ٚ  (0-0ؿتنٌ )  دس .ؿتٕ٘ذ  ّي تقؼي2ِ  پزيش پيشػختي يا حشاستي پزيش ؾَْيات آٍياطٛاي1  ٕاپزيشحشاستي   مَتي  تٖتذي  طثقت

 .اػت ؿذٙ دادٙ ٕـآ آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي

 يتا  سيختيتي  آٍياط ٛش .ؿ٘د ْٕي اطال  آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي تشسٗي حشاستي ؾَْيات ٕ٘ؼ ٛش ّ٘سد دس پزيش حشاستي ؾَْيات ٗاطٙ

 داد، افضايؾ 3 ػختي سػ٘ب تٚ ّ٘ػُ٘ خاكي حشاستي ؾَْيات طشيق اص سا آٓ اػتسناُ تت٘آ مٚ آٍّ٘يٖيُ٘ )ماسپزيش(ٕ٘سدي 

 .ّي ؿ٘د ٕاّيذٙ حشاستي پزيش ؾَْيات آٍياط

، Cu ،Cu+Mgّثتٌ   ؾٖاكتشي  حتاٗي  ػتخت ؿتٕ٘ذىي   خاكتيت سػت٘ب   تتا  ماسپتزيش  يا سيختيي آٍياطٛاي ؾّْ٘ي، تٚ ط٘س

Mg+Si(Mg2Si)  ٗMg+Zn(Mg2Zn) مٚ آٍّ٘يٖيّ٘ي آٍياطٛاي .ّي دٖٛذ آٍياط تٚ سا پزيشي ػختي مٚ خاكيت ٛؼتٖذ 

 .ّيـٕ٘ذ ٕاّيذٙ ٕاپزيش حشاستي ؾَْيات ٕيؼت، افضايؾ قاتٌ طشيق ائ اص إٜٓا اػتسناُ

 

 

 

 

 

                                                           
3- Non Heat Treatable 

4-Heat Treatable 

5-Precipitation Hardening 
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 کارپذیز آلياصّای

 متاس  ٛتاي -فشآيٖذ اص يل ٛش تٍ٘يذ ؿشايط تٚ ت٘جٚ تا ػپغ ٗ سيختٚ ؿْؾ تٚ ؿنٌ آٍياط اتتذا ماسپزيش)ٕ٘سدي( آٍياطٛاي دس

ُ  سٗؽ دٗ اص ّؿًْ٘، تٚ ط٘س .ّي ؿ٘د إجاُ قطؿٚ سٗي تش .... ٗ تشؽ ػ٘ساخ ماسي، ف٘سج، ٕ٘سد، ّإٖذ ػشد ٚ  1 ّتذاٗ  ٕٗيْت

 .ّيـ٘د اػتفادٙ ٕ٘سدي ؿْؾ تٜيٚ تشاي 2 تل تاسي يا ّذاُٗ

 ّتزاب  ٗ متشدٙ  دسيافتت  دائِ تٚ ك٘ست سا ّزاب داسد، قشاس ّزاب پاتيٌ صيش دس مٚ ىشُ ف٘الد اص ّسفع ٛاي ّذاُٗ، سٗؽ دس

تتٚ   سا ّتزاب  داسٕتذ  قشاس ّسفػٚ تاالي قؼْت دس مٚ آتيشدٛايي اًٗ ّشحَٚ دس ٗ ؿذٙ ّسفػٚ ٗاسد پاتيٌ اص ؿذٓ سٛا اص پغ

ٚ  تتا  دسپايتآ،  ٗ ؿ٘د ّي ّٖجْذ ماٌّ تٚ ط٘س ٗ سػيذٙ آتفـآ ّٖطقٚ تٚ ّزاب تؿذ ّشحَٚ دس ٗ ْٕ٘دٙ خْيشي ك٘ست  تيغت

 .اػتت  تااليي تشخت٘سداس  تٍ٘يذ ػشؾت اص سٗؽ ائ .ّيييشد قشاس ٕقاٍٚ كفسٚ سٗي تش ٗ إجاُ فَض تشؽ ؾٌْ ّسفػٚ، إتٜايي

 ػتپغ  ٗ مشدٙ ؿاسط ّؿيٖي تٚ ّقذاس سا م٘سٙ اتتذا .ّي ؿ٘د إجاُ ّاػٚ اي قاٍثٜاي تٚ ٗػيَٚ ٗ ماسخإٚ ٛا دس تنثاسي سٗؽ

 .ؿ٘د ّي سيختٚ ٕػش ّ٘سد قاٍثٜاي دس ؿذٙ آّادٙ ؿاسط

 ریختگي آلياصّای

ٚ  جٜت ؿاسط ّ٘اد إ٘اؼ .ّي تاؿذ ّؼتقيِ ّزاب سيضي تٚ ك٘ست قطؿٚ ٕٜايي ؿنٌ تٍ٘يذ ٛذف سٗؽ، ائ دس  ىتشي - سيختت

 :اص ؾثاستٖذ مٚ داسٕذ ٗج٘د آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي

% 2/99حتذٗد   دس تتااليي  خَت٘ف  دسكتذ  اص ٗ تٍ٘يذرٗب آٍّ٘يٖيُ٘  ماسخإٚ ٛاي دس ّؿْ٘ال ؿْؾ ائ :اٍليِ شوش -1

ُ  20 اٍتي  15 ٗصٓ تا ؿنٌ ّؼتطيٌ پ٘مٚ ٛاي تٚ ك٘ست ؿْـٜا ائ ّؿًْ٘، تٚ ط٘س .اػت تشخ٘سداس ٚ  ميَت٘ىش -ّتي  تٜيت

ِ  ٗ سٗي ّٖيضيِ، ؿْؾ ٛاي اص آٍياطػاصي تٚ ّٖػ٘س .ؿٕ٘ذ ٓ  ٛتذف  متٚ،  ّت٘اقؿي  دس .ؿت٘د  ّتي  اػتتفادٙ  ػيَيؼتي  افتضٗد

 ٛاسدٕشٛتا  يتا  آٍياطػتاصٛا  اص ّت٘اسد،  ػايش دس .ؿ٘د ّي اػتفادٙ ٛا ؿْؾ آٓ اص تاؿذ، ّزاب تٚ ػيَيؼيِ ٗ ّٖيضيِ ّقذاسمْي

 .ؿ٘د ّي اػتفادٙ

                                                           
1-Continues 

2-Non Continues 
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ُ  تٚ دٍيٌ .ؿٕ٘ذ ّي تٍ٘يذ تشىـتي ٛا ٗ قشاضٚ ٛا ّجذد رٗب اص ّؿْ٘ال ؿْـٜا ائ :ثاًَیِ شوشْای -2  ؾَْيتات  إجتا

ٚ  ؿْؾ ٛتاي  اص ىشإتش قيْت ٍساظ اص ٛا ؿْؾ ائ إٜٓا، سٗي تش تْيضماسي ٗ تلفيٚ  ٗ خَت٘ف  دسكتذ  ٍٗتي  ٛؼتتٖذ  اٍٗيت

 .تاؿٖذ ّي داسا سا اٍٗيٚ ؿْؾ ٛاي تٚ ٕؼثت تاالتشي ميفيت

 .ؿ٘د إجاُ إٜٓا سٗي تش تْيضماسي ؾَْيات تايذ اػتفادٙ اص قثٌ ٍٗي داؿتٚ ّٖاػثي قيْت :قزاضِ ّا -3

 ىشي سيختٚ دس ّجذد ؿاسط جٜت مٚ تاؿذ ّي ساٛياٛي ػيؼتِ ٗ ّؿي٘ب قطؿات إ٘اؼ ؿاٌّ ؿْـٜا ائ :تزگشتي ّا -4

 . ؿ٘د ّي اػتفادٙ

ٙ  .اػت ؿذٙ آٍياطػاصي آٍّ٘يٖيُ٘ تا مٚ اػت ؾٖلشي ّؿٖي تٚ آّيظٓ ّا(: )آهيضى ّاردًزّا یا ٍ آلياصعاسّا  -5  ٛشىتا

ٚ  .ؿت٘د  ّي اػتفادٙ آٍياطػاصٛا اص تاؿذ، ّزاب تٚ پاييٖتش رٗب ٕقطٚ يا تاالتش رٗب ٕقطٚ تا ؾٖاكشي افضٗدٓ ٛذف، ٓ -تت  ؾٖت٘ا

ٚ  تتا  سٗي يتا  ٗ ػإتييشاد دسجٚ 1080 رٗب ٕقطٚ تا ّغ مشدٓ اضافٚ ّثاً، ٚ  420 رٗب ٕقطت ٚ  ػتإتييشاد  دسجت  ّتزاب  تت

 آٍّ٘يٖيُ٘ سيختٚ ىشي دس صياد تخاس فـاس تٚ ؾَت پايئ، رٗب ٕقطٚ داساي فَضات. ؿ٘د إجاُ آّيظٓ ك٘ست تٚ تايذ آٍّ٘يٖيُ٘

 .ؿ٘د-ّي ّزاب پاؿؾ تاؾث ّزاب تٚ إٜٓا خاٍق افضٗدٓ إٓنٚ، تٚ دٍيٌ مشد؛ اػتفادٙ آّيظآ ك٘ستتٚ  سا إٜٓا تايذ

 AA 1اعتاًذارد تزاعاط آلَهيٌيَم آلياصّای ًوادگذاری

 ٗ اطالؾات إتقاً دس تؼٜيٌ تاؾث اػتإذاسدٛا اص اػتفادٙ .ّيـ٘د ٕاّيذٙ اػتإذاسد ّٜٖذػي، ٗ كٖؿت دٕياي ّـتشك صتآ

 فشاٗإتي  تٚ ت٘جٚ تا .ؿ٘د ّي ؾّْ٘ي ٗ ػادٙ صتإي تا ّختَف ّ٘اد ٗ آٍياطٛا ماستشد ٗ تشمية خ٘اف، ْٛچ٘ٓ اطالؾاتي تيآ

 پا ْٛچٖآ ّختَف، اػتإذاسدٛاي ػاصي ّؿادً تٚ ّشت٘  ّـنالت تئ اٍََْي، ٗ مـ٘سي اي، ّٖطقٚ ٗ تّ٘ي اػتإذاسدٛاي

ٔ  مٚ .ّيـ٘د اػتفادٙ ىٕ٘اى٘ٓ اػتإذاسدٛاي اص ّختَف ّٖاطق ٗ مـ٘سٛا دس ٗ جاػت تش ٔ  دس AA ٗ ّتتذاٍٗتشي  ّثستث  ايت

 آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي ؿٖاخت دس سٗؽ تشئ ؿذٙ ؿٖاختٚ آّشينايي اػتإذاسد تشاػاع آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي تٖذي تقؼيِ ٕس٘ٙ

                                                           
1-Aluminium Association 
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 دس آٓ متاستشد  ٕس٘ٙ ٗ اػتإذاسد ائ آٍّ٘يٖيُ٘، AA آٍياطٛاي آٍياطٛاي تا آؿٖايي ضْٔ تا ىشدد ّي رمش ؿ٘د، ّي ّسؼ٘ب

  .ىشدد تيآ ٕيض آٍّ٘يٖيُ٘ آٍياطٛاي ّ٘سد

ٔ  اص دػتٚ ٛش .ؿٕ٘ذ ّي تقؼيِ تٖذي سيختيي آٍياطٛاي ٗ ماسپزيش آٍياطٛاي دػتٚ دٗ تٚ آٍّ٘يٖيُ٘ اػتإذاسد دس  آٍياطٛتا  ايت

 .ّي ؿٕ٘ذ تٖذي تقؼيِ ىشٗٙ چٖذ تٚ ماستشد ٗ خ٘اف ٕيض ٗ اكَي آٍياطي ؾٖلش تشاػاع

 کارپذیز آلَهيٌيَم آلياصّای ًوادگذاری 

 تتا  ٛش آٍياط مٚ ؿٕ٘ذ ّي تقؼيِ تٖذي ىشٗٙ ٛـت ( ت0ٚ-0جذًٗ ) تا ّطاتق آٍّ٘يٖيُ٘ ماسپزيش آٍياطٛاي AAاػتإذاسد  دس

ٚ  .اػت آٍياطي اكَي ىشٗٙ ٕـآ دٖٛذٙ چپ ػْت اص اًٗ سقِ .ؿ٘د ّي ّـخق سقْي چٜاس ؾذد يل ِ  چٖإچت  اص دُٗ سقت

 دسجٚ تؿذي تيإيش ؿْاسٙ دٗ .ّيثاؿذ راتي ٕاخاٍلي مْي ّقذاس داساي ٕـذٙ آٍياط آٍّ٘يٖيُ٘ تٚ ّؿٖي تاؿذ، كفش چپ ػْت

 ؾذدي دُٗ چٖإچٚ سقِ .ّيثاؿذ دسكذ 99.5خَ٘ف  تا آٍّ٘يٖيُ٘ يؿٖي 1050ّثاً،  تٚ ؾٖ٘آ .ّيثاؿذ آٍّ٘يٖيُ٘ خَ٘ف

ىشٜٗٛتاي   دس .تاؿذ ّي آٍّ٘يٖيُ٘ دس ؿذٙ تؿشيف تٚ ّقذاس ٕاخاٍلي چٖذ يا يل ّيضآ مٖتشً دٖٛذٙ ٕـآ تاؿذ، 9 تا 1 اص

xxx7  تاxxx8   ِتاؿذ ّي آٍياطي اكالح دٖٛذٙ ٕـآ دُٗ سق.  

 اكتَي  آٍيتاط  سٗي تتش  ؿتذٙ  إجاُ اكالحات دٖٛذٙ ٕـآ تاؿذ 9 تا 1 اسقاُ اىش ٗ اكَي اػت آٍياط مٖٖذٙ تيآ تاؿذ كفش اىش

 آٍياطٛتاي  تفنيل ٗ ٕاّيزاسي جٜت فقط ىشٜٗٛا ائ دس تؿذي سقِ دٗ .ّيـٕ٘ذ ىزاسي ٕاُ خاكي ق٘إئ تشاػاع مٚ اػت

 تشاػاع .ؿٕ٘ذ ّي تٖذي ( تقؼي7ِ-0جذًٗ ) ّطاتق ىشٗٙ 8 دس ٕيض آٍّ٘يٖيُ٘ سيختيي آٍياطٛاي .تاؿٖذ ّي ِٛ اص ّختَف

 آٛتٔ،  ؾٖاكتش  اىتش  ٍٗتي  تاؿذ ّي ينؼآ آٍياط ٛش سيختيي قطؿٚ ٗ ؿْؾ ؿيْيايي تشمية آٍياطٛاي آٍّ٘يٖيُ٘، اػتإذاسد

 ؿْؾ حاٍتٜا ائ دس  .( ّي تاؿٖذ3-0)جذًٗ  ّـاتٚ تشميثي داساي ؿ٘د، اضافٚ آٍياطي ؾٖلش ؾٖ٘آ -تٚ سٗي، يا ٗ ّٖيضيِ

 .مٖٖذ ّي ( پيذا7-0جذًٗ ) ّـاتٚ ّتفاٗتي ؿيْيايي سيختيي تشمية قطؿٚ ٗ
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 آلَهيٌيَم کارپذیز آلياصّای تزای AAًاهگذاری  ( : عيغتن1-1جذٍل )

 کارتزد آلياصی اصلي عٌصز آلياصی گزٍُ

1xxx 
 تيشتز یا درصذ 99

 آلَهيٌيَم
 ٛادي اٍنتشيني، كٖايؽ غزايي، داسٗئي ٗ ػاختْإي

2 xxx ّاؿئ كٖايؽ ٛ٘ايي، اتضاسآالت ٗ قطؿات هظ 

3 xxx ّقاُٗ تٚ خ٘سدىي، تشاؿناسي خ٘ب، خ٘اف ّنإيني خ٘ب هٌگٌش 

4 xxx ؿنٌ پزيشي، ػياٍيت خ٘ب عيليغين 

5 xxx ّقاُٗ تٚ خ٘سدىي، ّقاُٗ تٚ خؼتيي، ج٘ؽ پزيشي خ٘ب هٌيشین 

6 xxx كٖايؽ ٛ٘ايي، دسيايي، ٍٍ٘ٚ ػاصي، ّقاُٗ تٚ خ٘سدىي، ج٘ؽ پزيشي عيليغين + هٌيشین 

7 xxx كٖايؽ ٛ٘ايي، ّقاُٗ تٚ خ٘سدىي، اػتسناُ تؼياس تاال رٍی 

8 xxx ّقاُٗ تٚ خ٘سدىي دس دسجٚ حشاست تاال، خ٘ؽ تشاؿي عٌاصز عایز 

 

 آلَهيٌيَم ریختگي آلياصّای تزای AAًاهگذاری  ( : عيغتن2-1جذٍل )

 آلياصی اصلي عٌصز آلياصی گزٍُ

1xx.x 99 آلَهيٌيَم تيشتز یا درصذ 

2 xx.x هظ 

3 xx.x هظ/ هٌيشین  + عيليغين یا ٍ هظ  +عيليغين 

4 xx.x عيليغين 

5 xx.x هٌيشین 

7 xx.x رٍی 

8 xx.x قلع 

9 xx.x عٌاصز عایز 

 

ؾالٗٙ تش سٗؽ ٕاُ ىزاسي ف٘ ، ّؿْ٘ال اص ؾالئِ ٗ ٕـإٚ ٛاي دييشي دس مٖاس ٕاُ آٍياط اػتفادٙ ّي ؿ٘د مٚ ّـخق مٖٖتذٙ  

حشاستي اؾْاً  ؿذٙ ) حاالت تْپش( تش ائ آٍياطٛا ّتي تاؿتذ. حتاالت تْپتش تيتإيش تشتيتة       تشخي ؿشايط تٍ٘يذ ٗ ؾَْيات 
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ؾَْيات حشاستي، فشآيٖذٛاي حشاستي ٗ ّنإيني اؾْاٍي تش سٗي ّسلً٘ ّي تاؿذ. ائ ؾالئِ ٕـآ ّي دٖٛذ متٚ افتضايؾ   

فادٙ اص حتتشٗف تتضسه التتتئ  ٕست٘ٙ ٕاّيتتزاسي تتا اػتت    ػتختي ٕاؿتي اص ؾَْيتتات حشاستتي تتت٘دٙ يتا ٕاؿتي اص ماسػتتختي.     

(W,T,H,O,F.اسقاُ ّي تاؿذ. حشٗف تيإيش تقؼيِ تٖذي حاالت فشؾي تْپش ّي تاؿذ ٗ ) 

 شرح کذاصلی

W عملیات محلولی شذه 

T عملیات حرارتی پیرسختی شذه / تحت فرآینذ کار سرد قرارگرفته 

H کرنش سختی شذه 

O آنیل شذن 

F  انجام فرآینذ خاص (شرایط اولیه تولیذ ) عذم 

  

 آلَهيٌيَم آلياصّای تزخي در ریختگي قطعِ ٍ شوش شيويایي تزکية ( : تفاٍت3-1جذٍل )

 گزی ریختِ فزآیٌذ آلياصی عٌصز
 (%)آلياصی عٌصز شذُ تعزیف هقذار

 اٍليِ شوش در ریختگي قطعِ در

 آّي
 دائن قالة ٍ ّای هاط گزی ریختِ

5115 ≤ 0.03  ≤ 
-0.25  0.15 ≤ 0.05 

0.25 -0.6 ≤ 511 
0.6 -1 ≤ 512 

≥1 ≤ 513 

 513 ≥ 113 ≥ دایکغت گزی ریختِ
≥ 113 ≤ 111 

 ≤    0.05 515 ≥ گزی ریختِ رٍشْای ّوِ هٌيشین
≥ 515 ≥ 511 

 دایکغت گزی ریختِ رٍی
0.25-0.6 ≤ 5115 

≥ 516 ≤ 511 
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 پزکارتزد آلَهيٌيَم آلياصّای اعتاًذاردّای (: اًَاع4-1جذٍل )

JAPAN 

USA 

SAE 

USA 

AA / ASTM 

ITALY 

UNI 

GERMANY FRANCE EN AC- ISO UK/INDIA 

  150 3950  A5  Al 99.5 LM 0 

ADC 12 383 384 5076  A-S9U3-Y4 46 100 Al-Si10Cu2Fe LM 2 

AC 2A 326 319 3052 G-AlSi6Cu4,(225) A-S5U3 45 200 Al-Si5Cu3 LM 4 

AC 7A 320 514 3058 G-AlMg5,(244) AG6 51 300 Al-Mg5Sil,AlMg6 LM 5 

AC 3A  A413 4514 G-AlSi12,(230) AS 13 44 100 Al-Si12,Al-Si12Fe LM 6 

AC 4A 309 A360 3049 G-AlSi10Mg,(233) A-S10G 43 100 Al-Si10Mg LM 9 

 34 222 3041  A-U10G  Al-Cu10Si2Mg LM 12 

AC 8A 321 336 3050  A-S12UN 48 000 Al-Si12Cu,Al-Si12CuFe LM 13 

AC 4D 322 355 3600  A-S4UG 45 300 Al-Si5Cu1Mg LM 16 

 305 A413 5079 G-AlSi12(Cu),(231) A-S12-Y4 47 000 Al-Si12Cu,Al-Si12CuFe LM 20 

AC 2A 326 308 7369/4 G-AlSi6Cu4,(225) A-S5U2 45 000 Al-Si6Cu4 LM 21 

AC 2A 326 319 3052 G-AlSi6Cu4,(225) A-S5U 45 400 Al-Si5Cu3 LM 22 

AC 4B 

ADC10 

306 A380 

5075 

3601 

G-AlSi8Cu3,(226) A-S9U3A-Y4 46 500 Al-Si8Cu3Fe LM 24 

AC 4C 323 A356 3599 G-AlSi7Mg A-S7G 42 000 Al-Si7Mg LM 25 

 332 332 3050  A-S7U3G  Al-Si9Cu3Mg- LM 26 

AC 2B   7369   46 600 Al-Si7Cu2Mn0.5 LM 27 

   6251    Al-Si19CuMgNi LM 28 

   6251    Al-Si23CuMgNi LM 29 

  390     Al-Si17Cu4Mg LM 30 

 310 712 3602  A-Z5G 71 000 Al-Zn5 LM 31 

 

 

 


