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آلومینیوم و آلیاژهای آن: فصل دوم  
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Aluminium Engine Blocks (Lupo) 

Al heat transfer components 

Forged Aluminium Wheels 
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 معرفی آلومینیوم

  فلزی سبک است 

 نسبت استحکام به وزن باالیی دارد 

 هدایت حرارتی و گرمایی خوبی دارد 

 غیر سمی است 

 مقاومت به خوردگی خوبی دارد 

 به همه روش ها قابلیت ساخت دارد 

نرم است و قابلیت شکل پذیری باالیی دارد 
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 تاریخچه آلومینیوم

ها استفاده از نمک آلومینیوم به عنوان ثابت کننده رنگ در رنگرزی و بند آوردن خون در زخم: روم باستان 

  1806 : کشف وجود آلومینیوم فلزی توسطDavy  و نامگذاری به عنوان آلومینیوم 

1825 : تولید مقادیر کم فلز آلومینیوم توسطOrsted 

1845 : اصالح فرآیندOrsted  توسطWohler  و تولید مقادیر بیشتر آلومینیوم 

1886 : تولید آلومینیوم در مقیاس بزرگ با روشHall-Heroult 

1898 : ابداع فرآیند بایر توسطBayer 

1845 : اصالح فرآیندOrsted  توسطWohler  و تولید

 گیری چگالی  مقادیر بیشتر آلومینیوم برای اندازه
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 کاربرد آلومینیوم
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 کاربرد آلومینیوم

 2002مصرف آلومینیوم در چین در سال  2002مصرف آلومینیوم در آمریکا در سال 
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 کاربرد آلومینیوم



Airbus A340 

Despite competition from other 

materials, Al alloys still make up > 

70% of structure of modern 

commercial airliner 

 کاربرد آلومینیوم

8 
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 تولید آلومینیوم

 سهم کشورهای مختلف درتولید بوکسیت

 کشورهای دارای بیشترین ذخایر بوکسیت سهم کشورهای مختلف درتولید آلومینیوم



سنگ ترین اصلی) آبدار آلومینیوم اکسید :بوکسیت 

 )آلومینیوم تولید برای معدنی

 

 

 

از خالص آلومینیوم اکسید جداسازی :بایر فرآیند 

 بوکسیت

 

 

 

 اکسید تجریه با مذاب آلومینیوم تولید :هال فرآیند 

  (Na3AlF6) کریولیت مذاب حمام در محلول آلومینیوم

 کربنی کاتد و آند با الکترولیزی سلول در
10 

 تولید آلومینیوم

Carbon  

Anode 

Aluminum 

Cathode 

Bauxite 

Alumina 

plus 

Fluoride salts 

CO2 O Al 

Pxxyy 

xx = % Si Impurity 

yy = % Fe Impurity 

Grades Range From: 

P0202 to P1535 

Typical Grade: P1020 

0.10% Si & 0.20% Fe 

Additional Electrolytic 

Refining Available to get 

99.999% Purity 
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 ساخت قطعات آلومینیومی
بیلت و شمش گری ریخته 

تختال و تسمه گری ریخته 
 

گرم و سرد نورد 

اکستروژن 

فورج 

و لوله و سیم کشش ... 

(دایکاست دقیق، گری ریخته ای، ماسه قالب در گری ریخته دائمی، قالب در گری ریخته) قطعه گری ریخته 

ورق دهی  شکل فرآیندهای 

دهی شکل فرآیندهای سایر 

پودر متالورژی 
 

جوشکاری 

حرارتی عملیات 
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 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 

   :شوند می تقسیم اصلی دسته دو به آلومینیوم آلیاژهای

مکانیکی کار با سپس و شوند می ریخته بیلت یا شمش شکل به ابتدا :کارپذیر آلیاژهای  

   .آیند می در نهایی شکل به گرم یا سرد

 

 

 

 

 

 

آیند درمی نهایی شکل به ریختگی های روش از یکی با :ریختگی آلیاژهای.    

There are two main classes of aluminium alloy: 
Wrought alloys, which are initially cast as 
ingots or billets and subsequently hot and/or 
cold worked mechanically into the desired 
form. i.e.  

rolling to produce sheet, foil or plate 
extrusion to produce profiles, tubes or 
rods 
forming to produce more complex shapes 
from rolled or extruded stock  
forging to produce complex shapes with 
superior mechanical properties  

Cast alloys are directly cast into their final form 
by one of various methods such as sand-
casting, die or pressure die casting. Casting is 
used for complex product shapes. These alloys 
contain high levels of silicon to improve their 
castability. 

و فویل ورق، تولید :نورد ... 

و میله لوله، پروفیل، تولید :اکستروژن ... 

پیچیده های شکل تولید :دهی شکل   

عالی مکانیکی خواص با پیچیده های شکل تولید :فورج 



Major Alloying Elements Series 

Commercially pure aluminium (99% min) 1xxx 

Copper (major alloying element) 2xxx 

Manganese 3xxx 

Silicon 4xxx 

Magnesium 5xxx 

Magnesium and silicon 6xxx 

Zinc 7xxx 

Other elements 8xxx 

Unused series 9xxx 

رقم اول عنصر یا 
عناصر آلیاژی اصلی را 

دهد نشان می  

 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 لیاژهای کارپذیرآ

13 

ارقام سوم و چهارم  
داقل خلوص ح

آلومینیوم در گروه 
1xxx دهد را نشان می 

ارقام سوم و چهارم  
دارای معنی خاصی 

 نیستند

رقم دوم رقم خلوص 
یا اصالحات آلیاژی را 

 دهد نشان می



 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 لیاژهای کارپذیرآ

14 



xxxx-F (کتنرلی هیچ بدون) تولید از بعد بالفاصله 

xxxx-W طبیعی پیرسازی که الیازهایی برای) شده انحاللی آنیل حرارتی عمایات 
 شود می استفاده شوند می

xxxx-O (پذیری شکل بیشترین و استحکام کمترین با حالت) شده آنیل 

xxxx-H شده کارسخت 

xxxx-T جز به پایدار حالت ایجاد برای شده گرمایی عملیات O و H 

15 

 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت
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 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت

xxxx-H1x فقط کارسرد شده 

xxxx-H2x کارسرد شده و به طور جزئی آنیل شده 

xxxx-H3x کارسرد شده و پایدار شده 

xxxx-H4x کارسدر شده و سپس تحت عملیات پخت رنگ یا الک آنیل جزئی شده 

xxxx-Hx2 یک چهارم سخت شده 

xxxx-Hx4 50 درصد سخت شده 

xxxx-Hx6 سه چهارم سخت شده 

xxxx-Hx8  (به شدت کارسرد شده)کامال سخت شده 

 شده کارسخت زیرتقسیمات

است کارسخت از بعد گرمایی عملیات دهنده نشان :اول رقم 

 

 

 

 

است کارسخت مقدار دهنده نشان :دوم رقم 
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 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت

xxxx-T6 حل سازی شده و به طور مصنوعی پیر شده 

xxxx-T7 حل سازی شده و پایدار شده 

xxxx-T8 حل سازی شده، کارسرد شده و به طور مصنوعی پیر شده 

xxxx-T9 حل سازی شده، به طور مصنوعی پیر شده و کارسرد شده 

xxxx-T10 از دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده، کارسرد شده و به طور مصنوعی پیر شده 

xxxx-T1 از دمای کارگرم سرد شده و به طور طبیعی پیر شده 

xxxx-T2 از دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده، کارسرد شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی پیر شده 

xxxx-T3 حل سازی شده، کارسرد شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی پیر شده 

xxxx-T4 حل سازی شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی پیر شده 

xxxx-T5 از دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده و به طور مصنوعی پیر شده 

 شده گرمایی عملیات زیرتقسیمات
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 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت



Major Alloying Elements Series 

99.5 min. aluminium 1xx.x 

Copper 2xx.x 

Silicon + copper or magnesium 3xx.x 

Silicon 4xx.x 

Magnesium 5xx.x 

Unused series 6xx.x 

Zinc 7xx.x 

Tin 8xx.x 

Other Element 9xx.x 

 طبقه بندی آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای ریختگی

19 

رقم اول عنصر یا عناصر آلیاژی اصلی را 
دهد نشان می  

رقم بعد از ممیز شاخص شکل محصول 
قطعه ریختگی و : 0)است   
(شمش زیختگی: 1  

داقل خلوص آلومینیوم  حارقام دوم و سوم 
 دهد را نشان می 1xx.xدر گروه  

ارقام دوم و سوم دارای معنی خاصی 
 نیستند

 هنگامی که تغییری در آلیاژ اولیه یا حدود ناخالصی طبیعی صورت گیرد یک حرف سریال قبل از نماد عددی آورده خواهد شد



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 استحکام بحشی محلول جامد-حاللیت فلزات در آلومینیوم

20 
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 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 کارسختی و ریزدانه سازی



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 آنیل

22 



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی
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 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی
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 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی

25 

 ها دور زدن ذرات توسط نابجایی ها بریدن ذرات توسط نابجایی

 رابطه بین استحکام و اندازه ذره



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی
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 گذاری در آلیاژهای آلومینیوم تجاری فرآیندهای رسوب

  



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی

27 
  

  



 متالورژی فیزیکی آلومینیوم
 پیرسختی
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 مقایسه آلیاژهای کارپذیر
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For many aluminium products, the pure metal 
cannot be used. For example for casting 
applications, the addition of alloying elements 
is required to improve castability. For wrought 
apllications, the addition of alloying elements 
improves mostly the mechanical properties i.e. 
higher strengths can be obtained, but also 
other properties are affected. The alloys of the 
8 series can have very different mechanical, 
physical and corrosion properties, and 
consequently very different behaviour during 
service, surface treatments, welding, forming 
etc. 
These differences are achieved through one of 
two ways: 
the addition of different types, quantities and 
combinations of alloying elements 
through differences in processing (temper 
differences) 
This is illustrated for some properties in the 
next diagrams as an introduction to the later 
sections where the alloy influences will be 
explained in more detail. 



 xxx1آلیاژهای کارپذیر گروه 

Fig.1.1 - Aluminum electrical bus bar installation with 1350 bus bar 
Fig.1. 2 - Food packaging trays of pure aluminum (1100) 
Fig.1. 3 - Decorated foil pouches for food and drink (1060 or 1100) 
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 xxx1کارپذیر گروه آلیاژهای 

31 

Super pure Al Super pure Al 1100 

1100 1100 1100 



 xxx1کارپذیر گروه آلیاژهای 

32 High purity aluminium 9.9998% 



 xxx3کارپذیر گروه آلیاژهای 

Fig.3.1 - Automotive radiator heat exchangers 
are of alloys like 3002. 
Fig. 3.2 - Alloy 3003 tubing in commercial 
power plant heat exchanger. 
Fig.3.3 - The bodies of beverage cans are alloys 
3004 or 3104,making it 
the largest volume alloy combination in the 
industry. 
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 xxx3کارپذیر گروه آلیاژهای 
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 xxx3کارپذیر گروه آلیاژهای 
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3004 3003 3105 



 xxx5کارپذیر گروه آلیاژهای 
Fig.5. 1 - High speed single-hull ships like the Proserio employ 5083- 
H113/H321 machined plate for hulls,hull stiffeners,decking 
and superstructure. 
Fig.5.2 - The internal hull stiffener structure of the high-speed yacht 
Proserio,from the previous figure. 
Fig.5.3 - Single or multiple hull high-speed ferries, employ several Al-Mg 
alloys,5083,and 5454 as sheet and plate (along with 6xxx 
extruded shapes,to be described next) with all-welded 
construction. 
Fig. 5.4 - Alloy 5083 was the work horse for the 125-ft.diameter spheres 
for shipboard transport of liquefied natural gas;the all-welded 
construction was 8-in.thick at the horizontal diameter. 
Fig.5.5 - The Foresmo bridge in northern Norway is an excellent 
example 
of the use of Al-Mg alloys for built up girders systems; this photo 
illustrates a major advantage of replacement aluminum bridges: 
the ability to pre-fabricate the spans and move them in place 
quickly, minimizing the disruption to traffic. 
Fig.5.6 - Rugged coal cars are provided by welded 5454 alloy plate 
construction. 
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 xxx5گروه کارپذیر آلیاژهای 
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 xxx5کارپذیر گروه آلیاژهای 
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5083 5657 5456 



 xxx8کارپذیر گروه آلیاژهای 

39 



 xxx2کارپذیر گروه آلیاژهای 

40 

Fig. 2.1 - Aircraft internal structure includes extrusions and 
plate of 2xxx 
and 7xxx alloys like 2024,2124 and 2618. External sheet skin 
may be alclad 2024 or 2618;the higher purity cladding provides 
corrosion protection to the Al-Cu alloys that will darken with 
age 
otherwise. 
Fig. 2.2 - Heavy dump and tank trucks and trailer trucks employ 
2xxx 
extrusions for their structural members. 
Fig.2.3 - The fuel tanks and 
booster rockets of 
the Space Shuttle 
are 2xxx alloys, 
originally 2219 
and 2419,now 
sometimes Al-Li 
“Weldalite”alloy 
2195. 



 xxx2کارپذیر گروه آلیاژهای 
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 xxx2کارپذیر گروه آلیاژهای 
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Al-Cu-Mg: GP  S  S (Al2CuMg) 

Al-Cu: GP       (Al2Cu) 
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 xxx2کارپذیر گروه آلیاژهای 

2011 2012 2024 



 xxx6کارپذیر گروه آلیاژهای 

44 

Fig.6.4 and 6.5 - An integrally stiffened bridge deck shape usually 
produced in 6063,used to produce replacement bridge decks, 
readily put in the roadway in hours. 
Fig. 6.6 and 6.7 - The new Mag-Lev trains in development in Europe and 
Japan employ bodies with 6061 and 6063 structural members. 
Fig.6.8 and 6.9 - Extruded Al-Mg-Si alloys may make up the entire frame 
of motorcycles or cars (illustration is of the Audi A-8 body ) 
Fig.6. 10 -Welded 6063 extrusions combined with 5083 tube make 

Fig.6.1 - The power of extruded Al-Mg-Si alloys is the “put-the-
metalwhere- 
you need-it” flexibility that these alloys and the 
extrusion process provide. 
Fig.6.2 - Roof structures for arenas and gymnasiums are usually 6063 or 
6061 extruded tube, covered with 5xxx alloy sheet 
Fig. 6.3 - Geodesic domes,such as this one made originally to house the 
“spruce Goose”in Long Beach,CA, the largest geodesic dome 
ever constructed,at 1000 ft across, 400 ft. high. 



 xxx6کارپذیر گروه آلیاژهای 

Al-Mg-Si: GP       (Mg2Si) 
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 xxx6کارپذیر گروه آلیاژهای 

6005 6061 6061 

6005 6061 6063 



 xxx7کارپذیر گروه آلیاژهای 
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Fig. 7.1 - Aircraft structures are of 7xxx alloy sheet or extrusion 
construction; alloys like 7075-T73 or high-toughness alloys like 
7050 or 7475 are among the principal choices. 
Fig. 7.2 - Lightweight 7029 or 7129 bumper structures help improve our 
gas mileage. 



 xxx7کارپذیر گروه آلیاژهای 
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Fig. 7.1 - Aircraft structures are of 7xxx alloy sheet or extrusion 
construction; alloys like 7075-T73 or high-toughness alloys like 
7050 or 7475 are among the principal choices. 
Fig. 7.2 - Lightweight 7029 or 7129 bumper structures help improve our 
gas mileage. 

EN AW-2024 or 7475 or 6013 for fuselage due 
to good fatigue resistance and fracture 
toughness. EN AW-7150 or 7449 or 7475 for 
upper wing skin due to good fatigue resistance, 
fracture toughness, compressive strength and 
stiffness EN AW- 2024 for lower wing skin due 
to good tensile strength, fatigue resistance and 
fracture toughness.  



 xxx7کارپذیر گروه آلیاژهای 
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Al-Zn-Mg: GP [I] GP [II] T  T (Mg23(Al,Zn)49 

Al-Zn-Mg: GP [I] GP [II]    (MgZn2) 

Fig. 2. Bright field of (a)GP zones in the 7 h at 120°C sample. (b)precipitates in the 7 h at 
150°C sample. (c) precipitates in the 7 h at 170°C sample. (d) precipitates in the T6 sample. 
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 xxx7کارپذیر گروه آلیاژهای 

7039 

7075 

7039 

7075 



 آلیاژهای ریختگی آلومینیوم
 ترکیب فازهای موجود

51 



52 

 xx2آلیاژهای ریختگی گروه 
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 xx2آلیاژهای ریختگی گروه 

AA 226 



 xx3آلیاژهای ریختگی گروه 

Fig.31C - 356.0 inner turbo frame for a Mercedes truck 
Fig. 32C - Gearbox casing for a passenger car in alloy pressure die cast 380.0 
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 xx3آلیاژهای ریختگی گروه 

AA 319 

392 

AA 356 
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 xx4آلیاژهای ریختگی گروه 

413 B443 
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 xx5آلیاژهای ریختگی گروه 

520 520 



58 

 xx7آلیاژهای ریختگی گروه 

A710 
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 xx8آلیاژهای ریختگی گروه 



 های زمینه آلومینیومی کامپوزیت

60 

آلومینویم زمینه های کامپوزیت مزایای (AMC):   
 باال، برشی استحکام باال، حرارتی رسانایی شده، کنترل حرارتی انبساط ضریب باال، صلبیت پایین، دانسیته قیمت بودن پایین

 تولید امکان و حالل و سوخت مجاورت در پایین خوردگی بودن، اشتعال قابل غیر باال، عملکرد دمای سایش، برابر در باال مقاومت
  رایج های فناوری و تجهیزات با فرآوری و
 
کننده تقویت فاز شکل اساس بر آلومینیومی زمینه های کامپوزیت انواع: 

(PAMCs) – ذرات با شده تقویت آلومینیومی زمینه های کامپوزیت   
(SFAMCs) – ویسکر یا کوتاه الیاف با شده تقویت آلومینیومی زمینه های کامپوزیت   
(CFAMCs) – پیوسته الیاف با شده تقویت آلومینیومی زمینه های کامپوزیت   

(MFAMCs) – رشته تک با شده تقویت آلومینیومی زمینه های کامپوزیت  
 
 
 
 
 
 
 
 
آلومینیوم زمینه های کامپوزیت در استفاده مورد سازهای مقاوم: 

Al2O3, TiC, TiB2, B4C, SiC, SiC whisker, CNT, … 

در لوازم سرگرمی مانند . لنگها و قطعات چرخ دنده است

 چوب گلف، کاله ایمنی، کفش اسکیت، چوب

،(Zhan et al.,2005) ،(Surapa,2003) ،(Miracle, 
میشودبیس بال، نعل اسب و دوچرخهها نیز استفاده   

کاربرد کامپوزیتهاي زمینه آلومینیوم تاکنون بیشتر در 

به. اجزاي اتومبیل وصنعت هوافضا مورد استفاده بودهاند  

عنوان مثال میتوان به استفاده در پرههاي هواي خروجی در 

 موتورهاي توربین گازي، پوشش دسترسی سوخت در
 درهواپیماهاي نظامی، تیغه هاي دورانی هدف هوایی 

 هلیکوپترها، روکش بست اتصال کنترل هیدرولیکی هواپیما،

.  سیستم ترمز قطارها و اتومبیلها و راه آهنها اشاره کرد

، میل(سوپاپها)کاربردهاي بالقوه آنها در شیر فلکهها   

SiC, Al2O3, TiC, TiB2, B4C, SiC whisker 
 .آن بیبهره میباشندفلزی از پایین بودن قیمت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی یکی از مزایای مهمی است که بیشتر کامپوزیتهای زمینه 

 .هستند (... و بورایدها نیتریدها، کاربیدها، اکسیدها،) سرامیکها فلزی، زمینه کامپوزیتهای در استفاده مورد کننده تقویت مواد اغلب
 استفاده مورد بیشتر . SiC دانسیته هم را کامپوزیت سایشی رفتار و ضربه به مقاومت و سختی قبیل از مکانیکی خواص سرامیکها

 و بوده ارزان هم و دارد آلومینیوم به نسبت باالتری تاکنون سرامیکی مواد دربین .میبخشند بهبود SiC 3 و Al2O است گرفته قرار
 کامپوزیت سایش به مقاومت و یانگ مدول Al2O این .است و کششی استحکام افزایش باعث ماده این .میباشد دسترس در

 شیمیایی پایداری باال دماهای در و بوده پایدارتر سیلسیم کاربید به نسبت ماده  استفاده پر کننده تقویت دومین .میشود آلومینیوم
 میدهد نشان بهتری خوردگی به مقاومت و داشته باالتری



مختلف انواع تولید برای اجرا قابل فرآیندهای AMC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
آلومینیومی زمینه کامپوزیتهای کاربرد : 

 های زمینه آلومینیومی کامپوزیت
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 در سوخت دسترسی پوشش گازی، توربین موتورهای در خروجی هوای های پره :هوافضا وصنعت اتومبیل اجزای
  سیستم هواپیما، هیدرولیکی کنترل اتصال بست روکش هلیکوپترها، در هوایی هدف دورانی های تیغه نظامی، هواپیماهای

 دنده چرخ قطعات و ها لنگ میل ،(ها سوپاپ) ها فلکه شیر ها، آهن راه و ها اتومبیل و قطارها ترمز
 شود می استفاده نیز ها دوچرخه و اسب نعل بال، بیس ،چوب اسکیت، کفش ایمنی، کاله گلف، چوب :سرگرمی لوازم

 


