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 آلیاصهای غیزآهنی
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آلیاژهای تیتانیم: فصل هفتم  
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Cover and Back Photo Descriptions 
1.– Heat Exchangers 
2.– Offshore Drilling Platform 
3.– F-22 Fighter 
4.– Recreational Applications 
5.– Commercial Aerospace 
6.– Medical Implants 
7.– Automotive Applications 
8.– Naval Vessels 



 معزفی تیتانیم
 ًؼثت اػتحکام تِ ٍصى تاال 

چمشهگی ٍ اػتحکام تاال 

خَاف خَب دس دهای تاال 

هماٍهت عالی تِ خَسدگی 

ػاصگاسی تا تذى اًؼاى 

فلضی ًؼثتا گشاى اػت 

 (دسجِ ػاًتیگشاد 1800)ًمطِ رٍب تاال 

سًٍذ اص فلضات ًؼثتا جذیذ تِ ؿواس هی 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Titan-crystal_bar.JPG
http://www.periodictable.com/Samples/022.46/s13.JPG


 مشایای تیتانیم

Density of selected metals 
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Specific strength vs 

temperature 



 تاریخچه تیتانیم

 ًخؼتیي تاس تَػط  1790تیتاًین دس ػالR.W. Gregor دس تشیتاًیا کـف ؿذ. 

 ًام تیتاًین اصTitans (فشصًذ لذستوٌذ خَسؿیذ )  ُیکی اص اػاطیش یًَاى تشگشفتِ ؿدذ

 .اًجام گشفت M.H. Klaporthایي ًام گزاسی تَػط . اػت

    تَلیذ اٍلین فلض تیتداًین خدالق تَػدطM.A. Hunter   دس همیداع  1910دس ػدال

 (فشآیٌذ ّاًتش)آصهایـگاّی 

1940-1932ّای  دس ػال W.J. Kroll      فشآیٌذ كٌعتی تَلیدذ تیتداًین سا دیدذا کدشد

 (فشآیٌذ کشٍل)

ِّكٌایع تَلیذ تیتاًین اػفٌجی ( دغ اص جٌگ جْاًی دٍم) 1950ٍ  1940ّای  دس د

ایدي   1950دغ اص دّدِ  . ایجاد ؿذ TIMET  ٍRMIّای  دس کـَس آهشیکا دس ؿشکت

 . كٌایع دس اسٍدا ٍ طادي ًیض تَػعِ یافٌتذ

  دس ػالیاى . تضسگتشیي کـَس تَلیذ تیتاًین اػت( ؿَسٍی ػاتك)سٍػیِ  1979اص ػال

 . اخیش تَلیذ چیي اص سٍػیِ دیـی گشفتِ اػت
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  کاربزد تیتانیم
  Automotive applications: Particularly 

in motorcycling racing, This area is 
extremely challenging because of its 
cost sensitivity. 

 
 Consumer products:  such as spectacle 

frames; cameras; watches; jewelries 
and various kinds of sporting goods.  

 
  Biomedical field: Such as surgical 

implements and implants. 
 
 Architectural applications: Such as 

exterior walls and roofing materials. 
  
Titanium applications generally are classified into 
several main groups :  
  
  Aerospace Applications: such as engines and 

airframes.  
 

  Chemical Processing: Many chemical 
processing operations specify titanium to 
increase equipment lifetime. 
 

 Petroleum: In petroleum exploration and 
production, flexible titanium pipe's light weight, 
makes it an excellent material for deep sea 
production risers. 
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 تولیذ تیتانیم
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تیتاًین دغ اص آلَهیٌیَم، آّي ٍ هٌیضین چْاسهیي فلض دَػتِ صهیي اػت 

 

Ilmenite (FeTiO3) Rutile (TiO2) 



 تولیذ تیتانیم

 استخشاج اسفنج تیتانیم اص سنگ معذن سوتایل(TiO2) 

 :تبذیل اکسیذ تیتانیم به تتشاکشیذ تیتانیم -1

 خالص ساصی تتشاکلشیذ تیتانیم با تقطیش جضء به جضء -2

 (:فشآینذ هانتش)یا سذیم ( فشآینذ هال)احیاء تتشاکلیشد تیتانیم با منیضیم  -3
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 تیتانیم اسفنجی



 تولیذ تیتانیم

فشآینذ روب: 
- Electroslag Refining (ESR) 
- Vacuum Arc Remelting (VAR) 
- Electron Beam Melting (EBM) 
- Plasma Arc Melting (PAM) 
- Induction Skull Melting 

گشی فشآینذ سیخته 

- investment casting laser fabrication 

 فشآینذ شکل دهی 

-rolling, extrusion, forging, …. 

 حشاستیعملیات 

 متالوسطی پودس 

جوشکاسی 
- Tungsten Inert Gas Welding 
- Electron Beam Welding 
- Laser Beam Welding 
- Friction welding 10 

VAR 
ESR 



 تیتانیم خالص
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 اثز عناصز آلیاصی در آلیاصهای تیتانیم
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های فاسی در  سیستم
 آلیاصهای تیتانیم
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های فاسی در  سیستم
 آلیاصهای تیتانیم
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 طبقه بنذی آلیاصهای تیتانیم
 آلیاطهای تیتانیمα  و نضدیک بهα 

غیشلاتل عولیات حشاستی ٍ جَؿکاسی 

 اػتحکام هتَػط، چمشهگی خَب ٍ هماٍهت خضؿی خَب دس دهای تاال 

 تیتانیم آلیاطهایα + β 

 (افضایؾ اػتحکام تا عولیات حشاستی تا حذ هتَػط)لاتل عولیات حشاستی 

اػتحکام هتَػط تِ تاال، ؿکل دزیشی خَب، هماٍهت خضؽ دس دهاّای تاالی کوتش اص آلیاطّای آلفا 
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 آلیاطهای تیتانیمβ 

  افدضایؾ اػدتحکام تدا    )لاتل عولیات حشاستی

 (عولیات حشاستی تا حذ صیاد

     اػتحکام تاال ٍ ؿدکل ددزیشی کدن دس حالدت

عولیات حشاستی ؿذُ، ؿکل دزیشی خدَب دس  

 حالت عولیات حشاستی ًـذُ، چگالی صیاد

دس حال حاضش کاستشد صیادی ًذاسًذ 



 آلیاصهای تیتانیم
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 (commercially purity titanium)تیتانیم خالص تجاری 
 دسكذ تیتاًین داسًذ 99/5تا  99تیي. 

یک آلیاط فاص آلفا ّؼتٌذ 

 دس تیتاًین غیشآلیاطی لیاطی اكلی آعٌاكشFe  تیي ًـیي هاًٌذ ٍ عٌاكشC ،O ،H  ٍN ّؼتٌذ 

 دسجِ همذاس اکؼیظى(grade )کٌذ ٍ اػتحکام آلیاط سا تعییي هی. 

C ،H  ٍN کٌذ ًاخاللی ّؼتٌذ ٍ ّیذسٍطى تشدی ایجاد هی 

ِآیذ   دػت هی اکؼیظى هعادل اص ساتطِ سٍتشٍ ت 

                            اسصاًتشیي ٍ کن اػتحکاهتشیي آلیاط تیتاًین 
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HCP α phase structure HCP α phase structure with β spheroidal 

particles due to 0.3% Fe as impurity Hot-rolled structure 
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 (commercially purity titanium)تیتانیم خالص تجاری 



 عملیات حزارتی تیتانیم خالص تجاری
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 آلیاصهای تیتانیم آلفا

       آلَهیٌیَم ٍ اکؼیظى عٌاكدش آلیداطی اكدلی ّؼدتٌذ ٍ اػدتحکام تخـدی

 .کٌٌذ هحلَل جاهذ ایجاد هی

 دسكذ آلَهیٌیَم هعادل تاؿذ تدا   9همذاس دایذاسکٌٌذُ فاس آلفا ًثایذ تیـتش

 .اص تشدی ًاؿی اص هٌظن ؿذى جلَگیشی کٌذ

 

 

 دسكذ تاؿذ، فاص هٌظن  6اگش آلَهیٌیَم تیؾ اصα2   کِ کَّیشًت اػت تدا

 یاتذ کاّؾ هی( ductility)دزیشی  تَصیع تؼیاس سیض تـکیل ؿذُ ٍ ؿکل

Sn  ٍZr       ّن دس همادیش کن تدشای دایذاسػداصی آلفدا ٍ افدضایؾ اػدتحکام

 .  ؿَد اضافِ هی

 اػتحکام هتَػط(    اػتحکام تؼدتگی تدِ هیدضاىO  ٍAl داسد)  هماٍهدت ،

 خَب دس تشاتش اکؼیذاػیَى
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Homogeneous α2 precipitation on dislocations in 
aged Ti 8%Al with 1780 ppm of O 

• >5-6% Al addition produces coherent ordered α2 
phase (Ti3Al) embrittlement. 
• Co-planar dislocations are produced  early fatigue 
cracking. 

Ti-5%Al-2.5% Sn alloy in sheet form 
• Sn is added to improve ductility. 
• Spheroidal β phase is due to 0.3% Fe as impurity. 

 آلیاصهای تیتانیم آلفا



 آلیاصهای تیتانیم نشدیک به آلفا
 همذاس کوی عٌاكش دایذاسکٌٌذُ تتا(Mo  ٍV )ؿَد تشای ایجاد تَصیع سیض رسات تتا دس صهیٌِ آلفا اضافِ هی. 

Sn  ٍZr ؿًَذ تا کاّؾ الَهیٌیَم سا جثشاى کٌٌذ ّن تشای حفظ اػتحکام ٍ ًشهی اضافِ هی. 

 اػتتیـتش لفا آآلیاطّای اص آلیاطّا اػتحکام خضؿی ایي. 

 آلیاطّایTi-8Al-1Mo-1V   ٍTi-6Al-2Sn-4Zr-Mo  ِّؼتٌذآلیاطّای دشکاستشد ایي دػت. 

 داسًذ( دسكذ 15)تاالػت ٍ ؿکل دزیشی خَتی دهای هحیط ًؼثتا اػتحکام ایي آلیاطّا دس . 

 داسًذچمشهگی تاال ٍ هماٍهت تِ خَسدگی تاالیی. 

ًوک هماٍهت خَتی داسًذ-ّای آب جَؽ دزیشی خَتی داسًذ ٍ دس هحیط. 

 

Duplex annealed Ti-8Al-1Mo-1V 
22 



 عملیات حزارتی آلیاصهای تیتانیم نشدیک به آلفا

Pseudo-binary diagram for Ti-8%Al 
with Mo and V addition 

IMI679 Air-cooled from α+β phase field, 
having white primary α phase and 

Widmanstätten α 

(a) Near α Ti (IMI 685) oil-quenched, (b) 
quenched from β phase field and aged at 850oC 

Near α Ti (IMI 685) air cooled 
from the β phase field 

Effects of cooling rage from the beta phase field on lamellar microstructure 
in Ti 6242 alloy 23 



 بتا-آلیاصهای تیتانیم آلفا
ؿاهل ّش دٍ فاص آلفا ٍ تتا ّؼتٌذ 

 ِعٌاكش دایذاسکٌٌذُ آلفا تشای افضایؾ اػتحکام ٍ عٌاكش دایذاسکٌٌذُ تتا ت

همذاس کافی تشای ایجاد همذاس چـوگیش فداص تتدا دس دهدای هحدیط ٍجدَد      

 .  داسد

اػتحکام ٍ ؿکل دزیشی ایي آلیاطّا اص آلیاطّای آلفا تیـتش اػت. 

 آلیاطTi-6Al-4V (IMI 318) دشکاستشدتشیي آلیاط تیتاًین اػت. 

   ،سیض ػاختاس ٍ عولیات حشاستی ایي آلیاطّا تِ ؿذت تِ تشکیدة ؿدیویایی

 عولیات حشاستی ٍ تاسیخچِ تَلیذ ٍاتؼتِ اػت

عولیات حشاستی ایي آلیاطّا ؿاهل هَاسد صیش اػت    

 β + αٍ هٌطمِ  βاص هٌطمِ  آًیل•

 β + αٍ هٌطمِ  βاص هٌطمِ ػشد کشدى دس َّا •

 β + αٍ هٌطمِ  βکشدى اص هٌطمِ  کَئٌچ•

 کشدى هاستٌضیت تیتاًین توپش•
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Forged Ti-6-4 blades 



 بتا-ریشساختار آلیاصهای تیتانیم آلفا
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Annealed from β phase field, showing transformed β phase 
or lamellar (basket weaves) microstructure of Ti-6Al-4V 

Annealed from α+β phase field, showing equiaxed α grains 
(light) with intergranular retained beta (dark) 

Air-cooled from β phase field giving 
transformed β phase (acicular) 

Air-cooled from α+β phase field, showing primary α 
grains in a matrix of transformed β (acicular) 



 بتا-آلیاصهای تیتانیم آلفا
 کوئنچ اس فاس بتا
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Ti-6-4 alloy solution-heat-treated at 
1066oC/30min and water quenched 

(a) Hexagonal α’ lath, (b) hexagonal lenticular α’, 
(c) orthorhombic α’’ 

Possible reactions due to quenching from the β phase field 

    ٍلتی آلیاط اص هٌطمِ تتدا کدَئٌچ ؿدَد ٍ اصMS   عثدَس

 .دّذ کٌذ، اػتحالِ هاستٌضیتی سخ هی

 هاستٌضیت(α΄ )    اص كفحات کَچک هجدضا کدِ ؿدذیذا

 .داسد HCPاًذ تـکیل ؿذُ ٍ ػاختاس  دٍللَ ؿذُ

هاستٌضیت ػاختاسّای هختلفی داسد. 

تا افضایؾ هیضاى هحلَل :α΄→α΄΄ 
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 بتا-آلیاصهای تیتانیم آلفا
 β+αکوئنچ اس فاس 

 MSباالی دمای  βزیر دمای تبدیل  MSزیر 

Ti-6-4 alloy solution treated at 954oC 
and then water quenched 

Ti-6-4 alloy solution treated at 843oC 
and then water quenched 
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 بتا-آلیاصهای تیتانیم آلفا
 β+αکوئنچ اس فاس 

دّذ تجضیِ ػاختاس هاستٌضیت صهاًی کِ آلیاط کَئٌچ ؿذُ تحت حشاست دادى لشاس گیشد، سخ هی. 

 تؼتگی داسدآلیاط ٍاکٌؾ تجضیِ تِ ػاختاس کشیؼتالی هاستٌضیت ٍ تشکیة. 
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 Ti-6Al-4Vریشساختار و عملیات حزارتی آلیاص 

Microstructures corresponding to different combinations of properties in Ti-6Al-4V 
forgings. (a) 6% 
equiaxed primary alpha plus fine platelet alpha in Ti-6Al-4V alpha-beta forged, then 
annealed 2 h at 705 °C 
(1300 °F) and air cooled. (b) 23% elongated, partly broken up alpha plus grain-boundary 
alpha in Ti-6Al-4V, 
alpha-beta forged and water quenched, then annealed 2 h at 705 °C and air cooled. (c) 
25% blocky (spaghetti) 
alpha plates plus very fine platelet alpha in Ti-6Al-4V alpha-beta forged from a spaghetti-
alpha starting 
structure, then solution treated 1 h at 955 °C (1750 °F) and reannealed 2 h at 705 °C. (d) 
92% alpha basketweave 
structure in Ti-6Al-4V beta forged and slow cooled, then annealed 2 h at 705 °C. 
Structures in (a) and 
(b) produced excellent combinations of tensile properties, fatigue strengths and fracture 
toughness. Structure 
in (c) produced very poor combinations of mechanical properties. Structure in (d) 
produced good fracture 
toughness, but poor tensile properties and fatigue resistance. Source: Ref 12 

Microstructures of alloy Ti-6Al-4V after cooling from 
different areas of the phase field shown in (a). The 
specimens represented in micrograph (e) provided 
the best combination of strength and ductility after 
aging. 
See the text and Table 9. Etchant: 10 HF, 5 HNO3, 85 
H2O. All micrographs at 250× 
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 بتا-آلیاصهای تیتانیم آلفا
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 آلیاصهای تیتانیم بتا
        ِعٌاكش دایذاسکٌٌذُ تتدا تایدذ تدِ همدذاسی اضدافِ ؿدًَذ کد

ػدداختاس کدداها تتددا تاؿددذ ٍ دس حددیي کددَئٌچ اص هٌطمددِ تتددا 

 .هاستٌضیت تـکیل ًـَد

 تاؿذ، فاص تتا ًادایذاس اػت ٍ  25اص اگش هَلیثذى هعادل کوتش

 . اػتتاؿذ، فاص تتا دایذاس  40تا  25اگش تیي 
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 آلیاصهای تیتانیم بتا
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 ریشساختار و عملیات حزارتی آلیاصهای تیتانیم بتا

Ti-13V-11Cr-3Al alloy solution heat-treated 
at 788oC/30min and water-quenched 

Effect of pre-aging on microstructure of heavily stabilized β 
alloys Beta 21S (Ti-15Mo-2.6Nb-3Al-0.2Si) 

β annealed microstructure, β CEZ (Ti-5Al- 
2Sn-2Cr-4Mo-4Zr)- beta rich 



منیزیم و آلیاژهای آن: فصل هشتم  
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 معزفی منیشیم

   دَػدتِ  دغ اص آّي ٍ آلَهیٌیَم ػَهیي عٌلدش فدشاٍاى دس

 .صهیي اػت

 تا عٌاكشAl ،Zn ،Mg ؿدًَذ   ٍ فلضات ًادس خاکی آلیاط هی

 تا آلیاطی تا ًؼثت اػتحکام تِ ٍصى تاال تَلیذ ؿَد

 تا تَجِ تِ ػاختاسHCP ددزیشی تؼدیاس دداییٌی دس     ؿکل

 .دهای هحیط داسًذ

85-90  دسكذ آلیاطّای هٌیضین، آلیاطّای سیختگی هٌیضین

 .ّؼتٌذ

 ػیؼددتنMg-Al-Zn   دشکدداستشدتشیي آلیاطّددای هٌیددضین

 .ّؼتٌذ

 ،هماٍهت تِ خَسدگی داییٌی داسًذچمشهگی اػتحکام ٍ. 

ِؿًَذ ٍس هی تِ ساحتی دس هجاٍست اکؼیظى ؿعل. 

تا تَجِ تِ هـکات فَق داسای کاستشد هحذٍدی ّؼتٌذ. 
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http://www.periodictable.com/Samples/012.17/s13.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2893_Crystalised_magnesium.jpg
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 کاربزد منیشیم

Cam and mobile 
phone bodies. 

Prototype of a magnesium 
forged wheel(ZK30) 

http://cdn.investingnews.com/wp-content/uploads/pie-chart.jpeg


 تولیذ منیشیم
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 استخزاج منیشیم –تولیذ منیشیم 

هٌیضین دغ اص آّي ٍ آلَهیٌیَم ػَهیي فلض فشاٍاى دس دَػتِ صهیي اػت . 

 

3 کاًی اكلی هٌیضین عثاستٌذ اص : 

 

 

فشآیٌذّای اػتخشاج هٌیضین: 
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CaMg(CO3)2 MgCO3 
KMgCl3.6H2O 

Calcination Pidgeon process  
(Thermal reduction method) 

Dow process (Electrolysis process) 



 تولیذ منیشیم

گشی سیخته 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل دهی 
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 Sand casting 

 High ptrssure Die casting 

 Squeez casting 

 Thixo casting 

 rolling 

 forming 

 extrusion 

Hot-chamber die casting Cold-chamber die casting 

Squeez casting Thixo casting 



 طبقه بنذی آلیاصهای منیشیم
 استانذاسدASTM :ؿاهل دٍ حشف تضسگ ٍ ػپغ دٍ یا ػِ عذد اػت: 

حشف اٍل ًـاى دٌّذُ عٌلش آلیاطی تا تیـدتشیي همدذاس ٍ حدشف دٍم    . حشٍف ًـاى دٌّذُ دٍ عٌلش آلیاطی اكلی اػت

 .دٍهیي عٌلش آلیاطی اص ًظش همذاس اػت

 

 

 

 

دٌّذ حشٍف تعذ اص اعذاد دسكذ ٍصًی دٍ عٌلش آلیاطی سا تِ تشتیة ًـاى هی  . 

 

 

 

 

 

کذگزاسی عولیات حشاستی ٍ کاسػختی آلیاطّای هٌیضین هـاتِ تا آلیاطّای آلَهیٌیَم اػت     . 
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A – Aluminium 
B – Bismuth 
C – Copper 
D – Cadmium 
E – Rare earths 

F – Iron 
G – Magnesium 
H – Thorium 
K – Zirconium 
L – Lithium 

M - Manganese 
N – Nickel 
P – Lead 
Q - Silver 
R - Chromium 

S – Silicon 
T – Tin 
W –Yttrium 
Z - zinc 

AZ91D: 
The magnesium alloy contains 9 
wt% aluminium, 1 wt% zinc and 
the alloy is the D modification. 

The magnesium alloy contains 2 
wt% silver, 2% rare earths and in 
the A modification. 
T6 – solution heat-treated, 
quenched and artificially aged. 

QE22A-T6: 



 آلیاصهای تجاری منیشیم

 آلیاطهای سیختگیMg-Al 

 آلیاطهای سیختگیMg-Al-Zn 

 آلیاطهای سیختگیMg-Zn  وMg-Zn-Cu 

 آلیاطهای سیختگیMg-Zn-Zr  وMg-RE-Zn-Zr 

آلیاطهای کاسپزیش منیضیم 
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 آلیاصهای ریختگی منیشیم

42 



 آلیاصهای کارپذیز منیشیم

43 



 Mg-Al-Znو  Mg-Alریختگی آلیاصهای 
ِؿَد گشی ٍ هماٍهت تِ خَسدگی اضافِ هی آلَهیٌیَم تشای افضایؾ اػتحکام، لاتلیت سیخت. 

ٍصى کن ٍ ًشهی تاال 

 آلیاطّایMg-Zn ؿًَذ صیشا دس ایي آلیاطّا سػَتات غیشکَّیشًت  سػَب ػخت ًویMg17Al12     تدذٍى تـدکیل هٌداطك

GP ؿًَذ تـکیل هی . 

 ؿَد هحلَل جاهذ ٍ سػَب ػختی هیتخـی افضایؾ سٍی تاعث افضایؾ اػتحکام تا اػتحکام . 

 عولیات حشاستیT6 ّای  تاعث سیض ؿذى ٍ تَصیع یکٌَاخت سػَبMg17Al12 ؿَد هی. 

 آلیاطAZ91 ِدلیل ػاختاس سیختگی سیض ٍ یکٌَاخت دشکاستشدتشیي آلیاط اػت ت. 
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Cast structures in alloy AZ80: (a) chill cast alloy with the -phase 
(Mg17Al12) present in the grain boundaries. Note also the interdendritic 

aluminium-rich coring (white) around the edges of the -grains (grey) ( 200); 
(b) discontinuous precipitation in more slowly cooled alloys ( 500) 
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 Mg-Al-Znو  Mg-Alآلیاصهای ریختگی 



 Mg-Zn-Cuو  Mg-Znآلیاصهای ریختگی 

 آلیاطّایMg-Zn  تِ دلیل ایجاد سػَتاتMgZn2  اص هٌاطكGP  سػَب

 ؿًَذ ػخت هی

 هیکشٍ حفشُ ّا ّؼتٌذ ػاصی ًذاسًذ ٍ هؼتعذسیضداًِ ایي آلیاطّا لاتلیت 

ؿَد هغ تاعث افضایؾ لایل تَجِ ًشهی ٍ لاتلیت دیشػختی هی افضایؾ. 

ؿَد افضایؾ هغ تاعث افضایؾ دهای تَتکتیک هی. 
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Effect of the addition of copper on the morphology 
of the eutectic in the alloy Mg–6Zn ( 70): (a) binary 

alloy solution treated 8 h at 330 °C; (b) Mg–6Zn–
1.5Cu solution treated 8 h at 430 °C 

Comparison of precipitate densities in (a) Mg–6Zn 
and (b) Mg–6Zn–1.5Cu alloys aged 8 h at 200 °C 



 Mg-RE-Zn-Zrو  Mg-Zn-Zrریختگی آلیاصهای 

 دس آلیاطّایMg-Zn-Zr  دسكذ  6-5افضایؾZn  دسكذ  1تاعث اػتحکام تخـی هحلَل جاهذ ٍ افضایؾZr   ِتاعث سیضداًد

 .ّؼتٌذای   دس لالة هاػِآلیاطّای سیختگی  ZK60  ٍZK51آلیاطّای ایي گشٍُ تشیي  هْن. ؿَد ػاصی هی

  کاستشد آلیاطّایMg-Zn-Zr ُگشی ٍ غیشلاتل جَؿکاسی تَدى تِ دلیدل   ّا حیي سیختِ تِ دلیل هؼتعذ تَدى تِ هیکشٍحفش

 .حضَس همذاس تاالی سٍی هحذٍد اػت

  عٌاكش ًادس خاکی(Ce  ٍNd )      کداّؾ  )ؿدًَذ   تشای تْثَد لاتلیت سیختگی تدا کداّؾ دهدای رٍب یَتکتیدک اضدافِ هدی

 (.ّا حیي اًجواد هیکشٍحفشُ

ؿًَذ کاّؾ اػتحکام هی عٌاكش ًادس خاکی تاعث 
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Mg–RE–Zn–Zr alloy EZ33 as-cast and aged 8 h at 350 °C (T5 temper)  500. 



 Mg-RE-Zn-Zrو  Mg-Zn-Zrریختگی آلیاصهای 
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 آلیاصهای ریختگی دمای باالی منیشیم

ؿذًذ ایي آلیاطّا تِ دلیل ٍصى کن دس کاستشدّای َّافضا اػتفادُ هی. 

 دسجِ ػاًتیگشاد تا اػدتحکام تؼدلین    250-200دس هحذٍدُ دهاییMPA 

 .ؿًَذ اػتفادُ هی 240

 ...(:  و  QE22) Mg-Ag-REآلیاطهای  -1

         ًمشُ هماٍهت خضؿدی ٍ اػدتحکام دهدای تداال سا تدا اكداا سػدَتات تْثدَد

 .تخـذ هی

 ...(:  و  WE43) Mg-Y-REآلیاطهای  -2

    ایتشین تا داسا تَدى لاتلیت سػَب ػختی ٍ اػتحکام تخـدی هحلدَل جاهدذ

ایتشین گشاى اػت ٍ تدا تَجدِ   . دّذ اػتحکام ٍ هماٍهت خضؿی سا افضایؾ هی

 آى ػخت اػت آلیاطػاصی تِ ًمطِ رٍب تاال 

 :  Mg-Ag-Th-RE-Zrآلیاطهای  -3

دّذ ٍلدی کودی    تَسین خَاف دهای تاال سا تا دیشػختی ٍ سیضداًِ افضایؾ هی

 .سادیَاکتیَ اػت
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 آلیاصهای کارپذیز منیشیم

 تا تَجِ تِ ػاختاسHCP دّذ تغییشؿکل دس ایي آلیاطّا هحذٍد اػت ٍ لمط دس ؿشایط صیش سخ هی: 

 

 

 

 تؼیاس کاسدزیشتش اص دهای هحیط اػت( دسجِ ػاًتیگشاد 500-300)ایي آلیاط دس دهای تاال. 

ِؿًَذ تَلیذ هی... ، كفحِ ٍ ایي آلیاطّا هعوَال تِ كَست ٍسق، هیلِ، لَل. 
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