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 آلیاژهای غیزآهنی
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روی و آلیاژهای آن: فصل نهم  
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ثبال دایکبست سشعت 

ِدایکبست ثب سٍی قطعبتی اکثش پبییي رٍة ًقطِ دلیل ث  

 .ضًَذ هی تَلیذ

اتوسفش دس خَسدگی ثشاثش دس عبلی هقبٍهت 

فَالد سٍی ثش خَة چسجٌذگی ثب پَضص تطکیل تَاًبیی 

دس ضوي دس ٍ یبثذ هی هدذد تجلَس هحیط دهبی دس سٍی 

 قبثل طَس ثِ لزا کٌذ، هی خضش هحیط دهبی ًضدیکی

 .ضَد ًوی کبسسخت ای هالحظِ

داسد پبییٌی خضضی هقبٍهت ٍ چقشهگی ثبال، استحکبم. 

 

 معزفی روی

4 

http://www.periodictable.com/Samples/030.29/s13.JPG


 کاربزد روی
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Steel coated with pure zinc Zinc diecast 

Zinc roof protection 



 تولیذ روی
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:رویهعذنیهایسنگ









:رویاستخزاج

 پیشٍهتبلَسطی (1

 ّیذسٍهتبلَسطی (2

 استخزاج روی-تولیذ روی
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1) Smithsonite (ZnCO3) – 67% Zn 

2) Hemimorphite or (Zn4Si2O7(OH)2.H2O) – 54.2% Zn 

3) Zincite (ZnO) 

4) Willemite (Zn2SiO4) – 58.5%. 

5) Zinc blende (ZnS) 



 :ضَد هی تقسین اغلی دستِ دٍ ثِ سٍی آلیبطّبی

رویریختگیآلیاژهای

هشسَم سٍی آلیبطّبی (4% Al) 

سیختگی آلیبطّبی Zn-Al (ZA) 

 

رویکارپذیزآلیاژهای

آلیبطّبی Zn-Pb   

آلیبطّبی Zn-Cd 

آلیبطّبی Zn-Cu 

 طبقه بنذی آلیاژهای روی
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 آلیاژهای ریختگی روی
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تشکیت پبیِ ثش سٍی سیختگی سایح آلیبطّبی           

Zn-4%Al سیختگی قبثلیت داسای آلیبطّب ایي .ّستٌذ 

  هقبٍم ٍ خَة هکبًیکی خَاظ هٌبست، کبسی توبم ثبال،

 .ّستٌذ ای هشصداًِ خَسدگی ثشاثش دس

داًِ، اًذاصُ کبّص ثخطی، استحکبم ثشای آلوهینیوم 

 حولِ کبّص ٍ (گشی سیختِ قبثلیت) سیبلیت افضایص

 سیختگی فَالدی ٍ آٌّی تدْیضات ثِ هزاة سٍی آلیبط

 .ضَد هی اضبفِ

ثشای (دسغذ 0/3-0/01) کن هقذاس ثِ هنیزین 

 .ضَد هی اضبفِ ای هشصداًِ خَسدگی اص خلَگیشی

 سا ّب ًبخبلػی اثش (دسغذ 1 اص کوتش) هس 

 سا سختی ٍ استحکبم ٍ دّذ هی کبّص

 تشدی ثیطتش هس هقبدیش .دّذ هی افضایص

    .دّذ هی کبّص سا چقشهگی ٍ افضایص سا

 
Freshly cast Aged at RT 



 آلیاژهای ریختگی روی
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یبثذ هی افضایص خستگی استحکبم ٍ کططی استحکبم آلَهیٌیَم، افضایص ثب سٍی آلیبطّبی دس. 

آلیبط هثل سٍی سیختگی ّبیپشیَتکتیذ آلیبطّبی Zn-8%Al سبختبس ٍ اٍلیِ ثتبی فبص حبٍی 

 .ّستٌذ یَتکتیک

آلَهیٌیَم -سٍی سیختگی آلیبطّبی پشکبسثشدتشیي (ZA) آلیبطّبی ZA-8، ZA-12 ٍ     

ZA-27 ّستٌذ 

Z سٍی، دٌّذُ ًطبى A دّذ هی ًطبى سا آلَهیٌیَم هیضاى عذد ٍ آلَهیٌیَم دٌّذُ ًطبى. 

ضَد هی اضبفِ سیختگی قبثلیت ٍ پبیذاسی استحکبم، افضایص ثشای هٌیضین ٍ هس کوی هقذاس. 



خضش دچبس هحیط دهبی دس چَى ًذاسد هطخػی تسلین استحکبم ٍ است ًشم هحیط دهبی دس خبلع سٍی 

 .ضَد هی

سبختبس دلیل ثِ ضذُ ًَسد سٍی HCP داسًذ اًئیضٍتشٍح تغییشضکل خَاظ. 

 آلیاژهای کارپذیز روی
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سرب و آلیاژهای آن: فصل دهم  
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ثبال چگبلی 

خَة خَسدگی ثِ هقبٍهت 

صیبد ًشهی ٍ کن استحکبم 

سٍاًکبسی خبغیت 

دسغذ 99/98 ثب سشثی ّبی ضوص 

 ضًَذ تَلیذ تَاًٌذ هی خلَظ

 

 معزفی سزب
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http://www.periodictable.com/Samples/082.28/s13.JPG


 کاربزد سزب
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 تولیذ سزب
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 تولیذ سزب
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اص عجبستٌذ سشة ّبی کبًی: 

 

 

 

 

ضَد هی اًدبم پیشٍهتبلَسطی سٍش ثِ سشة استخشاج 

 

Galenite (PbS)                   Cerussite (PbCO3)         Anglesite  (PbSO4)       Pyromorphite  (2Pb3P2O5.PbCl2) 



 آلیاژهای سزب
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کلسین-سزبآلیاژهای

سلنین-آنتیوواى-سزبآلیاژهای

آنتیوواى-سزبآلیاژهای

هس-سزبآلیاژهای

قلع-سزبآلیاژهای



 آنتیموان-آلیاژهای سزب
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آًتیوَاى (Sb) دّذ هی تطکیل یَتکتیک سبًتیگشاد دسخِ 250 دهبی دس ٍ ضَد هی حل سشة دس کوی 

افضایص Sb ضَد هی استحکبم ٍ سختی افضایص ًتیدِ دس ٍ تَتکتیک سبختبس افضایص ثبعث 

ضَد هی استفبدُ کبثل ّبی سین  پَضص ٍ ّب ثبتشی دس آلیبطّب ایي 

 

6.5% Sb (Hypo) 

11.5% Sb (eutectic) 12.25% Sb (Hyper) 



 قلع-آلیاژهای سزب
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هحلَل سشة ثب تَاًذ هی (دسغذ 19 حذٍد تب) قلع 

 183 دهبی دس یَتکتیک یک ٍ دّذ تطکیل خبهذ

 .کٌذ هی ایدبد سبًتیگشاد دسخِ

ثب ٍ ضَد هی استحکبم ٍ سختی افضایص ثبعث قلع 

 .دّذ هی افضایص سا سیبلیت رٍة ًقطِ کبّص

ضًَذ هی استفبدُ لحین هَاد ثشای آلیبطّب ایي.   

 

70% Sn                          Eutectic                              60% Sn                             50% Sn 



قلع و آلیاژهای آن: فصل یازدهم  

20 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilsuqvl7fMAhXLcRQKHRLVB4EQjRwIBw&url=http://www.dx.com/p/qitian-b5510200g-lead-tin-soldering-wire-wick-roll-silver-255399&psig=AFQjCNHqrVgQmWxV0y6vh3NLmBg3iOVs1w&ust=1462133875526010


ثبال خَسدگی ثِ هقبٍهت 

ثبال ًشهی ٍ کن استحکبم 

ًای سبصُ قطعبت ثشای بهٌبست 

سٍاًکبسی خبغیت 

ثِ سفیذ قلع اص سبًتیگشاد دسخِ 13 دهبی دس قلع 

 .(قلع طبعَى) کٌذ هی پیذا استحبلِ خبکستشی قلع

 

 معزفی قلع
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gray, alpha, α 
(face centered diamond cubic) 

white, beta, β  
(tetragonal) 

http://www.periodictable.com/Samples/050.23/s13.JPG


 کاربزد قلع
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• Tin is used as coating for structural steels for 
corrosion protection. 
• Used as an alloying element. 
• Soldering materials and in electrical 
applications. 
• Tin or tin foil for food containers and 
wrapping. 
• Tin alloys are also used as vases, candle 
stands, jewellery. 



سٍی اکسیذ ضکل ثِ هعوَال  هعوَال سٍی هعذى سٌگ (SnO2) است. 

 

 

ضَد هی اًدبم پیشٍهتبلَسطی سٍش ثِ هعوَال سٍی استخشاج. 

 

 تولیذ قلع
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:کاریلحینبزایاستفادههوردآلیاژهای

آلیبطّبی Sn-(30-50%)Pb 

 آلیبطّبی Sn-5%Sb 

آلیبطّبی Sn-5%Ag 

...:وشوعذاىهثلجواهزاتدراستفادههوردآلیاژهای

آلیبطّبی Sn-7Sb-2Cu 

بابیت– یاتاقاىعنواىبهاستفادههوردآلیاژهای(Babbit):

(15-10) آلیبطّبی% Sb-(3-4)% Cu- (60-90)% Sn 

 لیاژهای قلعآ
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