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  اریو نام آن را بس  دیا دهید  ی که در زندگ یعنصر فلز  ن ین تر احتماال فراوا
به خاطر  ومین یآلوم .بوده است ومینیآلوم یاژهایو آل وم ینیآلوم دیا دهیشن

 .دارد یادیز تیما اهم یبرا شیاژها یآل ادیو تنوع ز زیخواص شگفت انگ
 هدیوقت آن رس میفلز متنوع سر و کار دار نیو همه جا با ا  شهیکه هم حال

 ی و با علم کاف می خواصش را بشناس  م،یآشنا شو شتریانواع آن ب با است که
 یدر ادامه مقاله با ما برا پس .می روزمره خود از آن استفاده کن ی در زندگ

 .دیهمراه باش شیاژهایو آل ومینیشناخت آلوم

 

 (Aluminium) ست؟یچ  ومینیآلوم 1#

است که   ی عنصر جدول تناوب نیزدهمیرنگ و س یفلز نقره ا کی ومینیآلوم
 .شود ی شناخته م Al با نماد

  نیزم یرو یفلزها نی از فراوان تر ی کی ومینیآلوم م یطور که گفت همان
از هشت درصد از جرم   شیکه ب دیاست بدان جالب .شود ی محسوب م 
عنصر   نیطور سوم نیهم .شده است لیتشک ومینی از آلوم نیهسته زم

فلز از   نیا ی چگال .هست زین نیدر کره زم کونیلیو س ژن یبعد از اکس جیرا
  ی هنگام .دارد ژنیبه واکنش با اکس یادیز لیفلزها کمتر است و تما گرید

آن  یرو دیاز اکس یا هیال ردیدر معرض هوا قرار بگ ی وم ینیکه جسم آلوم
 .رددا یادیفلز به نقره شباهت ز نیا ظاهر .شود ی م  لیتشک
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  ی خوب یر یشکل پذ تیاست که قابل رینرم و انعطاف پذ  یفلز  ومینیآلوم
به منظور بهبود  (Aluminium Alloys) ومینی آلوم یاژهایآل .دارد

درصد  06تا    0 شامل  عمدتا شوند و ی ساخته م  ومینیخواص آلوم
 .هستند گرید یو عنصرها  ومینیآلوم

 

 .میپرداز  ی فلز م  نیا یاژهایانواع آل ی در ادامه به بررس حال
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 ومینیآلوم یاژهایآل دی تول یروش ها  2#

 :شوند یم  میبه دو دسته تقس ومینیآلوم یاژهای آل دیتول یها روش

دهنده به  لیبر اساس نوع فلز تشک اژهایآل نی : اریکارپذ یاژهایآل .1
 یبا روش ها  ریکارپذ ی اژهایآل .شوند ی م  میهشت گروه تقس

را   اژهایآل  نیاز ا ی بعض البته ند؛یآ ی به شکل مورد نظر در م  ی کیمکان
  نیکرد، اما همه آن ها ا  تیتقو  ی حرارت ات یتوان توسط عمل   ی م

 .را ندارند تیقابل
 ختهیتوسط ر اژهایدسته از آل نیا یر ی: شکل پذی ختگیر یاژهایآل .2

شرکت در  تیقابل زین اژهایآل نیاز ا ی برخ .شود  ی انجام م یگر 
 .را دارند ی حرارت یها ات یعمل

 

 ومی نیآلوم یاژهایانواع آل 3#

در ادامه    ما .دارد ی فراوان یاژهایآل ومینیآلوم دیدان ی طور که م  همان
 :کرد میخواه ی را معرف  ومینیآلوم یاژها یآل نیپرکاربردتر 

 مس - ومینیآلوم اژیآل 1-3#

  نیا .است C بوده و کد معرف آن حرف  نیدورآلوم اژیآل نی ا یتجار  اسم
علت در ساخت   نیهم به دارد و ییباال  ی به خاطر حضور مس سخت اژیآل

مقاومت   البته .شود ی آن استفاده م  از یی هوا ع یسبک و صنا یسازه ها
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توان با  ی م  کمتر است و ومین ینسبت به خود آلوم اژیآل نیا  ی خوردگ
 .به عنوان روکش از آن محافظت کرد ی ومینینازک آلوم هی ال کیاستفاده از 

 

 وم یس یل یس - ومینیآلوم اژیآل  2-3#

 حضور .شود ی م  ی معرف  S آلپاکس است و با کد اژیآل نیا یتجار  نام
باعث  اما دهد؛ ی را کاهش م ومینیآلوم یر یندپذیفرآ تیقابل ومیسیلیس

 اژیآل نیا .شود ی آن م  ی کیو مقاومت مکان یگر  ختهیر تیقابل شیافزا
حضور در  تیقابل یدارد و دارا ومیسیلیدرصد س  13تا   12 نیحدودا ب

  ی توان سخت ی م  ی حرارت ات یواقع با عمل در .است ی حرارت ات یعمل
 دیدر تول اژیآل  نی ا کاربرد .داد شیرا افزا ومیسیلیس-ومینیآلوم یاژهایآل

 یو دستگاه ها اتوریراد ،یی روغن موتور، قطعات لباسشو یمخزن ها
 .است ی ک یالکتر
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 م یز یمن - ومینیآلوم اژیآل  3-3#

 .است G شود و کد معرف آن ی آلوماگ شناخته م یبا نام تجار  اژیآل نیا
 نی ا ی به خوردگ  مقاومت .کمتر از ده درصد است اژیآل ن ی در ا میزی من مقدار

از ده درصد شود  شتریب میزیر مقدار من اگ اما خوب است؛ اریبس اژیآل
به خاطر مقاومت به  اژیآل نی ا .ابدی ی کاهش م  یمقاومت به خوردگ 

علت از  نیهم به .دارد ی عال یر یسبک است و شکل پذ  اریباال بس ی خوردگ
 .شود ی استفاده م  ی نیو تزئ یمرتبط با معمار  یدر کارها اژیآل نیا
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 قلع -ومینیآلوم اژیآل 4-3#

فلز را بهبود   نی ا ی ضد اصطکاک  تیخاص ومینیعنصر قلع به آلوم افزودن
 .ها کاربرد دارد اتاقانیاستفاده در  یعلت برا نیهم به .بخشد ی م
  25توانند تا حدود  ی شوند م  ی م   دیتول ی ختگیکه از روش ر یی اژهایآل

خواص  ومینیآلوم یاژهایدرصد قلع در آل شیافزا .درصد قلع داشته باشند
 .بخشد ی بهبود م زیرا ن یکار  نیماش
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 آهن - ومینیآلوم اژیآل 5-3#

طور   نیهم .را بهبود ببخشد ومینیتواند مقاومت به ترک فلز آلوم  ی م  آهن
  .کند ی م یر یجلوگ ی ق ی تزر یگر   ختهیقطعه به قالب هنگام ر دنیاز چسب

  شده و خواص شکل اژیآل ی سخت  شی مقدار آهن باعث افزا  شیافزا البته
 ومینیکه در افزودن آهن به آلوم یگر ید مشکل .دهد ی را کاهش م  یر یپذ

عناصر افزوده شده به  ریاست آهن با سا ممکن است که نی وجود دارد ا
 .شود  لیو لجن مانند تشک  دهیچیپ بات یواکنش دهد و ترک اژیآل
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 منگنز - ومینیآلوم اژیآل 6-3#

عنصر  نیا از .منگنز است -ومینیآلوم اژیآل وم،ینیآلوم یاژهایاز آل گرید  ی کی
از عناصر   ی کیواقع  در .شود یآهن استفاده م  ی ب یبهبود اثر تخر یبرا

 .باشد و مقدار آن نصف آهن است  ی آهن م -ومینیآلوم اژیافزوده شده به آل
شود که به   ی اضافه م  ی وم ینیفقط به آلوم یاژ یبه عنوان عنصر آل منگنز

 .شود ی م  دیتول  ریروش کارپذ
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 کروم- وم ی نیآلوم یاژهایآل 7-3#

باعث بهبود خواص مقاومت به  ومینیآلوم یاژهایکروم به آل افزودن
 .شود ی م  ی خوردگ
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