
  

 خاص آلیاژهايکلی و : هدف نیاز شما باناسب تآلیاژهاي مختلف روي م
 

ریخته  در  آلیاژ  روي  اصلی  دو  گري  آلیاژهاي  گروه  دارد.  اساس   ZAMAK  زاماك  آلیاژهاي  یا  متعارفوجود  بر   معموال 
و    5آلیاژ    ،3آلیاژ    ،2شامل آلیاژ    آلیاژهاشوند. این  نامگذاري می  توسط آلیاژ جهانی از قبل  ، مستمري که دارندپیشرفت  

براي   است.  HFیا    ت باال)لیّا(سیّ  آبگونیپر  جدید  آلیاژ  ، زاماك وجود دارد  گروهجدیدترین موردي که در    هستند.  7آلیاژ  
از    ،دیگر برخوردارند  معمول  نسبت به آلیاژهاي  در ترکیبشان  آلومینیوم  بیشتري  مقدار  که از  یآلیاژهاي روی  نشان دادن

  هستند.   ZA-27و    ZA-12 ، ZA-8شامل    آلیاژها   این  شود. استفاده میشان  یوم تقریبی آلومینبه دنبال مقدار    ZAپیشوند  
 خوبی دارند. یاتاقانی  و خواص  برخوردار بوده استحکام باالترياز  ZAآلیاژهاي 

  ها ه این نامچنانک  ، اندآنها تکامل یافتههمراه و به موازات    ،روي  این دو گروه آلیاژ براي نامگذاري    زیادي  مختلفهاي  نظام 
   اند.نشان داده شدهزیر اصلی هر کدام از آلیاژهاي  کنار نامانتز رپ  داخل

 
 مشخصات اصلی آلیاژ 

 (ZAMAK 3, ZP3, ZL3, ZP0400, ZnAl4, ZDC2):  3آلیاژ  
به  3آلیاژ   آن  محبوبیت  است.  شمالی  آمریکاي  در  روي  آلیاژ  وجود  پرکاربردترین  مطلوب  دلیل  خواص  بین  عالی  توازن 

مکانیکی  ریخته   ،فیزیکی و  عالی  عالی  ویژگی  از  همچنین  3  ةمدت است. شماردراز  ها دراندازه  ثباتو    گريقابلیت  هاي 
آبکاري  پرداخت و  رنگ  ، براي  استآبکاري  آمیزي  برخوردار  این  کرومات  که    }ياستاندارد{.  سایر    ، آن  کمکبهاست 

 شوند. بندي میگري درجه آلیاژهاي روي از نظر ریخته 
 

 (ZAMAK 5, ZP5, ZL5, ZP0410, ZnAl4Cu1, ZDC1):  5آلیاژ  
نسبت  خزشی    ۀیافتارتقاو عملکرد    گريریخته  اي قابلیت بااليدار  5  ةست. شماراروپاپرکاربردترین آلیاژ روي در    5آلیاژ  

ها با کاهش  برترياین    هرچند  .و محکمتر است  ترسخت   3  ةشمار  همچنین کمی از  5هاي آلیاژ  یگریخته است.    3آلیاژبه  
ثیر قرار  أ سازي تحت تکنگره  و  کاريسنبه  ،کاريپرچ  ،کاري دوم پذیري را در خماند شکلوتپذیري همراه است که میشکل
. هنگامی که به  است  ین آلیاژ شدهاخواص    وجود آوردن تغییر دردلیل بهمس اضافه است که    ٪1حاوي    5  ة. شماردهد

بیشتري نی  میزان  کششی  آلیاژهاي    ،باشد از  عملکرد  می  5انواع  این  شودتوصیه  به.  آبکاريآلیاژ    و  پرداخت  ،راحتی 
 است. 3آلیاژ مشابه شود و کاري میماشین

 
  (ZAMAK 7, ZL7):  7آلیاژ  
که این وضعیت    تراست.مواد زاید فشرده  ویژگیو  در ترکیب  منیزیم    میزان کمتري ازبا    3  ةشمار  آلیاژ  ۀیافتتعدیل  7آلیاژ  

سازان قطعاتی  را در جایی که قالب  آن  ،شده است  آلیاژ  این  سطوح براق پذیري و  شکل  ،گريت ریخته الیّمنجر به بهبود سیّ
آلیاژ جدید   ینچند هاي اخیردر سالبا این حال  کرده است.   پرطرفدار ،بخواهند صیقلی با سطح خوب  ،نازك هايبا دیواره

 مالحظه نمایید). باال را  تالیّسیّ با اند (آلیاژنازك ساخته شده هايدیواره  ةالعادفوق هاي ویژگی و  باال تالیّسیّبا 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ZAMAK 2, ZP2, ZL2, ZP0430, ZnAl4Cu3, Kirksite):  2آلیاژ  
منجر به    2  ة) در شمار٪3مس (باالي    درصد روي دارد.  معمول  آلیاژهاي    میان  و سختی را در  استحکامبیشترین    2آلیاژ  
طوالنیدر    خصوصیت  تغییر رشد  می  مدتکهنگی  شامل  تغییرات  این  ابشود.  کاهش  کش  ، يعادناچیز  و  کمتر  یدگی 

آلیاژهاي  عملکرد ضربه (   تحت فشار   گريریخته قابلیت    2  ةآلیاژ شمار  شود.ی میگتولیدات ریخته   درآلومینیوم)  مشابه 
حفظ همچنان  و سختی را    استحکام  میزان باالیی از  در درازمدت هم  ،فرسودگیو پس از  گذارد  را به نمایش میباالیی  

شیارهاي نیاز به بوش زدن و    تحت فشار  گیریخته هاي  در طرح   ممکن استیاتاقان خوبی است و    2  ةکند. آلیاژ شمارمی
 نداشته باشد. بوش 

 
  )HF(باال:    تالیّسیّ  با  آلیاژ

  تفاوت با این    ،است  مناسب در میان آلیاژهاي معمول الکتریکی و حرارتی    ،هاي هدایت مکانیکیویژگی  داراي  HF  آلیاژ 
ه  بهتر  تالیّسیّ  ٪40داراي  که بهینهبه  HFآلیاژ  ست.  هم  براي  دلیل  ترکیب  گزینه    ، باال   تالیّسیّسازي  براي بهترین 

ضخامت    یقطعاتگري  ریخته  از  هايدیواره با  است.    45/0  کمتر  آلیاژ  میلیمتر  میاین  ریخته همچنین  براي  گري تواند 
 مورد استفاده قرار گیرد.  ، دارندآبکاري عالی نیاز به  و است مشکل  7یا  ، 5 ،3قطعاتی که پر کردن آنها با آلیاژ 

 
ZA-8: (ZP8)  
ZA-8  هاي باشد و با استفاده از روش هم    گرم  ۀمحفظ  تحت فشار  ايریخته   تواندمی  ،با سنگینی مناسبگري  ریخته   آلیاژ  

که عملکرد آلیاژهاي . هنگامیشودآبداده و پرداخت می  راحتیبه  ،رودکار میبه   روي  استانداردي که براي آلیاژهاي معمول
شمار  3  ةشمار س  5  ةیا  استؤمورد  و    استحکامدلیل  به  ZA-8آلیاژ    ،ال  قابلیت  یخزش  خواصباال  گري ریخته   ثرؤم  و 
 ت.اسفشاري گري ریخته  ۀاغلب گزین ،گرم ۀمحفظ



 
ZA-12 : 
ZA-12   گري قالب گرافیت است. همچنین آلیاژ قالب دایمی و فرایند ریخته   ،براي ماسه  سنگینگري  بهترین آلیاژ ریخته  

  مشابهت دارد.  ZA-27  با    استحکامی کاربردهاي    از جهتاغلب    ZA-12سرد) است.    ۀ(محفظ  فشاريگري  ریخته   خوب
ZA-12    روي   با آلیاژهاي معمولدر مقایسه    هر چند چسبندگی آبکاریش  ،ستهم ه  آبکاريقابل    ،عالی   یاتاقان  آلیاژیک

 یابد. کاهش می
 
 (ZP27):ZA-27  

سبک است و    آلیاژ  گزارش شده است. این   MPa (55ksi) 380آن  قوي است که حد تسلیم  استثنایی  ژ  این یک آلیا
سرد است و براي اطمینان از    ۀمحفظگري فشاري  ریخته این یک آلیاژ    ZA-12مانند    دارد.  یو سایش  یاتاقانعملکرد عالی  

مطمگري  ریخته  و  دقت  ئسالم  به  دارد.  بیشتري  ن  نمی   ZA-27نیاز  توصیه  آبکاري  به  هنگامی  ZA-27شود.  براي  که 
 نشان داده است.   از خودعملکرد بسیار خوبی  ، نیاز باشد دیرسایییا استحکام جسمی 

 
ACuZinc۵ : 

در برابر   بهتري از مقاومت  ،روي در مقایسه با آلیاژهاي معمول  ،تموتورز ساخته شده اسجنرالشرکت توسط  که  این آلیاژ
عملکرد  ،  نیروي کششی و  قابل    ZA-12با  تنها    ACuZinc5  مقاومت و سختیکه  طوري ست.  ا  برخوردار  خزشسختی 

عالی است. اگرچه این آلیاژ   سایشیهاي  داراي ویژگی  ACuZinc5نشان داده است که  ها همچنین  مقایسه است. آزمایش
دست براي به    ،گري تحت فشارفشاري در دستگاه ریخته  گريریخته ولی    ،گرم است  ۀمحفظ  فشاري  گريیک آلیاژ ریخته 
 تر است.سخت، باالتر سایش میزان آوردن قطعاتی با 

 
EZAC: 
آلیاژ برابر    ترینمقاوم  ،شدهساخته  جدید  این  در  فشار   گريریخته   در  خزشآلیاژ  مرتب  روي  تحت  و  از    ۀاست  باالتري 

و سختیش  م  تسلی  ۀکه نقططوري  ،محکم استبسیار  همچنین  آلیاژ    دارد. این    ZA-8  و    ZA-5  آلیاژ    کیفیت را نسبت به
ذوب   ۀدماي نقطدلیل به EZACاست.  ZA-27با تراز است که هم (Brinell 140-102) و  MPa (57 ksi) 393 به ترتیب

را که با  تحت فشار  گري  تجهیزات ریخته   بریدگیو    سایشو همان    باشدگرم    ۀمحفظ  فشاري  گريتواند ریخته می  ، شپایین
ACuZinc5  دهد. نمینشان  ، آیدوجود میبه 

 
)GDSL: (Superloy 
 »GDSL«Guss-Druck-Sonderlegierung    الی هاي سیّبا ویژگی  ، گري تحت فشار روي بسیار نازكیک آلیاژ ریخته  

 است. بیشتري از آلومینیوم و مس اما با ترکیب ،HF مشابه آلیاژ
 
  
 


