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  چکیده

  

این آلیاژها .  آنتیموان پرداخته شده است-بررسی خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه قلعدر گزارش حاضر به      

به عنوان آلیاژهاي بدون سرب در سال هاي اخیر پیشنهاد شده است رفتار تغییر شکل این آلیاژ ها بـسیار حـائز      

ستیک از خود نشان     می دهند رایجترین ترکیـب از              اهمیت بوده به گونه اي که  این آلیاژ ها رفتار سوپر پال            

می باشد افـزودن عناصـري ماننـد طـال، نقـره وبیـسموت موجـب بهبـود خـواص               Sn-5Sbاین آلیاژ پایه آلیاژ     

مکانیکی این آلیاژها می گردد اما افزودن عناصر مانند روي و سرب چندان قادر به بهبـود خـواص ایـن آلیـاژ           

د این آلیاژ  در اتصاالت الکترونیکی مقاومت در مقابل خزش این آلیاژها بسیار مهـم          نمی گردد به دلیل کاربر    
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  مقدمه

با توجه به خواص که  به حساب می آیند 1 آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب–آلیاژهاي قلع     

یع الکتریکی و استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصاالت صنا

 در لحیم کاري به عنوان آلیاژ... الکترونیکی، اتصال پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی صفحات فوالدي و

قابلیت ارائه  قابل توجه بوده و این آلیاژها آنتیموان  -آلیاژهاي قلعخواص تغییرشکلی . کاربرد دارندلحیم 

یوتکتیک نبوده بلکه پریتکتیک می باشد که در وان آنتیم -آلیاژ دوتایی قلع. دارندرفتار سوپرپالستیک 

خانواده از این در میان رایجترین ترکیب مورد استفاده . ی باشدخالص ماز قلع بیشتر نتیجه نقطه ذوب آن 

بوده که یکی از باریکترین  C 243° تا236 داراي محدوده ذوب آلیاژ اخیر. است Sn–5Sb ،آلیاژها

 افزودن عناصر آلیاژي از قبیل طال و نقره به . آلیاژهاي دوتایی می باشدهاي ذوب در بین این محدوده

و کاهش نقطه ذوب ) استحکام کششی و درصد ازدیاد طول (  باعث بهبود خواص مکانیکی Sn–5Sbآلیاژ 

   . آن می گردد

 مطرح ذوب معرفی گردیده، روند توسعه، محدودیتها و کاربرد آنهادر سمینار حاضر آلیاژهاي زود     

.  و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیردSn-Sbگردیده و خواص مکانیکی سیستم آلیاژي 

  .  به اجمال مرور می شود،همچنین رهیافت هاي جدید براي بهبود خواص و توسعه کاربرد این سیستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
١ (Fusible alloys  


