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آنچه از نظر خواهید گذراند ، سلســله مقاالتی است که به مرور 
اجمالی مواد اولیه به کار رفته در تولید  یراق آالت درب و پنجره های  
یو.پی.وی.سی، الزامات تولید یراق آالت از دیدگاه مراجع ذی صالح 
بین المللی، انواع سیستم های بازشو و روش های مونتاژ یراق آالت 
می پردازد. هــدف از این نوشــتار ارتقاء ســطح آگاهی عمومی 
تولیدکنندگان درب و پنجره ایران و آشنایی هر چه بیشتر فعاالن 
صنعــت با قابلیت هــا و ظرفیت های موجود در انــواع یراق آالت، 
جهت ارائــه محصوالت با کیفیت و متناســب با نیاز و خواســت 
مصرف کنندگان نهایی اســت.  در بخش اول به بررســی و معرفی 
اصلی ترین مواد اولیه بــکار رفته در تولید یراق آالت می پردازیم و 

چرایی تغییر کیفیت ها را در برندهای مختلف بررسی می کنیم.

  کارایی زاماك
همان گونه که می دانیم آلیاژ با مفهوم کلی مخلوط یا محلول همگن 
جامد فلزی تشــکیل یافته از یک فلز پایه با باالترین درصد کاربرد در 
ترکیب و یک یا چند عنصر فلزی یا غیر فلزی دیگر است که هر یک از این 
عناصر با هدف تغییر و یا بهبود خواص ماده به ترکیب اضافه می شوند. 
این محلول جامد می بایست خواص فیزیکی و شیمیایی فلزی داشته 

باشد تا بتوان آن را آلیاژ فلزی نامید.
زاماک آلیاژ فلزی با پایه روی است. روی فلزی است به رنگ نقره ای و یا 
آبی با نقطه ذوب 419 درجه سانتی گراد و نقطه جوش معادل 906 درجه 
سانتی گراد که آلیاژ زاماک معروف ترین آلیاژ آن می باشد. نام زاماک از 
کنار هم قراردادن حرف ابتدای عناصر اصلی استفاده شده در ترکیب آن 

یراقآالتدروپنجره؛سنجشکیفیتزاماك
فراز برزگر - نوید تجارت آرسام - مهندس صنایع

با هدف ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی با کارایی انواع یراق آالت و سنجش کیفیت آنها در 
تولید و نصب در و پنجره های باکیفیت و اســتاندارد، ضرورت طرح مباحث کارشناسی و فنی درباره یراق آالت هر روز بیش 
از پیش احساس می شود، چه اینکه عرضه یراق آالت مصرفی در مونتاژ پنجره های یو.پی.وی.سی در بازار ایران با برندها و 
نشان های تجاری مختلف هرچند از یک سو رقابت در این عرصه را افزایش داده، اما تردیدی وجود ندارد که نبود استانداردهای 
الزم از یک سو و همچنین شناخت ناکافی فعاالن صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی از سوی دیگر موجبات سردرگمی آنها 
را در انتخاب یراق آالت با کیفیت و استاندارد جهانی را به همراه داشته اســت؛ موضوعی که در نهایت بر کارایی پنجره ها 
اثر گذاشــته و مردم به عنوان مصرف کننده نهایی هم به دلیل فقدان آگاهی در نهایت به تولیدکنندگان در و پنجره اعتماد 
می کنند. از این شماره ماهنامه تخصصی دنیای نما و پنجره، سلســله مقاالت فنی و تخصصی درباره انواع یراق آالت در و 
پنجره تقدیم مخاطبان می شود. با قدردانی از شرکت نویدتجارت آرسام، عضو گروه بین المللی و دفتر مشترك المنافع گروه 
صنعتی KALE KILIT به سبب همراهی در ارائه این مقاله، ماهنامه دنیای نما و پنجره از مقاالت کارشناسان تولیدکنندگان 

و عرضه کنندگان صاحب برند استقبال می کند.
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در زبان آلمانی یعنی : روی )Zink(، آلومینیوم ) Aluminum(،منیزیم 
)Magnesium( و مس)Kupfer( بدست آمده است.

 ،)Cd( عالوه بر عناصر اصلی ذکر شــده عناصری نظیــر کادمیوم
قلع)Sn(، نیکل)Ni(، کرم)Cr( و منگنز )Mn( نیز در ســاخت زاماک 
اســتفاده می شــوند.  هر یک از عناصر به کار رفتــه در تولید زاماک 
ویژگی هایی را به آلیاژ اضافه می کند که ترکیبات مشتقات آنها بوجود 

آورنده انواع زاماک بشرح جدول ذیل می باشند:
جدول ترکیب عناصر انواع آلیاژ زاماك

 

الزم به ذکر است که خلوص روی استفاده شده در این آلیاژ 99/99 
درصد اســت؛ این میزان از خلوص و همچنین خــواص ذاتی فلز روی 
قابلیت حفــظ و دقت ابعادی را به عنوان مهمترین ویژگی به آلیاژ اعطا 
می کند و دمای ذوب آن را نیز تا 450 درجه سانتی گراد  ارتقاء می بخشد.

تاثیر هر یک از عناصر در خواص فیزیکی و شیمیایی زاماک:
1   روی )Zinc(  تــا 95 درصد: هر چــه روی در آلیاژ زاماک درصد 
بیشتری را داشته باشــد ، اســتحکام و مقاومت به خوردگی در آلیاژ 

افزایش می یابد.
۲   آلومینیوم )Aluminum( تا 4 درصد: افزایش درصد آلومینیوم 
در آلیاژمنجر به افزایش استحکام کشی، مقاومت برخزش ، مقاومت در 

برابر ضربه ) چکش خواری ( و افزایش سختی می شود.
3   مس )Copper( تا یک درصد: مس فلزی است که به کارگیری آن 
در زاماک موجب افزایش استحکام  خزش، استحکام کششی و سختی 

شده  و همچنین موجب مقاومت در برابر خوردگی می شود.
4   منیزیم )Magnesium( تا یک درصد: باال رفتن ســطح منیزیم 
دراین آلیاژ منجر به افزایش سختی و مقاومت به خوردگی خواهد شد 
و همچنین در تسهیل روند اکسیژن زدایی از مذاب به حد چشمگیری 

موثر است.
برای شــناخت هر چه بیشتر و 
آگاهی از چرایی طرح مباحث فوق در 
این بخش به توضیح اجمالی عوامل 
موثر در کارایــی مکانیکی قطعات 

می پردازیم.
نخســتین مفهومی کــه در خصوص 
عملکــرد قطعــات حائز اهمیت اســت 
اســتحکام و یا مقاومت مواد ودر نتیجه 
رفتار مکانیکی آن ها در مواجهه با نیروهای 
وارده است و عبارت است از توانایی در برابر 
اعمال بارهای گوناگون و عدم شکست در 
برابر این بارهاست که ما را به مفهوم تنش 

می رساند.
تنش به زبان ســاده میزان نیروی وارد 
 σ برروی یک سطح مقطع است که آن را با
نشان داده و همانگونه که از تعریف آن بر 

می آید مقدار آن برابر است با  σ=F/A که در آن F نیرو و A سطح مقطعی 
است که نیرو بر آن اعمال شده است.

انواع تنش محوری وارد بر یک سطح عبارت است از :
1  تنش فشاری: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال بار در 
راســتای محور عمود بوده که منجر به فشرده شدن و یا کاهش 

طول ماده می شود.
۲  تنش کششی: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال 
بار در راستای محور عمود بوده و منجربه کشیده شدن ماده 

می گردد.
3  تنش برشی: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال بارهای 
مســاوی و در جهات مخالف در راســتای محور افقی بوده که 

می تواند ماده را به الیه های متناوب تقسیم کند.
نیروهای خمشی و پیچشی تنش هایی ایجاد می کنند که ترکیب هایی 
از ســه تنش فوق است. موارد طرح شــده منتج به دریافت این مفهوم 
می شود که در برابر وارد شدن بارهای مختلف و ایجاد تنش های گوناگون 
به سطح مقطع، مواد و اجسام رفتارهای گوناگون از خود نشان می دهند 

که عبارت است از :
1  استحکام فشاری: بیشترین فشارو یا نیرویی که جسم قبل از 

مقدار فشار الزم برای تغییر شکل تحمل می کند.
۲  استحکام کششــی: بیشترین نیروی کششی که جسم قبل از 

شکست می تواند تحمل کند.
3  استحکام خستگی: بیشترین بارو یا نیرویی که جسم می تواند 
بدون شکســت در برابر نیروهای مختلف اعم از فشاری و یا کششی و یا 

برش تحمل کند.
4  چکش خواری )ضربه پذیری(: بیشترین میزان مقاومت جسم 
در برابر ضربه های متناوب بدون تغییر شکلی که موجب عدم کاری شود 
)بدون تغییر شکل پالستیک که به آن تغییر شکل دائمی نیز می گویند( 

چکش خواری گویند.
۵  چقرمگی : به مقاومت مواد در برابر شکست در اثر اعمال تنش 
گفته می شــود که به صورت میزان انرژی جذب شده قبل از شکست یا 

وادادگی در واحد حجم می گویند.
بنابر تعاریف ارائه شــده به راحتی می توان دریافــت که با توجه به 
خواصی که میــزان افزایش و کاهش درصد هر 
یک از عناصر ذکر شده به آلیاژ زاماک می افزاید، 
می توان کارایی های مختلف و موارد اســتفاده 
آن در تولید قطعات گوناگــون را توجیه کرد.  
همین امر موجب می گردد که تولیدات برند های 
مختلف، به سبب روش تولید، نوع مواد مصرفی، 
کیفیت عناصر بکار رفته در آلیاژ، نوع عملیات 
حرارتی، به کارگیری و یا عدم اســتفاده از مواد 
بازیافتی و همچنین کیفیــت قالب های بکار 
گرفته شده از یکدیگر متمایز شده و در نتیجه 
فارغ از مباحث مرتبط با بازاریابی و برندینگ، 
بهای تمام شــده محصوالت تولیدی بر اساس 

کیفیت تولید تغییر یابد. 
در شماره آینده به تبین ســایر موارد مورد 
استفاده در ساخت قطعات مربوط به یراق آالت و 
تعیین موارد کیفی در این خصوص می پردازیم.

زاما ک 6 زاماک 5 زاماک 4 زاماک 3 زاماک 2
     نوع زاماک

   نام عنصر

%4 %4 %4 %4 آلومینیوم  4 % 

%1.25 %1 %3 -  %3 مس

- %0.03 - %0.04 %0.1 منیزیم

%94.75 %92.97 %93 %95.96 %92.9 روی

 

 

 

ش
موز

آ


