
 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

మిశ్రమ లోహాలు 

రెండు లేదా అెంతకెంటే ఎక్కువ లోహాలు లేదా ఒక లోహెంతోపాటు ఇతర మూలకాలసజాతీయ మిశ్రమమే మిశ్రమ 

లోహెం. శుద్ధ  లోహాలతో పోల్చినప్పుడు మిశ్రమ లోహాల ధర్మాలు కాసత  భిననెంగా ఉెంటాయి. 

మిశ్ర మ లోహాలు -ఇతరాంశాలు 

 ఇనుము ఒక అనుఘటకెంగా ఉనన మిశ్రమ లోహాలను ఫై మిశ్రమ లోహాలు అెంటారు. ఉదా: సె్టయిన్లెస్ సె్టలు 

(ఐరన్ + కారబన్ + క్రర మియెం) 

 ఐరన్ లేని మిశ్రమ లోహాలను నాన్ ఫై మిశ్రమ లోహాలు అెంటారు. ఉదా: జరాన్ సిలవర్ (కాపరర్ + జెంక్ + నికెల్) 

 పాద్రసెం (మెరుుురీ) ఒక అనుఘటకెంగా ఉనన మిశ్రమ లోహానిన అమాలగ ెం అెంటారు. ఉదా: సోడియెం అమాలగ ెం 

(మెరుుురీ + సోడియెం) 

 ఐరన్, పాాటినెం లోహాలు అమాలగ ెంను ఏరురచవు. 

 ద్ెంతాలాోని రెంధా్రలను ఫిలా్చెంగ్ చేయడానికి డెంటల్ అమాలగ ెంను ఉపరయోగిస్తత రు. ఇది మెరుుురీ, సిలవర్, టిన్, 

కాపరర్ల మిశ్రమ లోహెం. 

 స్తెంకేతికెంగా మిశ్రమ లోహానిన ఘనరూపరెంలో ఉనన దా్వెంగా పరరిగణెంచవచ్చి. 

 మిశ్రమ లోహాల వలా పరదారథ గటెిద్నెం పెరుగుతెంది. 

 వీటి స్తగే గుణెం తక్కువగా ఉెంటుెంది. 

 దా్వీభవన స్తథ నెం తక్కువ. 

 తప్పు పరటెే గుణెం తగుగ తెంది. 

 విద్యుత్ వాహకత తగుగ తెంది. 

 లోహ కాెంతిని, రెంగును మెరుగుపరరివచ్చి. 

 చర్ముశీలత మారివచ్చి. 

 ఆమాాలను, కాార్మలను తటెుక్కనే గుణెం పెరుగుతెంది. 

 బెంగారు ఆభరణాల సవచఛతను కాురట్ పారమాణాలాో కొలుస్తత రు. 
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 24 కాురటా బెంగారెంలో 100 శాతెం బెంగారెం ఉెంటుెంది. x కాురటా బెంగారెంలో (x×100)/24 శాతెం బెంగారెం 

ఉెంటుెంది. ఒక కాురట్ 100/24 శాతెం బెంగార్మనికి సమానెం. 18 కాురటా బెంగారు ఆభరణాలాో (18×100)/24 

= 75 శాతెం బెంగారెం, మిగతా 25 శాతెం ర్మగి ఉెంటుెంది. 22 కాురటా బెంగారు ఆభరణాలు 91.6 శాతెం 

సవచఛత కల్చగి ఉెంటాయి. మిగతా 8.4 శాతెం ర్మగి ఉెంటుెంది. 

తుప్పు పట్ట డాం: లోహెం తప్పు పరటెడమనేది ఆక్సీకరణ పారకిరయ. ఉదా: ఇనుము తప్పు పరటెినప్పుడు ఆక్సీకరణెం 

చెంది ఐరన్ ఆకైెీడ్ (ఫరిర క్ ఆకైెీడ్) ఏరుడుతెంది. ఈ పారకిర యలో దాని బరువు పెరుగుతెంది. స్తధ్రరణెంగా గాల్చలో 

తేమ ఎక్కువగా ఉెండే తీరపాాెంతాలాో తప్పుపరటెడెం వేగెంగా జరుగుతెంది. 

గాల్వనైజేషన్: ఇనుము లెంటి లోహాలు తప్పు పరటెక్కెండా వాటిపైె జెంక్ లెంటి లోహాలతో పూత పూయడానేన 

గాలవనైజేషన్ అెంటారు. గాలవనైజేషన్ చేయడెం వలా ఇనుము క్షయెం కాక్కెండా నివారిెంచవచ్చి. గాలవనైజేషన్ 

చేయడానికి ఎక్కువ చర్ముశీలత ఉనన లోహానిన తీసుక్కెంటారు. ఉదా: జెంక్ కిరయాశీలత ఎక్కువ కాబటెి దెంతో 

ఇనుముపైె పూత పూయడెం వలా ఇది క్షయెం చెంది ఐరన్ను పరరిరకాిసుత ెంది. 

 ఎలకె్రోపా్లటిెంగ్లో కావాల్చీన లోహప్ప పూతను విద్యుదివశా్లషణ పరద్ధ తిలో వేస్తత రు. ఏ లోహెంపైె పూత పూయాలో 

దానిన కాథోడ్(రుణధా్రవెం)గా, పూతపూయాల్చీన లోహమునన లవణ దాావణానిన 

విద్యుదివశా్లషుెం(ఎలకె్రోలైెట్)గా తీసుక్కెంటారు. ఉదా: కారు విడిభాగాలు, క్కళాయిలు, గాుస్ బరనర్లపైె 

క్రర మియెం పా్లటిెంగ్ చేస్తత రు. దనివలా తప్పు పరటెవు. మనినక పెరుగుతెంది. నకిలీ నగల తయారీలో కూడా ఈ 

పరద్ధ తిని ఉపరయోగిస్తత రు. 

 మెరుుురీ తపరు మిగతా లోహాలన్నన ఘన పరదార్మథ లే. పాద్రసెం(మెరుుురీ) మాతర ెం దా్వెం. గాల్చయెం అతి 

తక్కువ ఉషో్ణగర త వద్ద  కరిగే లోహెం. 

 ల్చథియెం, సోడియెం, పొటాషియెం, రుబీడియెం, స్టసియెం లెంటి కాారలోహాలు మెతత ని లోహాలు. ఇవి కతిత తో 

క్రయగల్చగేెంత మృద్యవైనవి. 

 లోహాలు మెంచి విద్యుత్ వాహకాలు. స్వవచ్ఛఛ ఎలకెాోనాు విద్యుత్ను మోసుకెళాత యి(ఎలకెాోన్ కెండకెర్). 

లోహాలనినెంటిలో సిలవర్ మెంచి విద్యుత్ వాహకెం. గృహావసర్మల క్రసెం ర్మగి వైరాను వాడితే, విద్యుత్ పరెంపిణీ 

సెంసథ లు అల్యుమినియెం వైరాను ఉపరయోగిస్తత యి. 
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 అనాది నుెంచి నాణేల తయారీలో ఉపరయోగిెంచిన బెంగారెం, సిలవర్, కాపరర్ లోహాలను కాయినేజ్ మెటలీ్ 

అెంటారు. 

 బెంగార్మనికి రేక్కలుగా స్తగే గుణెం ఎక్కువ. దనిపైె గీతలు పరడవు. ఆభరణాలను తయారుచేస్వటప్పుడు గటెిద్నెం 

క్రసెం బెంగార్మనికి ర్మగిని కలుప్పతారు. 

 అతుెంత తేల్చకైెన లోహెం ల్చథియెం. అతుెంత మృద్యవైన లోహెం స్టసియెం. 

 అతుెంత కఠిన లోహెం టెంగ్సెన్. 

 మానవుడు విరివిగా వాడే లోహెం ఇనుము. మన రకత ెంలోని హిమోగా్లబిన్లో ఐరన్ (ఫై) అయానాు ఉెంటాయి. 

 మొకులాోని పరతర హరితెంలో మెగీనషియెం, విటమిన్ బి12 (సయనోక్రబాలమిన్)లో క్రబాలె్ లోహాల అయానాు 

ఉెంటాయి. 

 భూమి పొరలాో అతుధికెంగా లభిెంచే లోహెం అల్యుమినియెం. దనికి బాకైెీట్ గనులు ఆధ్రరెం. సిలవర్ పెయిెంట్

లో సిలవర్ ఉెండద్య. అల్యుమినియెం ఉెంటుెంది. గ్లలడ ్ పెయిెంట్లో కాపరర్ ఉెంటుెంది. 

 కెండర్మల సెంక్రచ్ఛనికి సోడియెం అయానాు అవసరెం. 

 టార నిీసెరా తయారీలో పారధ్రనమైెెంది జెరేానియెం. 

 సహజ సిద్ధ ెంగా లభిెంచే భార్మతాక లోహెం యురేనియెం. 

 ఉప్పున్నటి కాఠినాునికి కారణమైెన పారధ్రన లోహ అయానాు కాలా్చయెం, మెగీనషియెం. 

 తేల్చకగా ఉెండి, గటెిద్నెం క్రసెం విమాన విడిభాగాల తయారీలో మెగీనషియెంను ఉపరయోగిస్తత రు. 

 బెంగార్మనిన లోహాల ర్మజుగా పిలుస్తత రు. 

 మన శ్రీరెంలో ఎక్కువగా ఉెండే లోహెం కాలా్చయెం. 

 దివసవభావెం(ఆెంఫోటరిక్) ఉనన అరధ లోహాలు ఆరెనిక్, జెరేానియెం, ఆెంటిమొని, జెంక్. 

 ల్చథియెం, సోడియెం లెంటి లోహాలు గాల్చలోనూ అతుెంత చర్ముశీలత చూప్పతాయి. అెంద్యకే వీటిని కిరోసిన్ 

లేదా పార్మఫిన్ నూనలో నిలవచేస్తత రు. 

 సోడియెం అయానాు రకత పోటును పెెంచ్చతాయి. పొటాషియెం అయానాు అధిక రకత పోటును నియెంతిర స్తత యి. 

 బాణసెంచ్ఛ తయారీలో విరివిగా వాడే లోహాలు మెగీనషియెం(మిరుమిటాు గొల్చప్ల తెలుప్ప), సె్తోనాియెం(సిెంధూర 

ఎరుప్ప). 
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 ఇమిటేషన్ జుువలరీలో వాడే నికెల్-సిలవర్లో కాపరర్, నికెల్, జెంక్ ఉెంటాయి. సిలవర్ ఉెండద్య. 

ముఖ్య మిశ్ర మ లోహాలు - ఉపయోగాలు 

మిశ్ర మ లోహాం సాంఘట్నాం అనువర్త నాలు 

ఇతత డి (బాాస్) కాపరర్ + టిన్ పాతర లు, యెంతర భాగాలు, బులాెటాు 

కెంచ్చ (బాాెంజ్) కాపరర్ + టిన్ విగర హాలు, పాతర లు 

బెల్ మెటల్ కాపరర్ + టిన్ (తగరెం) గెంటల తయారీ 

మాగానల్చయెం మెగీనషియెం + అల్యుమినియెం విమాన, మోటార్ వాహన భాగాలు 

గన్మెటల్ కాపరర్ + టిన్ + జెంక్ గేరాు, బేరిెంగ్లు, తపాక్స పరరిశ్రమ 

జరాన్ సిలవర్ కాపరర్ + జెంక్ + నికెల్ పాతర లు, నగలు, నిరోధక చ్చటెలు 

సె్టయిన్లెస్ సె్టల్ ఐరన్ + కారబన్ + క్రర మియెం + నికెల్ పాతర లు, బాేడాు, బాల్ బేరిెంగ్లు, సరిికల్ పరరికర్మలు 

మాెంగన్నస్ సె్టల్ ఐరన్ + కారబన్ + మాెంగన్నస్ 
హెలెాటాు, రైలేవటార క్, రోడ్ రోలరాు, ర్మళా్ను పరగులగొటెే 

యెంతార లు 

టెంగ్సెన్ సె్టల్ 
ఐరన్ + కారబన్ + టెంగ్సెన్ + క్రబాలె్ + 

క్రర మియెం 
శాశ్వత అయస్తుెంతాలు 

క్రర మ్ సె్టల్ ఎక్కువ క్రర మియెం ఉనన సె్టల్ వెంటపాతర లు 

నిక్రర మ్ ఐరన్ + క్రర మియెం + నికెల్ ఫ్యుజులు, నిరోధక తీగెలు, ఇస్టత ోపెటె్టలోని ఫిలమెెంట్ 

డ్యుర్మలుుమిన్ మెగీనషియెం + అల్యుమినియెం విమాన భాగాలు 

అల్యుమినియెం కాపరర్ + అల్యుమినియెం+టిన్ ఆభరణాలు, నాణేలు 

బాాెంజ్ సోలడ ర్ టిన్ + లెడ్ సోలడ రిెంగ్ 

డౌమెటల్ మెగీనషియెం + అల్యుమినియెం + జెంక్ కారాు, జలెంతర్మగ ములు, విమానాల తయారీలో 
 

 
 

 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/



