دسته بندی آلياژهای مس:
آلياژهای مس مانند آلومينيم به دو دسته آلياژهای کارپذیر(نوردی)وریختگی تقسيم می گردند.هر دسته از
این آلياژها نيزبر حسب شرایط ترکيبی وعناصر آلياژی می توانند عمليات حرارتی پذیر یا عمليات حرارتی
ناپذیر باشند.انواع برنجهای کارپذیر(نوردی)فقط حاوی مس وروی می باشند وعناصردیگردرحد ناخالصی در
آنها وجود دارد وبرنجهای آلياژی عالوه بر مس و روی حاوی عناصر دیگری نظير سيليسم،آهن ،همچنين
دارای مشخصات ریخته گری به شرح زیر می باشد :
 .1دارای نقطه ذوب باالیی نسبت به آلياژ های غير آهنی می باشد
 .2دارای سياليت کم
 .3اکسيداسيون باال
 .4آلياژ مس دارای دامنه انجماد طوالنی و انجماد خميری می باشد به خصوص در آلياژ های برنج که
این دامنه انجماد خيلی طوالنی می شود مواد شارژی که برای ساخت آلياژ های مس به کار می رود
شبيه آلياژ های آلومينيم می باشد که شامل :
.1شمش های اوليه
.2شمش های ثانوی
.3قراضه ها
 .4برگشتی ها
 .5هاردنر ها
قابل توجه است که مس قابليت انحالل اکثر عناصر را دارد بنابراین ساخت آلياژ های مس همراه عنصری
نظير  Ni,Si,Znامكان پذیر می باشد.
شمش های اوليه
در مواد شارژ شمش های اوليه می باشد که شامل شمش مس قلع سيليسيم روی و سرب می باشد .نكته :
شمش مس به شكل ورق یا مفتول استفاده می شود که با درجه خلوص  9999تا  9995درصد معموال دارای
ناخالصی های نظير قلع نيكل آهن آنيتموان سرب بيسموت می باشد که معموال بيشترین ناخالصی در این
آلياژ آهن و نيكل می باشد.
شمش قلع
این شمش عموما برای ساخت برنز های قلع دار استفاده می شود که دارای نقطه ذوب  232درجه سانتيگراد
می باشد که وزن مخصوص آن در حدود  393گرم بر سانتی متر مكعب می باشد  .این عنصر دارای درجه
خلوصی در حدود  9995تا  9999درصد می باشد که دارای ناخالصی هایی نظير مس آهن سرب آلومينيم
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بيسموت آنتيموان می باشد و عموما به شكل شمش های  25کيلویی و یا مفتول استفاده می شود.

شمش سيليسيم
که عموما در ساخت عنوان برنج ها و برنز ها استفاده می شود و به شكل آميژن و هاردنر به مذاب مس اضافه
می شود.
شمش روی
این شمش عموما برای ساخت برنج ها استفاده می شود که دارای وزن مخصوص  391گرم بر سانتی متر
مكعب می باشد و نقطه ذوب آن  424درجه سانتی گراد می باشد د :شمش سرب  :این شمش دارای نقطه
ذوب  323درجه سانتيگراد و وزن مخصوص  1193گرم بر سانتی متر مكعب می باشد و در صنعت به عنوان
سنگين ترین عنصر شناخته می شود این عنصر عموما در برنز های سرب دار و برنج های استفاده می شود
شمش نيكل
نيكل از لحاظ خواص فيزیكی بسيار شبيه مس بوده و دارای نقطه ذوب  1453درجه سانتيگراد و دانسيته
 999گرم بر سانتيمتر مكعب می باشد  .نيكل عموما در برنج های مخصوص استفاده می شود که در اصطالح
به این برنج ها ورشو می گویند.
شمش های ثانويه
این شمش ها از ذوب مجدد و تصویه آلياژ های مس به دست می آید که از نظر کنترل ترکيب شيميایی
مناسبت تر و مرغوب تر می باشد همچنين دارای عناصر آلياژی می باشد معموال شمش های ثانویه دارای 2
تا  3درصد قلع  4تا  14درصد روی و  2تا  6درصد سرب می باشد.
قراضه ها
که معموال ضایعات مس بوده که قبل از استفاده باید پيش گرم شده و عمليات اسيد شویی و چربی گيری بر
روی آن ها انجام می شود.
آميژن ها
دليل استفاده از آميژن ها در آلياژ های مس به این دليل می باشد که آلياژ سازی عالوه بر کاهش نقطه ذوب
از تبخير عناصر آلياژی و تلفات مذاب جلوگيری می کند
انواع هاردنر ها در آلياژ های مس
آميژن مس – سيليسيم
جهت توليد این آلياژ ساز ابتدا مس را ذوب کرده سپس سيليسيم را به شكل ذرات ریز به مذاب اضافه می
شود معموال تعداد دفعات اضافه کردن  3تا  9مرتبه می باشد که بعد از هر دفعه اضافه کردن  Siبه مذاب
Cuدرجه حرارتش کاهش پيدا می کند تا از تلفات  Siدر  Cuجلوگيری شود.
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آميژنAl-Cu
روش تهيه این نوع آميژن به این صورت می باشد که در صورت وجود دو کوره Alو Cuرا به طور جداگانه
ذوب نموده سپس مس را به شكل بارکه مذاب به  Alاضافه می کنند اما روش دوم ساخت آميژن به این
صورت می باشد که مس را ذوب کرده سپس Alرا به مرور به مذاب اضافه می کنند که پس از هر بار اضافه
کردن  Alدرجه حرارت را کاهش داده تا از تلفات Alجلوگيری شود
آميژن سه گانهCu,Al,Ni
برای تهيه این هاردنر به علت آنكه اضافه کردن Niبه مس هيچ گونه مشكلی ندارد ابتدا هاردنر  Cu.Niرا
ایجاد کرده و سپس  Alرا به مرور به مذاب اضافه می کنند  .پس از آماده سازی مواد شارژ و پيش گرم
کردن قراضه ها با توجه به نقطه ذوب فشار بخار و درجه حرارت تصفيه عناصر آلياژی به مذاب اضافه می
شود  .بهترین نوع کوره ها در ذوب  Cuکوره های القایی می باشد اما از کوره های و روبربرگ نيز استفاده
می شود  .معموال این نوع آلياژ ها در صنایع الكترونيك و برق استفاده می شود که تا حدود  2درصد شامل
ناخالصی می باشد و جود ناخالصی باعث کاهش هدایت الكتریكی آلياژ می شود ناخالصی های موجود شامل
روی آرسنيك کادميم سيليسيم کرم ونقره می باشد به علت قابليت اکسيداسيون باال و انجماد خميری و
سياليت پایين ریخته گری این آلياژ مشكل می باشد .
مواد قالب گيری در ريخته گری مس
ریخته گری مس هم در داخل قالب های دائمی و هم قالب های موقت انجام می شود ریخته گری قالب های
موقت به روش های ماسه ای تر ماسه ای خشك پوسته ای  CO2انجام می شود که حسب مورد استفاده آن
بنتونيت همراه مواد افزودنی می باشد که آرد حبوبات به دليل افزایش استحكام ،خاك اره به جهت افزایش
نفوذ گاز می باشد در آلياژ های مس باید نفوذ گاز ماسه به دليل انجماد خميری باال باشد همچنين گرد
زغال باعث افزایش مقاومت به ماسه سوزی ماسه استفاده می شود.
ريخته گری قالب های دائمي
به دو روش ریژه وتزریقی انجام می شود که عمر قالب های دائمی در آلياژ های مس در مقایسه با سایر آلياژ
های غير آهنی کوتاه تر می باشد که به دليل درجه حرارت ریخته گری باالی مس ودانسيته باالی مس می
باشد نكته  :چگالی و دانسيته مس  994می باشد جهت افزایش عمر قالب:
استفاده از انواع پوشش ها به جهت جلوگيری از شوك حرارتی به محفظه قالب جنس محفظه قالب از چدن
یا فوالد می باشد که در آلياژ های مس در داخل فوالد تمرکز حرارتی شدیدی وجود دارد که به علت انتقال
حرارتی کم فوالد می باشد به دليل انتقال حرارتی شدید مذاب و انتقال حرارتی کم قالب تمرکز حرارتی در
قالب های فوالدی به وجود می آید.
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سيستم های راهگاهي
که با توجه به سياليت پایين مذاب مس در مقایسه با آلياژ های غير آهنی دیگر معموال ابعاد سيستم
راهگاهی در آلياژ های مس بزرگتر از آلياژ های دیگر می باشد سيتسم راهگاهی در این نوع قالب ها به دو
دسته تقسيم می شوند .
قطعات كوچك با ابعاد يكنواخت:
در این گونه قطعات سيستم راهگاهی به گونه ای طراحی می شود که کار تغذیه را سيستم راهگاهی انجام
می دهد و عمال نيازی به تغذیه گذاری نداریم نسبت به سيستم راهگاهی در این حالت  3-9-1و  2-9-1می
باشد.
قطعات بزرگ و يكنواخت:
در این روش نياز به تغذیه گذاری می باشد که نسبت سيستم راهگاهی در این حالت 2-3-2و  2-9-1می
باشد تغذیه های به کار گرفته شده دراین سيستم هم به صورت گرم و هم به صورت سرد می باشد.
تغذيه گذاری
تغذیه گذاری در آلياژ های مس بسته به نوع انجماد دارد انواع آلياژ های مس بسته به نوع انجماد عموما به
سه دسته تقسيم می شوند
.1آلياژ ها با دامنه انجماد کوتاه و انجماد پوسته ای مانند مس – آلومينيم در این گونه قطعات ميزان مك و
حفرات گازی پراکنده کمتر و بيشترین انقباض در قسمت وسط یا گرمترین نقطه انجماد در نظر گرفته می
شود دارای  495تا % 4انقباض می باشد.
.2آلياژ ها با دامنه و انجماد خميری مانند آلياژ های مس – روی  ،برنز ها – مس –سرب این نوع آلياژ ها
دارای انجماد شدید خميری می باشند ميزان مك و حفرات انقباضی پراکنده در این گونه آلياژ ها زیاد می
باشد لذا تعيين محل تغذیه مشكل می باشد بنابراین باید با استفاده از مبرد و یا مواد اگزوترم مواد گرما زا
انجماد جهت دار در قطعه به وجود آوریم تا حداقل ميزان مك و حفرات انفباضی و گازی در قطعه توليد
شوند که معموال در این قطعات از تغذیه گرم استفاده می شود.
 .3آلياژ هایی با دامنه انجاد متوسط می باشد این نوع آلياژ ها در حدفاصل دو حالت باال قرار می گيرند
معموال در این نوع قطعات هم انقباضات متمرکز و هم غير متمرکز دیده می شود که این امر را می توان با
اگزوتر و مبرد برطرف کرد مانند مس – بریليم
عمليات کيفی تهيه مذابCu
که شامل مرحل:
 )1اکسيژن زدایی
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 )2هيدروژن زدایی

 )3کنترل ترکيب شيميایی
 )4تصفيه
اكسيژن زدايي
اکسيژن یكی از مهمترین عناصری که ميل ترکيبی زیادی با مس و آلياژ های مس دارد که با افزایش درجه
حرارت تا حدود  344درجه مس با اکسيژن توليد اکسيد مس دو ظرفيتی می کند  .در  1454تا 1144
درجه اکسيد  2ظرفيتی مس تبدیل به اکسيد یك ظرفيتی می شود  .اگر درجه حرارت از  1144بيشتر شود
مجددا اکسيد مس تجزیه می شود به مس و اکسيژن محلول که این اکسيژن در داخل مذاب حل شده و
توليد اکسيد می کند واکنش دیگری را که انجام می دهد با هيدروژن می باشد که توليد رطوبت و اکسيد
فلزات موجود در مذاب را می کند بخار مرطوب موجود به مرور از مذاب خارج شده و اکسيد های موجود نيز
به شكل ناخالصی در مذاب به وجود می آید برای حذف اکسيژن و اکسيد های فلزی در آلياژ های مس از
سه روش استفاده می شود
استفاده از فالكس های پوششي:
این مواد مانع از ورود اکسيژن و هيدوژن به داخل مذاب  Cuمی شود  .فالکس های مورد استفاده معموال
ترکيبات کربنی – خورده شيشه – و براکس می باشد( براکس که ترکيبات سدیم و پتاسيم کریوليت می
باشد )و خورده شيشه نيز ترکيبات سيليسی بوده که عالوه بر مانع شدن ورود اکسيژن به مذاب باعث
افزایش سياليت مذاب و سرباره گيری آسان می شود
استفاده از مواد غير محلول در مذاب جهت حذف اكسيژن
مواد غير محلول در سطح مذاب قرار داده که این مواد در روی سطح شروع به انجام واکنش شيميایی کرده و
در ضمن احياء اکسيد های مذاب به عنوان مواد پوششی در سطح مذاب از اکسيد شدن مذاب جلوگيری می
کنند که مهمترین آن ها عبارتند از کاربيد کلسيم ، CaO2پراید منيزیم  Mg3O2فالکس های مایع نظير
اسيد بوریك زغال چوب این مواد ضمن خاصيت احيایی دارای وزن مخصوص پایين می باشد و روی مذاب
قرار می گيرند بعضی از واکنش هایی که این مواد انجام می دهند شامل
استفاده از اكسيزن زداهای محلول در مذاب:
این نوع اکسيژن زداها در حد فاصل سرباره و مذاب واکنش می دهند معموال احياء کننده های قوی هستند
که عناصری مانند فسفر روی منگنز سيليسيم ليتيم آلومينيم و در بعضی از مواد سرب شامل این دسته از
اکسيژن زداها می باشد این عناصر قابليت انحالل در مذاب مس را دارند و با توجه به قابليت احياء کنندگی
قوی اکسيد مس را احياء می کنند و محصوالت واکنش عموما وارد سرباره شده و یا به صورت گاز از مذاب
خارج می شود واکنش هایی که این عناصر انجام می دهند شامل عناصر  Al-ليتيم –سيليسيم پس از پایان
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واکنش محصوالت واکنش در آنها باقی می ماند لذا کمتر استفاده می شود و بهترین اکسيژن زدای محلول

فسفر می باشد که پس از واکنش از مذاب خارج می شود و با کاهش انحالل اکسيژن در مذاب از طرف دیگر
انحالل هيدروژن افزایش پيدا می کند لذا بعد از مرحله اکسيژن زدایی باید عمليات ریخته گری بالفاصله
انجام شود.
هيدروژن زدايي
این عنصر ماننداکسيژن از اتمسفر محيط و یا رطوبت موجود در مواد شارژ و محيط قالب وارد مواد شارژ می
شود اگر داخل مذاب ميزان اکسيژن باال باشد باعث کاهش حالليت هيدروژن می شود  .هيدروژن در مرحله
انجماد تبدیل به مولكول هيدروژن مولكولی در داخل حفرات انقباضی قرار گرفته و مانع از تغذیه حفرات
انقباضی توسط مذاب می شود در نتيجه حفرات انقباضی تشدید می شوند.
نكته  :حفرات گازی هستند که در مقطع برشی آن حفرات به صورت گرد و منظم می باشد اما حفرات
انقباضی حفراتی می باشند که در مقطع شكست آن شكل حفرات نامنظم و زبر بوده و حفرات سوزنی شكلی
نيز در دور آن تشكيل شده است
بخار آب موجود به سه شكل در قطعات توليدی اثر می گذ ارد:
. 1مقدار بخار آب توليدی کمتر از حد بحرانی باشد در این شرایط اگر درجه حرارت ذوب و یا فوق ذوب باال
باشد در زمان انجماد نيز باال باشد بخار آب فرصت خروج از محيط را پيدا می کند
.2مقدار بخار آب توليدی حدود حد بحرانی باشد در این شرایط در اثر افزایش دما و کاهش چگالی بخار آب
و افزایش حجم بخار و همچنين افزایش فشار بخار سرعت خروج بخار از محيط قالب برابر با سرعت توليد
گاز توسط مذاب است در این شرایط ميزان عيوب گازی به حداقل می رسد
 .3ميزان بخار آب توليدی بيشتر از حد بحرانی باشد تشكيل بخار و عدم خروج بخار از محيط باعث افزایش
مك تحلخل حفرات گازی و انقباضی در قطعه می شود.
روش های حذف هيدروژن
استفاده از فالكس و سرباره های اكسيدی:
این نوع سرباره ها با هيدروژن موجود در مذاب واکنش داده و تشكيل بخار آب می دهد این بخار از سرباره
خارج شده و لذا عمل هيدروژن زدایی تشكيل می شود این روش در صنعت کمتر استفاده می شود که به
دالیل زیر می با شد.
 )1واکنش های ایجاد شده در سرباره باعث کاهش سرباره می شود.
 )2باعث افزایش تلفات مذاب می شود
 )3ممكن است بخار آب موجود در فصل مشترك مذاب و بخار دوباره تجزیه شود و هيدروژن دوباره به
داخل مذاب برگشت زده شود
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دمش گاز خنثي
با دمش گاز خنثی مثل نيتروژن و آرگون می توان هيدروژن موجود در مذاب را به شكل فيزیكی و مكانيكی
به سطح مذاب هدایت کرد عالوه بر گاز های هيدروژن و اکسيژن که ممكن است در مذاب وجود داشته باشد
دی اکسيد کربن  CO2و دی اکسيد گوگرد  SO2نيز در مذاب وجود دارد که منشا این عناصر محصوالت
حاصل از احتراق می باشد  CO2می تواند با مذاب واکنش داده و تشكيل سولفيد مس دهد  :که سولفيد
مس می تواند به صورت ناخالصی در حفرات باقی بماند.
كنترل تركيب شيميايي
مواد شارژ حين تهيه مذاب دارای تلفات می باشد این نوع تلفات باعث بر هم خوردن ترکيب شيميایی مذاب
می شود
منشاء تلفات عناصر آلياژی در مذاب
تلفات مذاب و عناصر آلياژی در سرباره:
به علت قابليت چسبندگی مذاب و عناصر آلياژی با سرباره مقداری از مذاب و عناصر آلياژی همراه با سرباره
خارج می شود
تمايل تركيب عناصر آلياژی با اكسيژن:
درجه حرارت باالی مذاب كه باعث تصعيد و تبخير عناصر آلياژی مي شود.
تالطم مذاب
باعث افزایش سطح تماس مذاب و سرباره می شود که این امر باعث افزایش تلفات مذاب و عناصر آلياژی می
شود روش ذوب
اگر در روش ذوب تقدم و تاخر اضافه کردن عناصر آلياژی در نظر گرفته نشود باعث افزایش تلفات مذاب و
عناصر آلياژی می شود.
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