پنج روش اساسي براي توليد پودر مس وجود دارد كه عبارتند از :
 -1-2-2رسوب الكتروليتي پودر مس :
رسوب الكتروليتي پودر مس با فرآيندي مشابه آنچه كه در پااليش مس بعنوان يك مرحله مهم
قلمداد مي شود ،صورت مي گيرد .هر چند بجاي استفاده از آندهاي ريخته شده از مس ناخالص ،آندهاي
مس خالص حاصل از پااليش الكتروليتي بكار مي رود و شرايط رسوب الكتروليتي طوري اصالح مي شود كه
به جاي تشكيل رسوب چسبنده صاف برروي كاتدي از آنتيموان– مس ،پودر مس رسوب مي كند .پودر
رسوبي برروي كاتد با برس كنده مي شود و به كف مخزن الكتروليز مي رسد .پودر شسته مي شود ،از صافي
مي گذرد و سرانجام به مرحله تابكاري و احيا در كوره نواري در دمايي حدود ℃ 055تا ℃ 055و اتمسفري
از گاز هيدروكربن نيم سوخته هدايت مي شود .خواص پودر بويژه چگالي ظاهري آن ،در درجه اول با عمل
احيايي كه پس از رسوب الكتروليتي انجام شده بصورت توده اي متخلخل در مي آيد كه بايد با آسياب
چكشي خرد و به پودر تبديل شود .شكل ذرات پودر رسوبي برروي كاتد دندريتي(شاخه اي) است .عمل
احيا باعث زينتر كافي مي شود به طوري كه ظاهر دندريتي(شاخه اي) از بين مي رود .پودر الكتروليتي
ندرتا پس از رسوب و بدون عمل احيا به سرعت در خال خشك مي شود و در اين حالت ذرات آن به شكل
دندريتي(شاخه اي) هستند .شكل زير تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي چنين پودري را نشان مي دهد.

شكل( : )1-2تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي ( )SEMاز ذره پودر مس الكتروليتي.X2055 ،
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 -2-2-2احياي گازي اكسيد مس :
مقدار اكسيد مس پوسته اي شكل كه بعنوان محصول جانبي از ساخت قطعات مسي در دسترس
باشد ،كامال محدود است .بنابراين اكسيد مس از مس فلزي و در درجه اول از قراضه هاي مس به دست مي
آيد .فلز ذوب و با اتميزه به ذرات نسبتا درشت و كم بيش كروي تبديل مي شود و سپس با تشويه اكسيدي
در بستر سيال به اكسيد مس تبديل مي شود .اكسيد مس خرد ،الك و در يك كوره نواري تحت اتمسفر
احيايي هيدروژن احيا مي شود .توده حاصل از زينتر خرد و به پودر فلز تبديل مي شود ،شكل زير تصوير
ميكروسكوپي از پودر مس احيا شده را نشان مي دهد.

شكل( : )2-2تصوير ميكروسكوپي از ذرات مس احيا شده. X020 ،

 -3-2-2اتميزه كردن :
اتميزه كردن بطور گسترده اي در توليد پودرهاي مس مصرفي در ساخت ياتاقانهاي خودروغنكار و
كاربردهاي مشابه استفاده نمي شد چون شكل پودرهاي توليد شده كروي يا شبه كروي بود و بنابراين
استحكام خام قطعات فشرده از چنين پودرهايي كم بود .اين اشكاالت پودرهاي اتميزه شده ،با كنترل
مناسب شرايط اتميزه كردن رفع شده است ،مثال توليد پودر بسيار ريز و انباشتگي جزئي آن در حين عمل
تابكاري؛ بنابراين فرايند اتميزه كردن براي توليد پودر مس از نظر تجاري اهميت روز افزون يافته است،
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شكل زير تصوير ميكروسكوپي از پودر مس اتميزه شده را نشان مي دهد.

شكل ( : )3-2تصوير ميكروسكوپي از ذرات پودر مس اتميزه شده.X005 ،

 -4-2-2رسوب پودر مس از محلول سولفات مس با آهن :
پودر مسي كه با آهن بصورت قراضه فوالد ،مثال قراضه قوطي حلبي قلع زدايي شده ،از محلول
سولفات مس اسيدي رسوب مي كند كه به مس سمنته موسوم است .اين پودر يك محصول مهم در
هيدرومتالورژي مس است و براي بازيابي مس از محلول هايي بكار مي رود كه بعنوان محصول جانبي از
ساير فرايندهاي پااليش مس حاصل مي شود .مقدار زيادي از مس سمنته ذوب و ريخته مي شود وكمتر
بصورت پودر بكار مي رود .هر چند به سبب چگالي ظاهري كم پودر مس سمنته و استحكام خام زياد
قطعات فشرده حاصل از پرس آن ،اين پودر بويژه براي توليد مواد اصطكاكي مناسب است .توليد پودرهايي
از مس با چگالي ظاهري كم به كمك اصالحاتي در فرآيند رسوب الكتروليتي نيز امكان پذير است]6[ .
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