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  :چكيده

 درصد آلومينيم، برخي شامل مقاديري آهن، نيكل، منگنز يا سيليسيم 11 تا 5آلومينيم برنزها گروهي از آلياژهاي پايه مس هستند كه تقريبا شامل 
ر به فرد اين آلياژها باعث جذابيت و خواص منحص. توليد قطعات مختلف و با روشهاي توليد متفاوت مي باشند اين آلياژها مناسب براي .مي باشند
از جمله اين خواص، سهولت ريخته گري، قابليت ريخته گري به روش هاي مختلف، استحكام باال در حدود . افزون اين آلياژها شده است كاربرد روز

قابليت جوش پذيري مناسب بدون نياز به ، قابليت تغيير شكل مناسب قبل از شكست،  متداولفوالدهاي ساده كربني و بيشتر از فوالدهاي زنگ نزن
، خستگي خوردگي خستگي، خواص مطلوب، )خوردگي عمومي و حفره اي( در محيط هاي دريايي عاليمقاومت خوردگي ، عمليات حرارتي بعدي

ا، از جمله تنوع تركيب  اين آلياژه مهم در اين بررسي برخي از خواص.مي باشد...  و خستگي خزشي، خوردگي كاويتاسيون، سايش خوردگي تنشي،
   .شيميايي، خواص مكانيكي، نمودار فازي، ريزساختار و مقاومت خوردگي مورد بررسي قرار گرفته است

  
   مقاومت خوردگي، خواص مكانيكي ريز ساختار،نيكل آلومينيوم برنز، آلومينيوم برنز،: كلمات كليدي

  
 :مقدمه

 درصد آلومينيم، برخي شامل مقاديري آهن، نيكل، منگنز يا سيليسيم 11 تا 5ند كه تقريبا شامل آلومينيم برنزها گروهي از آلياژهاي پايه مس هست
ها، ورق ها،   ثقلي و براي توليد قطعات فورج، صفحه،اين آلياژها جزء آلياژهاي مناسب براي ريخته گري ماسه، ريخته گري دايكست. مي باشند

در مقايسه با ديگر آلياژهاي مس، آلومينيم برنزها استحكام باالتر به . رود شده به حساب مي آيندها، ورقهاي باريك، سيم و ميله هاي اكست لوله
ه باعث ك اين آلياژها داراي خواص منحصر به فردي مي باشند  .همراه مقاومت خوردگي عالي در گستره وسيعي از شرايط كاري دارا هستند

  :برخي از اين خواص عبارتند از. شده استجذابيت و افزايش كاربرد آن ها در صنايع دريايي 
 سهولت ريخته گري -

 ماسه، پوسته، سراميك، دقيق، گريز از مركز، پيوسته: قابليت ريخته گري به روش هاي -

  متداولاستحكام در حدود فوالدهاي ساده كربني و بيشتر از فوالدهاي زنگ نزن -

 )حفره ايخوردگي عمومي و ( در محيط هاي دريايي عاليمقاومت خوردگي  -
 قابليت تغيير شكل مناسب قبل از شكست -

 قابليت جوش پذيري مناسب بدون نياز به عمليات حرارتي بعدي -

 مقاومت خوب خستگي، خوردگي تنشي، خستگي خوردگي، خستگي خزشي، خوردگي كاويتاسيون، سايش -

 قابليت جذب ارتعاش -

 خواص مغناطيسي پايين  -

 قابليت ماشينكاري خوب -

  
  :]2و1[ تركيب شيميايي

   . تركيب شيميايي اين خانواده در گروه ريخته گري و كارشده آمده است2 و 1در جدول 
 آلومينيوم  عنصر اصلي در :عبارت است ازآلياژ تاثير عناصر اصلي آلياژي در اين . عناصر آلياژي تاثير مستقيمي در خواص ماده نهايي خواهد داشت

 مقدار آلومينيم، حتي در گستره قابل قبول آلياژ، تاثير محسوس بر افزايش استحكام و تنش تسليم و افزايش جزئي. استحكام بخشي اين آلياژ است
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 درصد كنترل شود و تا حد ممكن در گستره مورد نياز پايين نگه داشته شود ±25/0مقدار آلومينيم بايد حداقل در بازه . كاهش ازدياد طول دارد
  .اهش داكتيليتي مي شودچون باال بودن مقادير آلومينيم باعث ك

  
 ]1[  آلومينيوم برنز ريخته گريآلياژهايتركيب شيميايي ): 1(جدول

ASTM Al Fe Ni Mn Si  
C95200 8.5-9.5 2.5-4.0 - - - 0.1 Max other(total) 
C95300 9.0-11.0 0.8-1.5 - - - 0.1 Max other(total) 
C95400 10.0-11.5 3.0-5.0 2.5 0.5 - 0.5 Max other(total) 
C95500 10-11.5 3.0-5.0 3.0-5.5 3.5 - 0.5 Max other(total) 
C95600 6.0-8.0 - 2.5 - 1.8-3.3  

C95700 7.0-8.5 2.0-4.0 1.5-3.0 11.0-14.0 0.1 0.03Pb, 
0.5 Max other(total) 

C95800 8.5-9.5 3.5-4.5 4.0-5.0 0.8-1.5 0.1 0.03Pb 
  

  ]1[  آلومينيوم برنز كارشدهژهايآلياتركيب شيميايي ): 2(جدول
ASTM Al Fe Ni Mn Si  
C60800 5.0-6.5 0.1 - - - 0.02-0.35As,0.10Pb 

C61000 6.0-8.5 0.5 - - 0.1 0.02Pb,0.20Zn, 
0.5 Max other(total) 

C61300 6.0-7.5 2.0-3.0 0.15 0.1 - 0.01Pb,0.02-0.50Sn, 
0.05 Max other(total) 

C61400 6.0-8.0 1.5-3.5 - 1.0 - 0.01Pb,0.20Zn,0.015P, 
0.5 Max other(total) 

C61500 7.7-8.3 - 1.8-2.2 - - 0.015Pb 
C62300 8.5-11.0 2.0-4.0 0.1 0.50 0.25 0.6Sn,0.5 Max other(total) 
C62400 10.0-11.5 2.0-4.5 - 0.30 0.25 0.2Sn,0.5 Max other(total) 
C62500 12.5-13.5 3.5-5.0 - 2.0  0.5 Max other(total) 

C63000 9.0-11.0 2.0-4.0 4.0-5.5 1.5 0.25 0.20Sn,0.30Zn, 
0.5 Max other(total) 

C63200 8.5-9.5 3.0-5.0 4.0-5.5 3.5 0.1 0.02Pb,0.5 Max other(total) 
  

.  عمل مي كند و عموما تاثير مفيدي بر روي خواص مكانيكي داردآهن هم در زمان انجماد و هم در زمان سرد شدن آهسته بعنوان ريز كننده دانه 
   . درصد داراي تاثير كمي است4اضافه كردن بيش از 

اساسا نيكل بصورت محلول جامد باقي . ن دانه نداردتنها اندكي تاثير استحكام دهي توسط نيكل بدست مي آيد، اما تاثير زيادي بر روي ريزكرد
 درصد از نيكل 5آلياژهاي شامل  .مي شود افزايش مقاومت خوردگي عمومي باعثو نيز ) مخصوصا تنش تسليم(مانده و آلياژ را استحكام مي بخشد 

 ريخته گري است و كمترين حساسيت را به نرخ سرد وآهن، آلومينيم برنز بسيار عمومي جهت ريخته گري ماسه با استحكام باال در شرايط بعد از
اين آلياژها بهترين مقاومت خوردگي را در تمامي آلومينيم برنزها دارا هستند و براي ريخته گري محصوالت با مقاومت باال مناسب . شدن داراست

  .مي باشد
مراه داكتيليتي متوسط هستند و براي ريخته گري ماسه ايده آل آلياژهاي چند جزئي شامل آهن و نيكل داراي بهترين تركيب از استحكام باال به

 . مي باشند

كاهش  ، درصد منگنز2 تا 1 افزايش  اصلي جهتيك مزيت .يابد  تنش تسليم يا تافنس عمومي آلياژ بهبود مي با افزايش منگنز،ادعا شده است كه
  .استخوردگي  داكتيليتي و مقاومت  بهبودبه تشكيل يوتكتوئيد و بنابراينتمايل 

 به يوتكتوئيد در سرعت هاي βاضافه كردن سيليسيم داراي مزيت غلبه كردن بر دشواري شكسته شدن  .سيليسيم تاثيري مشابه آلومينيوم دارد
 . همچنين ادعا شده كه ماشينكاري بهبود يافته و خواص ياطاقاني ارتقاء مي يابد. سرد شدن آهسته است

 اما  اضافه كردن سرب تاثير مطلوبي بر قابليت ماشينكاري دارد،. و به شكل ذرات بين دندريتي مجزا شكل مي گيردسرب كامال نامحلول مي باشد 
در آمريكا درصدهاي بيشتري از سرب را براي بهبود خواص ياطاقاني در .  درصد براي رسيدن به تاثير مطلوب الزم است1اضافه كردن بيش از 

حتي اضافه كردن مقدار كم براي بهبود . نند اما اين مواد داراي استحكام و داكتيليتي بسيار پايين تر مي باشندشرايط بدون روانكار اضافه مي ك
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براي قطعات ريخته گري كه جوشكاري مي شوند مقدار سرب بايد حداقل نگه داشته شود . ماشينكاري تاثير مضري بر برخي خواص مكانيكي دارد
  .خطرناك مي باشدچون براي ترك خوردن ديواره جوش 

  .حال به تاثير عناصر مضر در اين آلياژ مي پردازيم
اثر زيان باري بر روي خواص مكانيكي .  درصد يا حتي بيشتر نيز برسد1 يكي از ناخالصي هاي معمول در آلومينيم برنز است و ممكن است به روي

  .مطرح نشده است) در مقادير محدود(يا مقاومت خوردگي آلياژ 
 . اي ندارد  درصد بيان شده كه اثر زيان بار مطرح شده2/0  مجاز، عموما مقادير كم تا حدود مقدار قلعبيشينه

  . درصد نيز اثر زيان بار بر داكتيليتي دارد01/0 به عنوان دي اكسيدان ثبت شده است اما حتي منيزيم
 01/0 بر خواص مكانيكي ندارد اگر چه ممكن است هنگامي كه بيش از  درصد تاثيري08/0 بعنوان ناخالصي زيان بار شناخته شده است اما تا فسفر

  .درصد است پارگي گرم را تقويت كند
  

  :خواص مكانيكي
خواص مكانيكي .  آلياژهاي خانواده آلومينيوم برنز و نيكل آلومينيوم برنز متاثر از تركيب شيميايي و عناصر آلياژي آن مي باشدخواص مكانيكي

  .  آمده است4 و 3ه در باال، در جدول هاي آلياژهاي بيان شد
  

  ]1[ خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم برنز ريخته گري): 3(جدول
ASTM  0.2% Proof 

Stress 

(N/mm
2
)

 
 

Tensile 
Strength 

(N/mm
2
)

 
 

Elongation 
(%)  

Hardness 
(HRB)  

Impact 
Strength 

(J)  

Fatigue 
Strength 

(N/mm
2
)

 
 

C95200  185  550  35  64  27  150  
C95300 170-275  450-550  20-12  67-81  31-37  -  
C95400  205-310  515-620  12-6  83-94  15-9  240  
C95500  275-415  620-760  6-5  87-96  14  215-260  
C95600  235  515  18  140 HB  -  -  
C95700  275  620  20  85-90  -  231  
C95800  240  585  15  84-89  13  230  

   
  ]1[ خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم برنز كارشده): 4(جدول

ASTM  0.2% Proof 
Stress 

(N/mm
2
)

 
 

Tensile 
Strength 

(N/mm
2
)

 
 

Elongation 
(%)  

Hardness 
(HRB)  

Impact 
Strength 

(J)  

Fatigue 
Strength 

(N/mm
2
)

 
 

C60800  185  415  55  77 HRF  -  -  
C61000 205-350  480-550  65-25  60-85  -  -  
C61300  240-400  540-585  42-35  82-91  81-88  180  
C61400  240-310  825-860  35  80-91  81-88  180  
C61500  150-345  485-585  55-36  -  -  360  
C62300  305  605  15  89  24-40  200  
C62400  330  655  14  92  15  235  
C62500  380  690  1  27 HRC  3  460  
C63000  470  760  10  94  16-21  255  
C63200  330-380  640-725  18  92-97  23-27  -  

  
 حداكثر .همانطور كه مشاهده مي شود، گستره وسيعي از خواص مكانيكي، با تغير در تركيب شيميايي و عناصر آلياژي اصلي قابل دستيابي است

  . و برخي فوالدهاي آلياژي مي باشد متداول و فوالدهاي زنگ نزنخواص مكانيكي قابل حصول، بيشتر از فوالدهاي ساده كربني
  
  

   :دياگرام فازي
 ساختارهاي اصلي مي همانطور كه مشاهده مي شود،.  قسمتي از دياگرام فازي نيكل آلومينيوم برنز و آلومينيوم برنز نشان داده شده است1شكلدر 

و  α ،βشامل فازهاي ) ، سمت راست1شكل ( فازهاي اصلي در نيكل آلومينيوم برنز .باشد) β+α(بتا +يا دوگانه آلفا) α(تواند محلول جامد تك فاز 
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γ2 درصد آهن، فاز 5 درصد نيكل و 5حاليكه با اضافه شدن  مي باشد در κبه . نيز اضافه مي شود و تغيراتي نيز در محدوده فازها بوجود مي آيد 
 شده و وسعت κβ+ و κα+ و دوفازي βتك فاز  هاي ، تبديل به محدودهβ  وα تك فاز  هاي با اضافه شدن نيكل و آهن، محدودهطور كلي
  .يز تغير مي كندمناطق ن

  .]4[ )سمت چپ(و نيكل آلومينيوم برنز ) سمت راست(قسمتي از دياگرام فازي آلومينيوم برنز ): 1(شكل
  

  :ريزساختار
‐α درصد، ساختار دوگانه 8با افزايش مقدار آلومينيم به باالي .  مي باشدfcc ، α درصد آلومينيم عموما داراي ساختار كامال 8آلياژهاي با حداكثر 

βفاز .  ظاهر مي شودβ سرد كردن آهسته .  درجه سانتيگراد يا باالتر، در دماي اتاق باقي مي ماند565 فاز دماي باالست كه با سرد شدن سريع از
   .]3[ رد داراي ساختار اليه اي يا سوزني داα+γ2 به يوتكتوئيد ترد β درجه تمايل به تجزيه فاز 565 تا 320با قرار گيري بلند مدت در دماي بين 

كند و در  رشد ميβ در مرز دانه هاي α در ادامه سرد كردن فاز. گيرد صورت ميβ استحاله از مذاب به فاز جامد ي نيكل آلومينيوم برنز،در آلياژها
 به شكل گرد β فازاز ) κ(بعد از اين، تركيب بين فلزي نيكل آلومينيم آهن.  دهدامتداد سطوح مرجح كريستالي تشكيل ساختار ويدمن اشتاتن مي

 همراه با رسوب κتر ساختار اليه اليه از فاز در صورتي كه در دماهاي پايين. هاي گل رزي رسوب مي كند كه غني از آهن مي باشديا دندريت
 باقي مانده در β از  تبديل مي شود ادامه دارد، هر چند مناطق كوچكα  بهβاين روند تا هنگامي كه فاز .  توليد مي شودα در نواحي αبيشتر فاز 

 نشان 2 به طور خالصه در شكل استحالهاين .  داريمα داخل مرزدانه هاي κ سرانجام يك رسوب فاز. بسياري ساختارهاي ريختگي ديده مي شود
  .]4[ داده شده است

  

  
βشماتيكي از مراحل تغيير فاز ): 2(شكل   

   .]4 [ا يكديگر تفاوت دارند كه در زير تفاوت هاي آنها بيان شده است از لحاظ زمان تشكيل، شكل ظاهري و تركيب شيميايي بκفاز 
κΙ : بر پايه (كروي يا رز شكل غني از آهنFe3Al(  
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κΠ : توزيع در مرز (رز دندريتيα/β (  و كوچكتر از رزهايκΙ  
κΙΙΙ : غني از نيكل ) (اليه اي خفيف(اليه اي، لخته، كرويNiAl(  
κΙV : رسوبات ريز در داخل فازαغني از آهن   

 كه κΙΙΙ و κΙ تصاوير 5 و4 در شكل . آمده است3يك نمونه آلياژ نيكل آلومينيوم برنز، كه در آن تمامي فازها نشان داده شده در شكل ريز ساختار 
  .تهيه شده است، نشان داده شده است) SEM(توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي 

  

  

  .]3[ )×750بزرگنمايي (يخته گري برنز رآلومينيمريز ساختار نيكل ): 3(شكل

  

  .]4[ )× 6500بزرگنمايي (احاطه شده است  κΙΙΙرزي شكل كه بوسيله فاز  κΙ ) :4(شكل



6 

 

  

  .]4[ )× 6500بزرگنمايي (اليه اي  κΙΙΙفاز ): 5(شكل 

  :]6 و 5[ مقاومت خوردگي
 دارد و ساختار α مقاومت خوردگي كمتري نسبت به فاز βفاز  . مقاومت خوب در برابر حمالت خوردگي دارندfcc ، αآلياژهاي با ساختار كامال 

 آلومينيم يا ساختار يوتكتوئيدي در برنزهاي βبسته به شرايط مخصوص محيطي، فاز  .هم بسيار مستعد به حمله مي باشد α+γ2يوتكتوئيد 
  . تواند بصورت انتخابي مورد حمله قرار گيرد مي

 مي باشند و ظاهر آنها تقريبا حفظ مي شود و كاهش خواص مكانيكي قابل توجهي 1 شدنار مقاوم به كدرآلومينيم برنزها جزء آلياژهاي مس بسي
مقاومت خوردگي اتمسفري به همراه استحكام باال، بعنوان مثال باعث استفاده آن در . با قرار گيري در شرايط بيشتر اتمسفرها مشاهده نمي شود

 آلومينيم برنزها همچنين سرعت اكسيداسيون پاييني در دماهاي باال و مقاومت عالي در اسيد سولفوريك، .بوش هاي ياتاقاني در هواپيما شده است
دي اكسيد سولفور و ديگر محصوالت احتراق، از خود نشان مي دهند و بنابراين براي ساخت مواردي كه در معرض هر كدام يا هر دو شرايط 

اين آلياژ در شرايط تنشي . هستند برنزها براي پره هاي داخلي گاز در تانكرهاي روغن، بسيار مناسب براي مثال، آلومينيم. باشد، مناسب هستند مي
  .دنباالي متغير اما اتمسفر بسيار خورنده شامل بخار آب بسيار نمكي، گازهاي سولفور و كربن استفاده مي شو

 اليه محافظ نازك يا اليه محصوالت خورنده اي كه باعث جلوگيري مقاومت خوردگي به تشكيل. هيچ آلياژ مهندسي نسبت به خوردگي ايمن نيست
مقادير آلومينيم در آلومينيم برنزها بيان كننده توانايي تشكيل بسيار سريع اليه محافظ . يا در واقع كاهش سرعت حمله مي گردد، وابسته است

.  ندارد)آب دريا ( در نتيجه حفره دار شدن در حضور كلرايدغني از آلومينيم مي باشد كه بسيار محافظ بوده و حساسيت به شكست موضعي و
  .بنابراين آلومينيم برنزها مقاومت بااليي به خوردگي در آب دريا دارند و بيشترين كاربرد در آب دريا نسبت به ساير محيط ها را دارا هستند

دگي شياري مي باشند، به عبارت ديگر خوردگي تسريع شده در محل در واقع تمامي فلزات و آلياژها در كاربرد عمومي تا اندازه اي مستعد به خور
خوردگي شياري در شرايط كاري، هنگامي كه باعث تشكيل حفره يا زبري شديد سطح بر روي شافت ها يا محور شيرها كه  .اتصال به فلزات ديگر

از خوردگي هاي شياري آلومينيم برنزها، نوعي كوچك از بسياري  .در معرض سايش يا نمك ها قرار دارند، مي شود، قابل چشم پوشي نمي باشد
هاي پمپ و محور  بنابراين آلومينيم برنزها بصورت گسترده در شفت. آلياژ زدايي فاز انتخابي است كه باعث كاهش اندكي در استحكام مي شود

  .اده مي شودشيرها كه خوردگي حفره اي در شيارهاي موجود در فوالد زنگ نزن نامناسب مي باشند، استف
 شناخته مي شود كه داراي اهميت كمي در سالهاي گذشته بوده "آلومينيم زدايي"اين نوع آلياژ زدايي فاز انتخابي در آلومينيم برنزها عموما بعنوان 

ي عناصر آلياژي اصلي اين نوع از خوردگي، مانند روي زدايي در برنج هاي دوفازي، باعث حل شدن انتخاب. كه مشكل قابل توجهي ايجاد نكرده است
  .از يك فاز مي شود و آلياژ، با مس متخلخل به شكل و ابعاد اصلي، باقي مي ماند و داراي استحكام اندكي است) در اين مورد آلومينيم(

ست كه در شكست فلزات در شرايط كاري اكثر مواقع نتيجه تاثير تركيب شدن عوامل خورنده و مكانيكي است، عمومي ترين آن خوردگي تنشي ا
آن فعاليت همزمان تنش كششي زياد و محيط خورنده مناسب رخ مي دهد و خستگي خوردگي در شرايط تنش متناوب در محيط خورنده، رخ مي 

برنج ها، براي مثال، استعداد زيادي در خوردگي تنشي در حضور حتي مقادير جزئي آمونيا دارد و فوالد زنگ نزن آستنيتي ترك خوردن . دهد
 دليل مهمي براي استفاده از آلومينيم برنزها ترك خوردن خوردگي تنشيمقاومت باالي .  را محلول داغ كلريدي تحمل مي كنند2ي تنشيخوردگ

برنزهاي با استحكام باال، پيش از اين براي اين كار استفاده مي شده است كه قابل . توسط نيروي دريايي انگلستان براي اتصاالت زير آب مي باشد
  . اما شكست خوردگي تنشي اتصاالت آلومينيم برنزي به بندرت مشاهده شده استرا داراست، به شكست تنشي  بااليياناطمين

                                                            
1 -Tarnish resistant 
2 SCC 
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 ضروري است و اين اساسي ترين دليلي است كه پروانه  بخصوص پروانه هاي سطح رو،مقاومت باال به خستگي خوردگي براي پروانه هاي دريايي
اين مواد مقاومت بااليي در برابر خستگي خوردگي در آب دريا دارد، كه باالتر از . م برنز ساخته شده استهاي بسيار بزرگ از نيكل آلوميني

همچنين منگنز آلومينيم برنز كه براي ساخت پروانه هاي بزرگ استفاده مي شود، داراي . هاي با استحكام باال يا فوالدهاي زنگ نزن مي باشد برنج
  .ت اگرچه نسبت به نيكل آلومينيم برنزها كمتر استمقاومت خستگي خوردگي خوبي اس

شرايط جريان متالطم آب مي تواند دليل فرسايش موضعي اليه محافظ باشد كه در اين آلياژها مقاومت خوردگي وابسته بـه آن اسـت و نتيجـه آن                            
لومينيم برنزها در واقع بيشتر از برنزهـا و         فرسايش آ / مقاومت خوردگي . خوردگي موضعي عميق توسط تركيب فعاليت هاي خورنده و فرسايش است          

  .شوند است كه معموال بعنوان آلياژهاي بسيار مقاوم به اين نوع خوردگي شناخته مي) 30-70( نيكل -مشابه آلياژ مس
بخار در آب مي توانـد  در سرعت هاي باالتر جريان، نظير آنچه در پمپ ها و برخي مناطق پروانه هاي دريايي وجود دارد، تشكيل و فروپاشي حفرات     

مقاومت آلياژها به صدمات حفره دار شدن عموما بـا مقاومـت            .  بسيار زيادي كند كه منجر به صدمات حفره دار شدن گردد           توليد تنش هاي موضعي   
مزيت آلومينيم برنزهـا  . به خستگي خوردگي و با توانايي بازسازي اليه محافظ در سطح آزاد فلز در معرض فرسايش حفره دار شدن، افزايش مي يابد 

بنابراين آلومينيم برنزها بصورت استثنايي مقاومت بااليي بـه صـدمات حفـره    . ي ديگر در اين مورد پيش از اين بيان شده است      نسبت به اكثر آلياژها   
اين يكي از مهمترين ويژگيها در استفاده از اين آلياژها براي پروانه هاي دريايي و دليل اصلي براي استفاده در پره هاي پمـپ هـاي                          . دار شدن دارند  

هرچند صحت ريخته گري تاثير بسيار قابل توجه بر روي مقاومت به فرسايش حفره دار شدن و حمـالت تـصادمي دارد، بيـشترين                         . باشد پر كار مي  
  .مقاومت را نمي توان از محصوالت ريخته گري با تكنيك هاي بد ريخته گري انتظار داشت

  
  :]7[كاربردهاتنوع 

 باعث استفاده ،از استحكام باال، مقاومت خوردگي باال و در دسترس بودن در شكل هاي مختلفتركيب ارائه شده توسط آلومينيم برنزها متشكل 
زمينه اصلي استفاده در شرايط آب دريا، تامين آب، صنايع شيميايي و پتروشيمي . گسترده در شرايط مختلف و صنايع گسترده مختلفي شده است

  .اشدو كاربردهاي مخصوص دماي باال و اتمسفر خورنده مي ب
  

  كاربرد در آب دريا
پمپها، شيرها و . آلومينيم برنزها در مهندسي دريا براي ساخت عرشه و اتصاالت زير دريايي در گسترده اتصاالت تا پروانه ها استفاده مي شوند

  .شود  در كشتي و در روي زمين از آب دريا در تجهيزات خنك كننده با جنس آلومينيم برنز استفاده مييهاي حرارت مبدل
  پروانه هاي دريايي

دو گروه مواد كه سهم عمده اي در ساخت . در طي سالها، سهم نسبي استفاده از مواد مختلف جهت ساخت پروانه هاي دريايي تغيير كرده است
ده از برنج هاي با استحكام باال ، سهم استفا1960در اوايل دهه . برنج هاي با استحكام باال و نيكل آلومينيوم برنزها: پروانه ها داشته اند عبارتند از

در حاليكه .  درصد بوده است12 درصد و سهم منگنز آلومينيوم برنزها حدود19 درصد بوده است در حاليكه سهم نيكل آلومينيوم برنزها 64حدود 
 درصد و سهم منگنز 7تر از  درصد رسيده و سهم برنج هاي با استحكام باال به كم82، سهم نيكل آلومينيوم برنزها به 1980در اواسط دهه 

 تا 1960فوالدهاي زنگ نزن كه در اواسط دهه .  درصد كاهش يافته است و اين روند تا زمان حال نيز ادامه داشته است8آلومينيوم برنزها به حدود 
 درصد 3جايي كه سهم آنها به حدود  مقبوليت نسبي داشته اند، در مقابل آلياژهاي پايه مس مقبوليت خود را از دست داده اند تا 1970اواسط دهه 

  .]8[ رسيده است 1980در دهه 

  
   آلومينيم برنزآلياژنمونه از پروانه از ): 6(شكل
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فرسايش و فرسايش كاويتاسيون، نسبت استحكام به وزن باال، /مواد براي پروانه هاي دريايي نيازمند مقاومت باال به خستگي خوردگي، خوردگي
انتخاب آلياژها براي ساخت پروانه هاي بزرگ .  جوشكاري و كار موضعي براي تعمير صدمات وارد شده حين كار مي باشدقابليت ريخته گري خوب،

  .)6شكل  (شود محدود مي) "منگنز برنز"(به نيكل آلومينيم برنز، منگنز آلومينيم برنز و برنج هاي با استحكام كششي باال 
 دهنده اين مطلب است كه استحكام خوردگي خستگي نيكل آلومينيم برنز در آب دريا تقريبا دو برابر اگر چه، بسياري از نتايج منتشر شده، نشان

در ميان آلياژهاي آهني، چدن با گرافيت كروي داراي استحكام . برنج هاي با استحكام باالست، و براي منگنز آلومينيم برنز حدود نصف مي باشد
مشاركت نيكل و كروم در گريد آستنيتي، بهبودي در استحكام خستگي خوردگي .  با استحكام باال استخستگي خوردگي تقريبا برابر با برنج هاي

گزارش شده كه فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي ريخته گري شده نيز . ايجاد نمي كند اگر چه مقاومت خوردگي عمومي مواد، عموما بهبود مي يابد
  .ي استحكام باال مي باشندداراي استحكام خستگي تقريبا برابر با برنج ها

در اين نوع حمله تمايل به خوردگي انتخابي فاز (فرسايش باالتري نسبت به برنج هاي با استحكام باال دارند /نيكل آلومينيم برنزها مقاومت خوردگي
منگنز آلومينيم برنز مقاومت . است) 8با ضريب حدود (و مقاومت آن به فرسايش كاويتاسيون بيشتر از برنج هاي با استحكام باال ) بتا وجود دارد

  .فرسايشي حدودا برابر با نيكل آلومينيم برنز دارد و مقاومت به فرسايش كاويتاسيون آن قدري پايين تر مي باشد/خوردگي
ردگي تنشي در تعمير جوشكاري پروانه هاي برنجي با استحكام باال مي تواند باعث شروع خوردگي شود، حتي اين آلياژ حساس به ترك خوردن خو

تنش هاي باقي مانده ناشي از جوشكاري، تا هنگامي كه . آب دريا و همچنين مسئول خوردگي تنشي در جوش و منطقه متاثر از حرارت است
همچنين منگنز آلومينيم برنز حساس به ترك خوردن خوردگي تنشي . عمليات حرارتي تنش زدايي بعد از جوشكاري انجام نشود، باقي مي ماند

نيكل آلومينيم برنز براي جلوگيري .  انجام شود بر روي آنهاو همچنين بايد عمليات حرارتي تنش زدايي بعد از جوشكاري) با گستردگي كمتر(ت اس
از تشكيل تركها در جوش يا فلز پايه نيازمند توجه بيشتر در جوشكاري است، اما حتي در آب دريا نيز در معرض خوردگي تنشي نيست، و نياز به 

  .عمليات تنش زدايي بعدي ندارد
. پره ها، بدنه هاب، مخروط هاب و پيچ هاي پروانه هاي گام متغير مي تواند از جنس نيكل آلومينيم برنز يا از جنس فوالد زنگ نزن ساخته شود

اسيون دارند و نسبت به صدمات فرسايش هستند، اما حساسيت نسبتا زيادي به صدمات كاويت/فوالدهاي زنگ نزن داراي مقاومت باالتر به خوردگي
  . در نتيجه نيكل آلومينيم برنز معموال ترجيح داده مي شود. خوردگي شياري بسيار مستعد مي باشند

  ديگر اتصاالت زيرآبي
نه و در شرايط نيكل آلومينيم برنز، منگنز برنز و برنج هاي با استحكام باال، همگي براي ريخته گري اتصاالت زيرآبي نظير براكت هاي محور پروا

براي اتصاالت مورد استفاده در شرايطي كه ممكن است رسوب گل و الي بر روي آنها تشكيل . قرارگيري آزاد در آب دريا رضايت بخش هستند
 است خوردگي در نيكل آلومينيم برنزها ممكن. شود، برنج هاي با استحكام باال و منگنز آلومينيم برنز هر دو دچار آلياژ زدايي فاز بتا مي شوند

  . در محدوده بسيار كوچك صورت گيرد،سبكي از اين نوع در فاز بتاي متصل به كاپاهاي اليه اي
  . برنج هاي با استحكام باال و منگنز آلومينيم برنز براي اتصاالت زيرآبي مناسب نيستند بعلت اينكه مستعد ترك خوردن خوردگي تنشي هستند

  
  پمپ هاي آب درياكاربرد در 

فرسايش و كاويتاسيون استفاده /آلومينيم برنز بطور گسترده براي پره ها در پمپ هاي گريز از مركز بدليل مقاومت عالي به صدمات خوردگينيكل 
براي كاربردهاي بسيار سخت يا مكانهايي كه طول عمر باال و مخصوصا قابليت اطمينان مهم مي باشد، همچنين بدنه پمپ ها بهمراه محور . مي شود

پره هاي ريخته گري فوالد زنگ نزن آستنيتي ممكن است نسبت به نيكل آلومينيم برنز .  از نيكل آلومينيم برنز ساخته شوددتصاالت آن، مي توانو ا
اين مواد همچنين اطمينان كمتري براي محورها، بدليل . ضعيف تر باشد اما استحكام مشابه يا مقاومت به صدمات كاويتاسيون ارائه نمي كنند

  .ابليت اطمينان آنها به خوردگي حفره اي در محيط هاي آب ساكن در خالل زمان هاي توقف، دارندق
  

  شيرهاكاربرد در 
از مواد آهني هستند اما بصورت ) لوله كاري(معموال خطوط لوله . شيرها در سيستم هاي آب نمك با فوالد يا فوالد گالوانيزه شده ساخته مي شوند

ديسك ها و سكوها معموال از نيكل آلومينيم برنز يا مونل و تنه از نيكل آلومينيم كارشده يا . رفلزي حفاظت مي شودداخلي توسط پوششهاي غي
برنج هاي با استحكام باال براي بدنه شيرها بعلت احتمال روي زدايي و . مي باشد) 30-70( نيكل -فسفر برنز و برخي مواقع از مونل يا مس

  . ه دار شدن در شيارها، مناسب نيستندفوالدهاي زنگ نزن بعلت حفر
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  مبدل هاي حرارتيكاربرد در 
كندانسورهاي بخار آب، خنك كننده هاي روغن و ديگر مبدلهاي حرارتي مورد استفاده در آب دريا، معموال داراي لوله هايي از جنس برنج آلومينيم 

نها مواد رضايتبخش براي صفحه لوله ها در مبدل هاي حرارتي با ت هابرنزآلومينيم برخي فوالد روكش شده با تيتانيم، . نيكل هستند-يا مس
  . استفاده از لوله هاي تيتانيم مي باشد

  
  لوله هاكاربرد در 

لوله هاي آب دريا، اگر هزينه اوليه عامل مهمي باشد و شكست هاي خوردگي باعث صدمات جدي نشود، اغلب از فوالد يا فوالد گالوانيزه شده 
يكه استحكام و ئ نيز در جا30-70 نيكل - استفاده مي شود، مس 10-90 نيكل -براي سيستم هاي با كيفيت باالتر از مس. دوش مياستفاده 

همچنين اين خواص مي تواند از آلومينيم برنز بدست آيد و گاهي اوقات ساخت لوله ها با . مقاومت خوردگي مورد نياز باشد، گاهي به كار مي رود
  .  توسط جوشكاري انجام مي شودآلومينيم برنز

  
  انتقال آبكاربرد در 

  .استفاده اصلي از آلومينيم برنزها در صنعت انتقال آب در پمپ هاي نوع سنتريفيوژ و محوري است
  پمپ ها

 يها پرهبديهي است كه براي پمپ هاي انتقال آب تازه، شدت شرايط خورنده نسبت به سيستم آب دريا كمتر است اما بهر حال سرعت نوك 
طول عمر بسيار زياد براي پمپها در صنعت انتقال آب مورد انتظار مي باشد و شرايط كاري اغلب تغيير مي كند، . آلومينيم برنز معموال بسيار باالست

  . شود خته ميپمپ هاي محوري معموال از جنس نيكل آلومينيم برنز يا فوالدهاي زنگ نزن سا .كه معموال باعث افزايش تقاضاي پمپ ها مي شود
  شيرها 

.  شيرهاي با اندازه بزرگ در صنعت تامين آب از چدن پوشش داده شده يا فوالد با تريم داخلي از مواد غير آهني يا فوالد زنگ نزن ساخته مي شود
تحكام باال برخي موارد براي برنج هاي با اس.  مقاومت خوردگي را تامين مي كنندو براي پمپهاي محوري استفاده مي شوند، هاآلومينيم برنزبرخي 

شير محوري استفاده مي شود، اما آلومينيم برنز بعلت اينكه احتمال آلياژ زدايي فاز انتخابي در برخي آبها در برنج هاي با استحكام باال وجود دارد، 
  . برتري بيشتري دارد

  
   صنايع روغن و پتروشيميكاربرد در

غن و پتروشيمي بطور گسترده منحصر است به پمپ ها، مبدل هاي حرارتي و شيرهايي كه در سيستم هاي استفاده از آلومينيم برنزها در صنايع رو
لوله . پيچ هاي آلومينيم برنز اغلب بر روي پمپ هاي خنك كننده آب شناور در زير آب بكار برده مي شوند .خنك كاري، عموما استفاده مي شوند
 ميليمتر براي سكوهاي نفت داخل آب، براي حمل آب خنك كننده و آب براي تزريق بداخل چاه 350 تا 50هاي آب دريا در گستره قطر حدود 

  . استفاده مي شود
  

  محيط هاي ويژه خورنده شيمياييكاربرد در 
راي قطعاتي سياست عمومي در صنايع توليد مواد شيميايي ساخت تجهيزات تا جايي كه ممكن است از فوالد نرم و استفاده از فوالدهاي زنگ نزن ب

آلومينيم برنزها . تمايل به استفاده از آلياژهاي پايه مس در پمپ ها و شيرهاي آب وجود دارد. كه مقاومت خوردگي فوالد نرم ناكافي است، مي باشد
  .باشد، استفاده مي شوند همچنين براي قطعات كوچك در محيط هاي بسيار مختلف شيميايي كه نياز به مقاومت خوردگي و سايش مي

  
   محيط هاي اسيديكاربرد در

مقاومت خوردگي آنها وابسته به تركيب و ساختار . آلومينيم برنزها اغلب در فرآيندهايي كه اسيد سولفوريك حضور دارد، استفاده مي شوند
ومينيم برنز تك فاز عموما آل. متالورژيكي آلياژ است، همانگونه كه به دما، غلظت و درجه هوا دهي يا حضور اكسيژن عامل در اسيد بستگي دارد

، مقاومت خوبي 2 بتا بطور رضايتبخشي بعلت عاري بودن از فاز گاما-مقاومت باالتري نسبت به اسيد سولفوريك نشان مي دهد، اما آلياژهاي آلفا
بي ارائه مي كنند اما بجز در مواردي نيكل آلومينيم برنزها نيز بطور رضايتبخشي بعلت عاري بودن از فاز بتاي باقيمانده، مقاومت خو. ارائه مي كنند

  . كه استحكام باالتر اين آلياژها مورد نياز است، عموما آلياژهاي تك فاز ترجيح داده مي شوند
سرعت خوردگي آلومينيم برنزها در اسيد هيدروكلريك بسيار بيشتر از اسيد سولفوريك مي باشد و آلومينيم برنزها معموال براي حمل محلول هاي 

  .هيدروكلريك مناسب نيستنداسيد 
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شامل اغلب (آلومينيم برنز مي تواند ديگر اسيدهاي غير اكسيدان . آلومينيم برنزها مقاومت خوبي به خوردگي در اسيد هيدروفلوريك دارند
يد نيتريك محلول هاي اس.  و اسيدهاي با غلظت باالي فسفريك و اسيد استيك در دماي باال را بصورت صنعتي حمل كند)اسيدهاي عالي

  .هاي قوي هستند و سرعت حمله در آلومينيم برنز را افزايش مي دهند، كه دليل عدم استفاده از آن در اين محيط شده است اكسيدان
  

  محيط هاي قلياييكاربرد در 
حذف مي كند و باعث حل شدن محيط هاي قليايي قوي مانند سود سوزآور يا محلول پتاس سوزآور، فيلم محافظ آلومينا را از سطح آلومينيم برنز 

محلول هاي نسبتا قوي قليايي و محلول هاي شيميايي قليايي آبدار مانند سديم يا كربنات پتاسيم مي تواند . يكنواخت و نسبتا سريع آن مي شود
  .بطور مطلوب حمل گردد

 
   مي باشد مقاومت به خوردگي اتمسفري و اكسيداسيونكاربرد درمحيط هايي كه نياز به

ينيم برنزها رنگ طاليي خودشان را براي مدت طوالني در شرايط قرارگيري در اتمسفر معمولي حفظ مي كنند در حاليكه ممكن است رسوبات آلوم
  . سبز رنگي بر روي مس، برنج ها و بسياري از آلياژهاي مس بوجود آيد

اد در سرعت هاي سايشي كم بدون فرسايش يا تخريب، آنها را مقاومت باالي آلومينيم برنزها به خوردگي اتمسفري به همراه تحمل نيروهاي زي
  .نيكل آلومينيم برنز بطور گسترده براي اين منظور استفاده مي شود. مخصوصا براي بوش هاي سايشي در فريم هاي هواپيما مناسب كرده است

ري در اتمسفر مي باشد و مقاومت آلومينيم برنزها به آلودگي دي اكسيد سولفور يكي از مهمترين داليل خوردگي بيشتر فلزات در شرايط قرارگي
. يكي ديگر از خواص مهم آلومينيم برنزها براي اين منظور، حساسيت كم آنها به ترك خوردن خوردگي تنشي است. اسيد سولفوريك نيز باالست

مي شود و با افزايش مقدار آلومينيم آلياژ، افزايش مقاومت به اكسيداسيون دماي باالي آلومينيم برنز باعث تشكيل فيلم محافظ اكسيد آلومينيم 
  . ابدي مي

  
   آلومينيم برنز در ساختمانكاربرد

تلفيق استحكام باال با مقاومت خوردگي عمومي خوب و حساسيت كم نسبت به ترك خوردن خوردگي تنشي كه توسط آلومينيم برنزها ارائه شده 
  .  نيروهاي سايشي وجود دارد، كرده استاست، آنها را مواد ترجيهي براي كاربردهايي كه

ظاهر و مقاومت به تيره شدن آلومينيم برنزها آنها را براي تزئينات دكوراسيون مناسب ساخته است اما قيمت نسبتا باالي آنها در مقايسه با برنج ها 
اربرد ويژه براي آلومينيم برنز در ساختمان ها تقويت ك. و برنج هاي با استحكام باال، محدوديتي براي استفاده از آنها براي اين منظور شده است

به علت مقاومت به ترك خوردن خوردگي تنشي و نيز استحكام باال و در نتيجه استفاده . ستون هاي مهار در تعميرات ساختمانهاي سنگي مي باشد
  .پيدا كرده استاز مقاطع باريك تر براي تقويت و كمتر خراب كردن بناها، كاربرد زيادي در اين زمينه 

  
  :نتيجه گيري

آلومينيوم برنزها و نيكل آلومينيوم برنزها آلياژهاي مس هستند كه عناصر آلياژي نظير آلومينيوم، آهن و نيكل براي افزايش استحكام و مقاومت  -1
 .آن اضافه مي شوندخوردگي و سايش به 

اثر از تركيب شيميايي آلياژ مي باشد و حداكثر خواص مكانيكي قابل حصول، خواص مكانيكي آلومينيوم برنزها و نيكل آلومينيوم برنزها مت -2
 . و برخي فوالدهاي آلياژي است متداولبيشتر از فوالدهاي ساده كربني و فوالدهاي زنگ نزن

 . مي باشد و گاما بتا،)ز كاپاچهار نوع فا(ريزساختار آلومينيوم برنزها و نيكل آلومينيوم برنزها شامل فاز زمينه آلفا، به همراه فاز كاپا  -3
مقاومت بااليي به خوردگي در اين آلياژها . مقاومت خوردگي آلومينيوم برنزها و نيكل آلومينيوم برنزها در اكثر محيط ها بسيار خوب مي باشد -4

 دليل مهمي براي خوردن خوردگي تنشيترك مقاومت باالي  .آب دريا دارند و بيشترين كاربرد در آب دريا نسبت به ساير محيط ها را دارا هستند
  .استفاده از آلومينيم برنزها توسط نيروي دريايي انگلستان براي اتصاالت زير آب مي باشد

نيكل  آلومينيوم برنزها ومقاومت خستگي خوردگي عالي به همراه مقاومت در برابر صدمات كاويتاسيون از ديگر ويژگي هاي منحصر به فرد -5
  .مي باشدا آلومينيوم برنزه

.  آلومينيم برنزها و نيكل آلومينيم برنزها كاربردهاي گسترده اي در صنايع مختلف بخصوص در مكانهايي كه با آب دريا در تماس هستند دارد-6
ل دچار علت اصلي كاربرد گسترده در اين حوزه، مقاومت عالي آن در مقابل آب دريا است كه در اين محيط برخالف فوالدهاي زنگ نزن متداو

  .خوردگي حفره اي نمي شوند
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  :تشكر و قدرداني

 و همچنين مساعدت گليانيمخصوصا جناب آقاي مهندس مهدي   ما را ياري كرده اندمراحل مختلف كاراز كليه همكاران و دوستاني كه در 
اند، تشكر   زمينه تحقيقات بعمل آوردهمديريت محترم مركز طراحي مهندسي توس دريا جناب آقاي مهندس پورعلي، كه پشتيباني ويژه اي در

  .ميكن مي
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