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درجه  1180و  1150گري پيوسته در دو دماي درصد وزني از طريق ريخته 5/0و  3/0، 18/0قلع با سه مقدار قلع مختلف  -در اين پژوهش، آلياژ مسه    ديچك
و با رفتار نمونه مس خالص  گراد و دو سرعت سه و پنج متر بر دقيقه تهيه شدند. سپس خواص ريزساختاري و مكانيكي آنها مورد مطالعه قرار گرفتهسانتي

طرف مركز نمونه كشيده ها بههاي ريختگي داراي ساختاري ستوني بوده كه به صورت شعاعي از ديوارهبندي حاكي از آن است كه نمونهمقايسه شد. نتايج دانه
باشد. آناليز ميكروسكوپ الكتروني روبشي نشان گري بيشتر ميها از هر دو پارامتر ريختهثير افزايش مقدار عنصر آلياژي در كشيدگي دانهاچنين تشده است. هم

ها با افزايش درصد قلع كاهشي هدايت الكتريكي نمونه همچنينگردد. داد كه توزيع قلع در نمونه تقريباً همگن بوده و هيچ فازي كه غني از قلع باشد، ايجاد نمي
  در اين مقدار ندارد. ثيرياگري تجزيي پيدا كرده ولي دما و سرعت فرايند ريخته

      

  .، ميكروسكوپ نوريخواص مكانيكي، هدايت الكتريكيقلع،  - گري پيوسته، آلياژ مسريخته: يديكلمات كل
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Abstract    Copper-tin alloys with three tin contents of 0.18, 0.3, and 0.5wt.% was produced by continuous casting 
process at the temperature of 1150 and 1180 � and speed of 3 and 5 m/min; then, microstructure, electrical, and 
mechanical properties of produced alloys were determined and compared with the pure copper. It was found that all 
casting samples have similar columnar grains, elongated radially from walls to the center. Also, the effect of Sn content 
on the columniation of grains is more sizeable than both other casting parameters. The results of scanning electron 
microscopy indicated that the produced alloys have a single-phase structure and Sn distribution is almost homogeneous 
in the copper. Additionally, electrical conductivity is slightly reduced by the increment of the alloying element whereas 
casting temperature and speed do not have a considerable effect. 
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  مقدمه -1
هدايت باالي الكتريكي و  دليلبهمس خالص 

ويژه در صنايع هحرارتي آن يكي از مواد پركاربرد صنعتي ب
 عالوه فلز مزبور داراي هشود، بالكتريكي محسوب مي

مت به خوردگي بااليي نيز دارد. دهي آسان بوده و مقاوشكل
عدم حضور عنصر  دليلبهقلع  -در اين بين، آلياژهاي مس

كاري خصوص در لحيمهاي بسمي سرب از اهميت ويژه
كاربردهاي وسيع مس در صنايع  ].1[ ندهست برخوردار
ه سازي و الكتريكي منجر به ايجاد راهكارهايي باتومبيل

ه است، يكي از اين ها شدجويي در هزينهمنظور صرفه
 دليلبههاي نازك مسي است. راهكارها استفاده از سيم

هاي بهبود استحكام، اهميت هدايت الكتريكي مس، روش
اي انتخاب شود كه گونههب دخواص مكانيكي و سايشي باي

خللي در هدايت الكتريكي ماده وارد نكند، لذا آلياژهاي 
اند كه رار گرفتهمسي گوناگوني با اين هدف مورد مطالعه ق

 1توجه، آلياژهاي رقيق از قلع يكي از اين آلياژهاي مورد
 ].2[ باشدمي

با وجود هدايت الكتريكي و حرارتي مناسب، اين فلز 
طور كامل قادر به تأمين خواص مكانيكي الزم براي برخي هب

 ].3[ از صنايع از جمله كاربردهاي الكترومغناطيسي نيست
طور به )Cu-X( اژهاي بسياري از مسدر پنج دهه اخير، آلي

 )Cr, Nb, Ag( با عناصر افزودني كروم، نيوبيوم و نقره عمده
هاي نورد و كشش سرد تحت توسعه داده شده و با روش 

نتايج مطالعات  ].6-4[ انددهي قرار گرفتهعمليات شكل
دهد كه تركيب شيميايي، پروسه حرارتي و پيشين نشان مي

ل نقش مهمي در خواص اين آلياژها فرايندهاي تغييرشك
همراه حفظ هداشته و منجر به بهبود استحكام مكانيكي ب

هدايت الكتريكي آن آلياژ پس از اعمال سطوح بااليي از 
گردد. عالوه بر آلياژهاي دوتايي، به منظور تغييرشكل مي

كاهش بيشتر هزينه و بهبود خواص مواد، مطالعاتي در زمينه 

  
1 Dilute copper alloy 

تايي كه شامل ساختارهاي چندفازي سه هاي آلياژيسيستم
  ].9-7[ هستند نيز انجام گرفته است

آلياژهاي مس پاسخ مناسبي نسبت به  طور كليبه
دهند، دهي و تقويتي از خود نشان ميهاي استحكامسازوكار
كه هدايت الكتريكي در آلياژهاي مس حال هنگاميبا اين

با  دها بايلاي دارد، براي توليد سيم و مفتواهميت ويژه
دهي استحكام سازوكارهاياحتياط بيشتري عمل نمود. 

دهي از طريق محلول جامد، معمول عبارتند از استحكام
 سازوكارهايسرد، اما تقريباً تمامي سختي و كاررسوب

كنند. در اين دهي، هدايت الكتريكي را تضعيف مياستحكام
 بوده ينميان آلياژهاي رقيق، از اين لحاظ تقريباً مستث

هاي آلياژي در كاربردهاي و بنابراين چنين سيستم] 11و10[
  اند.اي پيدا كردهالكتريكي اهميت ويژه

تر از مس مانند قلع در شبكه هاي كوچكحضور اتم
نتيجه  شود، درآن منجر به انقباض شبكه مزبور مي بلوري

مقاومت شبكه در مقابل تغييرشكل افزايش پيدا كرده و ماده 
دهي از طريق گردد. به اين حالت، استحكامتر ميممستحك

ند هست برخي عناصر قادر ].10[ شودمحلول جامد اطالق مي
براي قلع اين  كه تا درصدهاي بااليي در مس حل شوند

يابي گزارش شده است. براي دست درصد وزني 8/15مقدار 
دهي از طريق به سيمي با استحكام باال عالوه بر اثر استحكام

 رسدنظر ميهلول جامد، اعمال كشش سرد نيز ضروري بمح
حضور عناصر آلياژي،  دليلبهاما اعوجاج شبكه  ] ،10[

دهد. لذا جهت كمينه هدايت الكتريكي آن را كاهش مي
كردن افت هدايت الكتريكي و افزايش استحكام، آلياژ 

 Cu-0.15%Sn ،Cu-0.3%Snهاي جامد رقيقي مانند محلول
عالوه، هب ].12[ اندكار گرفته شدههب Cu-0.1%Mgو 

        ريزساختار مواد نيز نقشي عمده در استحكام، 
پذيري، مقاومت به خوردگي و هدايت الكتريكي آن انعطاف
نتيجه فرايندهاي بسياري براساس  در ].15- 13[ كندبازي مي

انجماد و در جهت ايجاد فلزات و آلياژهايي با انواع مختلف 
    اند. براي مثال ها توسعه داده شدهمرزدانه بندي ودانه
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هاي دائمي، گري قالبمحور از طريق ريختههاي همدانه
گري پيوسته تبريدي اي و يا ريختهگري در قالب ماسهريخته

هاي كروي شوند، از طرف ديگر دانهبا آب سرد ايجاد مي
 ]،16[ گردندجامد ايجاد ميگري شبهنيز توسط ريخته

گري پيوسته هاي پيوسته ستوني توسط ريختهكه دانهليدرحا
در يكي از مطالعات انجام  ].17[ شونددر قالب داغ توليد مي

قلع با استفاده از روش  -يافته در رابطه با سيستم آلياژي مس
گري پيوسته، منطقه دوفازي جهت بهبود خواص ريخته

لزات چنين مقاومت به خوردگي فمكانيكي و الكتريكي و هم
 جامد استفاده شده است -با منطقه وسيع دوفازي مذاب

 قلع با  -توسط اين روش، ساختاري از آلياژ مس ].18[
تر غيرستوني از همان هاي كوچكهايي ستوني كه دانهدانه

چنين، استحكام اند، ايجاد شده است. همفاز را احاطه كرده
ته، شدت بهبود يافهپذيري اين آلياژ بكششي و انعطاف

برابر شده و هدايت الكتريكي نيز  15مقاومت به خوردگي 
- بهبود پيدا كرده است. اين استحكام باال مي %12ميزان ه ب

ها توسط مسدود شدن مؤثر حركت نابجايي دليلبهتواند 
باشد كه از شروع  1بسته شده - هاي از نوع خودمرزدانه

چنين هدايت كند. هماي ممانعت ميخوردگي مرزدانه
هاي ستوني پيوسته پذيري باال نيز به دانهالكتريكي و انعطاف

هاي گذشته در طبق پژوهش .]18[ نسبت داده شده است
هاي ستوني پيوسته هنگامي گري پيوسته، دانهرابطه با ريخته

شوند كه دماي قالب باالتر از دماي ليكوئيدوس ايجاد مي
ايجاد دارند هاي كوچك نيز زماني قابليت و دانه ]17[ باشد

  .]19[ كه دماي قالب كمتر از ساليدوس باشد
، Cu-0.18%Snدر اين مطالعه، سه نوع آلياژ رقيق 

Cu-0.3%Sn  وCu-0.5%Sn به گري پيوسته و توسط ريخته
گري بوته گرافيتي در دو دما و دو سرعت ريخته كمك

متفاوت تهيه گرديده و خواص مكانيكي، الكتريكي و 
ياژها در مقايسه با مس خالص مورد ريزساختاري اين آل

  
1 Self-closed grain boundary 

كه نويسندگان اين مقاله بررسي قرار گرفته است. تا آنجايي
قلع بسيار  - اطالع دارند مطالعات در رابطه با آلياژ مس

كه تمايل به توليد چنين تركيباتي نه محدود بوده، درحالي
هاي آلياژي قلع بلكه در رابطه با سيستم -تنها در مورد مس

  وجود دارد. ]20[ منيزيم -و مس ]19[  روي -مس
   

  تحقيقروش  -2
، Cu-0.18%Snقلع با سه تركيب مختلف  - آلياژ مس

0.3%Sn-Cu  0.5و%Sn-Cu گري توسط كوره ريخته
از سيستم گرمايشي  .گرديدتهيه  TM(Rautomead(پيوسته 

هاي حرارتي گرافيتي استفاده مقاومتي با ولتاژ پايين و المنت
درصد وزني جهت  95/99ل قلع با خلوص از گرانوشد. 

صورت كه بدين قلع استفاده شد.  -توليد آلياژهاي مس
قلع براي  گرم 50مقدار  Cu-0.5%Snجهت توليد آلياژ 

جهت توليد آلياژهاي  .كيلوگرمي استفاده گرديد 10شارژ 
Cu-0.3%Sn  وCu-0.18%Sn گرم 18و  30ترتيب هنيز ب 

ذكر است كه تفاده شد. الزم بهگرانول قلع در شارژ كوره اس
 Er-Bakirاين عمليات در شركت توليد الكتروليت مس 

كشور تركيه انجام گرفت. جهت جلوگيري از اكسيداسيون 
گري، سطح فلز مذاب با استفاده از آلياژ طي پروسه ريخته

گري پوشانيده شد. نوعي پودر گرافيت مخصوص ريخته
هايي ميله صورتبهقلع اشاره شده  -سپس، آلياژهاي مس

 سهمتر با دو سرعت متفاوت ميلي هشتشكل با قطر سيمي
 1180و  1150متر بر دقيقه و در دو دماي مختلف  پنجو 

گري گرديد. تمام پارامترهاي استفاده ريخته سلسيوسدرجه 
شده  فهرست 1گري پيوسته در جدول شده در فرايند ريخته

  است.
هاي آلياژي نمونههاي متالوگرافي، قبل از بررسي

 گري پيوسته، با دستگاهتوليدي به توسط روش ريخته
(Struers™ Labotom-5 Manuel)  بريده شده و مانت

ها و گري شده دانهمنظور ارزيابي ساختار ريختهه گرديد. ب
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 صورتبههاي آماده شده نيز توزيع و ابعاد ذرات، نمونه
ليتر آب ميلي 35ليتر متانول، ميلي 60الكتريكي در محلول 

 5الكتيك،  ليتر اسيدميلي 10ليتر گيلسيرين، ميلي 20مقطر، 
سيتريك در ولتاژ  گرم اسيد دوفسفريك و  ليتر اسيدميلي

  مترمربع آمپر بر سانتيميلي 25ولت و جريان  90مستقيم 
ها توسط در ادامه، نمونهثانيه حكاكي شدند.  سه مدتبه

مورد مطالعه قرار  ميكروسكوپ نوري بررسي شده و
بررسي با جزئيات بيشتر، توسط دستگاه  گرفتند.

انجام  (JSM-6060, JEOL)ميكروسكوپ الكترون روبشي 
 ,EDS)برداري توسط شده و آناليز عنصري و نقشه

Oxford™) .صورت گرفت  
  

-گري پيوسته آلياژ مسپارامترهاي مورداستفاده براي ريخته .1جدول 
  ها.سيژن و هيدروژن موجود در آنهمراه ميزان اكقلع به
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1/40/01-  -مس خالص
Cu-0.18%Sn3 1150 1<  0/03 
Cu-0.18%Sn5 1150 1/85 0/02 
Cu-0.18%Sn3 1180 1/77 0/07 
Cu-0.18%Sn5 11801<0/05
Cu-0.3%Sn3 11501/470/03
Cu-0.3%Sn5 11501/030/04
Cu-0.3%Sn3 11801/170/03
Cu-0.3%Sn5 11801<0/01
Cu-0.5%Sn3 11501<0/01
Cu-0.5%Sn5 11501/140/02
Cu-0.5%Sn3 11801/080/03
Cu-0.5%Sn 5 1180 1/09 0/03 

  
ليد شده با قلع تو -خواص مكانيكي آلياژهاي مس

گري پيوسته، توسط آزمون كشش به كمك دستگاه ريخته

(Schenck Trebel™ RSA 25kN)  در در دماي اتاق و
متر بر دقيقه (نرخ كرنش برابر با ميلي 100سرعت كشش 

هاي ساخته شده منطبق با بر ثانيه) بر روي نمونه 017/0
انجام گرفت. براي هر يك از  ASTM B557استاندارد 

هاي آزمايش، آزمون كشش دو بار به منظور سنجش حالت
بررسي سطوح شكست  تكرارپذيري آن صورت گرفت.

هاي تحت آزمون كشش توسط دستگاه ميكروسكوپ نمونه
گيري ريزسختي با هچنين، اندازانجام گرفت. هم يالكترون
گرم و با زمان  200مقدار، تحت نيروي  15گيري از ميانگين
گرفت. در ادامه، هدايت الكتريكي ثانيه صورت  15سكون 

 ASTMمطابق با استاندارد  1به توسط روش جريان گردابي

E1004 گيري شد.هانداز  
   

  نتايج و بحث -3
- ساختار دانهگري پيوسته، پس از انجام فرايند ريخته

هايي با سه مقدار متفاوت از مقطع نمونهدر سطح بندي
گري يختهعنصر آلياژي قلع كه در دو دما و سرعت ر

اند، بررسي شكل درآمدههاي سيميميله صورتبهمختلف 
نشان داده شده است. نتايج  2و  1هاي شده و در شكل

و  1150گري كه هر دو دماي ريخته آن استحاكي از 
ساختار ستوني در  ايجادمنجر به  سلسيوسدرجه  1180
   ها صورت شعاعي از ديوارهبهگرديده است كه ها نمونه

در  چراكه مذابي كه .طرف مركز نمونه خواهد بودبه
 بسيار مذاب دماي اينكه به توجه با است، هاديواره مجاورت

 اختالف دماي باشدهاي قالب ميديواره دماي از باالتر
 اين. داشت خواهد وجود هاديواره و مذاب بين زيادي
سمت  به مذاب طرف از حرارت انتقال موجب مساله،
ها نيز به اين موضوع ردد. علت كشيدگي دانهگمي هاديواره
به  مذاب از گرما خروج نحوه به توجه گردد كه بابرمي

 و نموده رشد داخل مذاب در ها)(دندريت جامد اليه خارج،

  
1 Eddy current 
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 است گريريخته منطقه ترينگرم كه مذاب مركز طرفبه
   روي كرده و رشد آن تا انجماد كامل مذاب ادامه پيش
قلع، قلع در  -توجه به دياگرام تعادلي آلياژ مسبا يابد. مي

اينكه ميزان قلع در اين آلياژها كم  به دليلمس حل شده و 
فاز خواهد بوده، ساختار مذاب انجماد يافته داراي حالتي تك

دهد كه تر به تصاوير ريزساختاري نشان ميبود. نگاهي دقيق
 گري و افزايش مقدار عنصرسرعت ريخته ،افزايش دما

گردد. ها ميهاي نمونهتر شدن دانهآلياژي قلع موجب كشيده
ثير افزايش مقدار قلع موجود در مس بيشتر از هر اچنين تهم

آن باشد. نتايج حاكي از گري پيوسته ميدو پارامتر ريخته
گري شده با مقدار قلع برابر قلع ريخته -كه نمونه مس است

متر بر دقيقه  نجپ گريريخته، سرعت و دماي درصد 5/0 با
ها داراي بيشترين كشيدگي دانه سلسيوسدرجه  1180و 

خواهد بود. تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي مربوط 
و نيز آناليز عنصري آن در  Cu-0.5%Snبه آلياژ با تركيب 

متر بر دقيقه و  پنجقابل مشاهده است كه با سرعت  3شكل 
توان . ميگري شده استريخته سلسيوسدرجه  1180دماي 

همگن  تقريباًبيان نمود كه توزيع قلع در منطقه مورد تحليل 
بوده و هيچ فازي كه غني از قلع باشد ايجاد نشده و قابل 

قلع،  -با توجه به دياگرام تعادلي مس .مشاهده نيست
حالليت قلع در مس در دماي محيط ناچيز است و در دماي 

قلع  - اي مسدر ريزساختار آلياژه εهاي فاز محيط رسوب
بايد وجود داشته باشد، ولي به دليل كند بودن فرايند تشكيل 

طور معمول اين آلياژ در دماي محيط به اين رسوبات، به
  .]22و  21[باشد فاز ميصورت محلول جامد و تك

  
  .سلسيوسدرجه  1150گري شده در دماي قلع ريخته -هاي آلياژي مسنمونه بنديدانهتصاوير  .1شكل 

  
  .سلسيوسدرجه  1180گري شده در دماي قلع ريخته -هاي آلياژي مسنمونه بنديدانهتصاوير  .2شكل 
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متر بر دقيقه و  پنجگري به ترتيب با سرعت و دماي ريخته %5/0قلع با درصد وزني -الف) تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از آلياژ مس .3شكل 

  توزيع مس در آلياژ و ج) آناليز عنصري توزيع قلع در آلياژ.، ب) آناليز عنصري سلسيوسدرجه  1180
  

هاي سنجي براي نمونهمقادير هدايت الكتريكي و ميكروسختي .2جدول 
  .هاي مختلفگري پيوسته شده در دما و سرعتقلع ريخته -مس
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  115)42/1( 97)57/0(  -    -   مس خالص
Cu-0.18%Sn  3  1150 )54/0(90 )58/1(126 
Cu-0.18%Sn  5  1150 )34/0(91 )69/1(125 
Cu-0.18%Sn  3  1180 )81/0(90 )05/2(127 
Cu-0.18%Sn  5  1180 )64/0(89 )67/1(127 
Cu-0.3%Sn  3  1150 )75/0(81 )89/1(132 
Cu-0.3%Sn  5  1150 )88/0(82 )56/1(133 
Cu-0.3%Sn  3  1180 )29/0(80 )42/1(132 
Cu-0.3%Sn  5  1180 )51/0(81 )22/1(132 
Cu-0.5%Sn  3  1150 )58/0(72 )55/1(139 
Cu-0.5%Sn  5  1150 )49/0(73 )72/1(138 
Cu-0.5%Sn  3  1180 )94/0(70 )68/1(138 
Cu-0.5%Sn 5  1180 )68/0(73 )49/1(140 

  باشد.گيري شده ميمعيار مقادير اندازهز مربوط به انحراف* اعداد داخل پارانت
  
هاي هدايت الكتريكي و نتايج مربوط به آزمون

قلع توليد  -هاي مسسنجي براي هر يك از نمونهسختي
توان شده است. از اين جدول مي فهرست 2شده در جدول 

ها با افزايش درصد قلع دريافت كه هدايت الكتريكي نمونه
   كند ولي دما و سرعت فرايند زيي پيدا ميكاهش ج

  ثيري در مقدار هدايت الكتريكي اگري پيوسته تريخته

. به عنوان مثال، افزايش درصد وزني عنصر ندارندها نمونه
نظر از مقدار اعمالي صرف 3/0به  18/0قلع در مس از 

گري موجب كاهش هدايت الكتريكي سرعت و دماي ريخته
مشخص شده است كه گردد. مي %10د آن به ميزان حدو

هاي كشيده شده موجب افزايش هدايت الكتريكي مواد دانه
. از طرف ديگر، حضور قلع در مس ]13و12[گردد مي

موجب باال رفتن اعوجاج در شبكه مس خالص شده كه 
باشد و موجب ها ميمانعي در مسير حركت آزاد الكترون

توان مطالعه اخير ميگردد. در افت هدايت الكتريكي آن مي
گفت كه اثر عامل دوم (آلياژسازي) بر عامل اول (كشيدگي 

ها) تا حدودي غلبه كرده كه در نتيجه سبب كاهش دانه
هاي آلياژي در مقايسه با نمونه مس هدايت الكتريكي نمونه

چنين افزايش مقدار درصد هم .]23و2[خالص شده است 
شود. افزايش يوزني عنصر قلع موجب بهبود سختي آن م

نظر از مقدار سرعت و درصد قلع به مس خالص صرف 3/0
تواند سختي آن نمونه را گري استفاده شده ميدماي ريخته

 سازوكار با مس به قلع فلز افزودنافزايش دهد.  %15حدود 
. شودمي استحكام بهبود باعث جامد محلول بخشياستحكام

 تنش ميدان جاداي باعث قلع جانشين جامد محلول هاياتم
 جامد محلول دهياستحكام. شوندمي محلول اتم اطراف در
  اطراف تنشي ميدان بين كنشبرهم دليل به طور عمدهبه
 ميدان. است هانابجايي اطراف تنشي ميدان و محلول هاياتم

 و برشي مدول علتبه اغلب محلول هاياتم اطراف تنشي



  41 - 1398 هارب، 1، شماره 8 ورهد                                                                                       هاي پيشرفتهو فناوريمواد  صلنامهف
  

 زمينه هاياتم و محلول هاياتم متفاوت از شبكه پارامتر
 و اندازه انطباق به عدم جامد محلول دهياستحكام لذا. است
. دارد بستگي زمينه هاياتم و محلول هاياتم بين مدول
 عدم و اندازه انطباق عدم دليلبه مس در محلول قلع عنصر
 آلياژي عناصر ساير با مقايسه در باال نسبتاً مدول انطباق
 ثيرات نيز كم مقادير در مس، آلياژهاي در استفاده مورد

  .]27-24[ دارد استحكام بهبود بر محسوسي
قلع  -هاي آلياژي مسنتايج آزمون كشش براي نمونه

درجه  1180كه در دماي  5/0و  3/0، 18/0با درصد وزني 
    متر بر دقيقه تحت فرايند  پنجو سرعت  سلسيوس

ه آورده شد 4اند در شكل گري پيوسته قرار گرفتهريخته
سنجي كه سرعت و دماي است. با توجه به نتايج سختي

ثير چنداني بر خواص مكانيكي اگري پيوسته تفرايند ريخته
نظر ها ندارند از انجام آزمون كشش آن موارد صرفآن نمونه

كه افزايش درصد قلع  آن استشده است. نتايج حاكي از 
ش ها را افزايبه مس مقدار استحكام تسليم و كششي نمونه

با حفظ  طور تقريبيبهدهد و اين بهبود استحكام مي
 5/0و  3/0، 18/0پذيري آن همراه است. افزايش انعطاف

- درصد وزني از عنصر قلع به فلز مس در طول فرايند ريخته

ترتيب از تواند استحكام تسليم آن را بهگري پيوسته مي
مگاپاسكال  289و  284، 262مگاپاسكال به  229حدود 
بهبودي در مقدار  %17و  %14، %9چنين، حدود د. همبرسان

و  3/0، 18/0هاي مسي با افزودن استحكام كششي نمونه
شود. بررسي درصد وزني از عنصر قلع مشاهده مي 5/0

    دهد كه كرنش نشان مي - بيشتر نمودارهاي تنش
هاي آلياژي در مقايسه با مس خالص پذيري نمونهانعطاف

براي نمونه مسي خالص  %32از مقدار  افتي جزيي دارد و
رسد. با قلع مي - هاي آلياژي مسبراي نمونه %29به حدود 

ثير آلياژسازي اتوان گفت كه تتوجه به مقادير اشاره شده مي
پذيري نمونه در مقايسه با مقدار عنصر آلياژساز در انعطاف

  باشد.مالحظه ميگري شده بسيار قابلريخته
  

 

  
هاي مس خالص و كرنش مهندسي براي نمونه -تنش نمودار .4شكل 

گري شده در ريخته 5/0و  3/0، 18/0قلع با درصد وزني  -آلياژ مس
  .همتر بر دقيق پنجو سرعت  سلسيوسدرجه  1180دماي 

  

  
قلع با درصد  -مس هاي تحت آزمون كشش مربوط به الف) مس خالص و ب)تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از سطوح شكست نمونه .5شكل 

 5/0وزني 
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از ميكروسكوپ الكتروني روبشي به منظور بررسي 
هاي تحت آزمون كشش مربوط به مس سطوح شكست نمونه
استفاده شده و  5/0قلع با درصد وزني  - خالص و آلياژ مس

گونه كه نشان داده شده است. همان 5تصاوير آن در شكل 
 داراي شود سطح شكست نمونه مس خالص مشاهده مي

شكل فراواني است كه در اثر تنش برشي بيضوي 1هايحفره
، گلويي باعث توليد 2اند. در شكست نرماعمالي ايجاد گرديده

هاي باال بعدي در مركز نمونه گشته و در كرنشهاي سهتنش
گردد. لذا قطر ها ميزني و رشد بيشتر حفرهموجب جوانه

نهايت،  بود. درها در اين نوع شكست، بزرگ خواهد حفره
از طرف  .]28[افتد فنجاني (نرم) اتفاق مي -شكست مخروط

درصد قلع به مس خالص به دليل  5/0ديگر، با افزودن حدود 
اينكه قلع به صورت محلول جامد در مس حل شده و ساختار 

نيز تغيير نكرده است، شكست اين آلياژ نيز به  FCCنرم زمينه 
زدياد طول نسبتاً باالي اين دليل حضور حفرات نرم است كه ا

  آلياژ در حين كشش نيز تأييدكننده همين موضوع است. 
طور كه مشخص است، سطح شكست نمونه مربوط به همان

هاي ريزتري در از حفره 5/0قلع با درصد وزني  -آلياژ مس
مقايسه با نمونه مس خالص تشكيل شده است. دليل اين مساله 

مقايسه با مس خالص و رشد  قلع در -نرمي كمتر آلياژ مس
طور كلي ]. لذا به25كمتر حفرات حين آزمون كشش است [

توان عنوان نمود با افزودن قلع به مس خالص مقداري از مي
نرمي ماده كاهش يافته است. نتايج حاصل از درصد ازدياد 

ها كه در آزمون كشش حاصل شده، گواهي بر اين طول نمونه
  ادعا است.

   
  ري گينتيجه -4

در اين پژوهش، آلياژهاي مسي با درصد وزني قلع برابر 
گري پيوسته در دو دما توسط روش ريخته 5/0و  3/0، 18/0با 

گري متفاوت به صورت سيمي به قطر هشت و سرعت ريخته
متر تهيه شده است. سپس خواص ريزساختاري و ميلي

 مكانيكي آنها مورد مطالعه قرار گرفته و با نمونه مس خالص
هاي مقايسه گرديد. نتايج ساختاري حاكي از آن است كه دانه

  
1 Dimple 
2 Ductile 

هاي توليد شده ستوني بوده كه به صورت شعاعي از نمونه
اند. اگرچه باال هاي نمونه به طرف مركز آن كشيده شدهديواره

گري و افزايش مقدار عنصر آلياژي قلع رفتن دما، سرعت ريخته
ثير اگردد، تها ميهاي آن نمونهتر شدن دانهموجب كشيده

افزايش مقدار قلع موجود در مس بيشتر از هر دو پارامتر 
باشد. تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي گري ميريخته

درصد وزني  5/0قلع با مقدار قلع برابر با  - مربوط به آلياژ مس
دهد كه توزيع قلع در منطقه مورد تحليل همگن بوده نشان مي

گردد. نشان داده قلع باشد ايجاد نميو هيچ فازي كه غني از 
ها با افزايش درصد قلع كاهشي شد كه هدايت الكتريكي نمونه

ثيري در مقدار اگري تجزيي پيدا كرده ولي دما و سرعت ريخته
هاي آلياژي با افزايش مقدار چنين سختي نمونهآن ندارند. هم
 يابد. نتايج آزمون كشش نشان داد كه افزايشقلع بهبود مي

درصد وزني از عنصر قلع به فلز مس در  5/0و  3/0، 18/0
ترتيب تواند استحكام تسليم آن را بهگري ميطول فرايند ريخته

مگاپاسكال  289و  284، 262مگاپاسكال به  229از حدود 
هاي آلياژي در مقايسه چنين تغيير طول نمونهافزايش دهد. هم

ميكروسكوپ  با مس خالص افتي جزيي داشته است. تصاوير
هاي تحت آزمون الكتروني روبشي از سطوح شكست نمونه

ها به صورت نرم بوده كشش نشان داد كه سطح شكست نمونه
  و آلياژسازي باعث كاهش اندازه حفرات و نرمي شكست شد.
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