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Abstract:
The goal of this research is to investigate the effect of two of casting parameters; i.e.; cooling
rate and pouring temperature on the hardness and wear resistance via pin on disc of bearing
bronze SAE660. The melting carried out in an induction furnace followed by pouring in sand
mold in four different pouring temperatures of 950 and 1200°C, and cooled with water and air
and finally, the microstructure via scanning electron microscopy, Vickers hardness and wear
resistance via pin on disc of the SAE660 bronze had been compared. The results indicated that
the effect of pouring temperature can be ignored for wear resistance and the minimum weight
loss due to wear via pin on disc (or maximum wear resistance) obtained when the samples
cooled with air compared to water cooling. This can be explained with the lead content,
intermetallic compounds and the phase of solid solution is more in the samples cooled with air
compared to water cooled. In addition, maximum hardness obtained for low pouring
temperature.
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چکیده:
در این پژوهش ،اثر دو متغیر دمای بارریزی و سرعت خنککاری در فرآیند ریختهگری در ماسه بر سختی و مقاومت به
سایش برنز یاتاقان  SAE660مطالعه شده است .مذاب برنز  SAE660در کوره القایی تهیهشده و سپس ریختهگری آن در
قالب ماسهای در چهار شرایط متفاوت شامل دماهای ذوبریزی  302و  1222درجه سانتیگراد و خنککاری قالب با آب
و هوا انجام شده است .ریزساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی ،سختی به روش ویکرز و مقاومت به سایش به روش
پین روی دیسک ارزیابی شده است .نتایج حاکی از این است که اثر دمای ذوبریزی روی مقاومت به سایش ،قابل
صرفنظر کردن است اما کمترین کاهش جرم (یا بیشترین مقاومت به سایش) برای نمونههایی است که قالب آنها در هوا
خنک شده است زیرا در این نمونهها ،مقدار فازهای سرب ،محلول جامد و ترکیب بینفلزی بیشتر است .بهعالوه،

نمونههایی که دمای بارریزی آنها کمتر بوده است ،سختی باالتری داشتند.

 -7مقدمه
در فرایند ریختهگری ،فلزات و آلیاژها از طریق ذوب و
ریختن به داخل قالب به قطعاتی با شکل ،اندازه و جنس
دلخواه تبدیل میشوند [ ،]1که در این بین ،آلیاژهای مقاوم
به سایش برنز ،مُستَثنی نیستد.
یاتاقانها به عنوان قطعهای فدا شونده و تحت سایش در
مجموعه قطعات متحرک دستگاه استفاده میشوند .از طرف
دیگر ،یاتاقانها بایستی انواع نیروهای محوری و شعاعی را در
مقادیر کم و زیاد تحمل نمایند .به این ترتیب ،برای فلز
یاتاقان ،سختی و مقاومت به سایش ،دو ویژگی مهم محسوب
میشود.

آلیاژهای یاتاقان انواع مختلفی دارند که عمده آنها پایه قلع
(بابیت) و یا برنزی هستند .یاتاقان برنزی زمانی استفاده

میشود که شرایط عملکرد یاتاقان مشکل باشد[.]3,2
ترکیب شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش ،برنز
 CuSn7Pb7Zn3در محدوده قابل قبول برنز  SAE660و
 C93200است که برای ساخت یاتاقان برنزی کاربرد فراوان
دارد [.]4
عوامل مؤثر روی خواص محصوالت فرآیند ریختهگری (مانند
مقدار عناصر ،جنس قالب ،دمای بارریزی ،سرعت بارریزی و
غیره) بسیار متنوع هستند که روی ریزساختار و نهایتا
خواص قطعه ریختهگری شده تأثیر میگذارند [ .]0در این
تحقیق ،دو متغیر مهم شامل دمای بارریزی و سرعت خنک
کاری در برنز  CuSn7Pb7Zn3مطالعه میشود.
فرآیندهای ریختهگری زیادی وجود دارد که در هر یک از
آنها ،طریقه اجرا ،نوع عملیات ذوب ،جنس قالب و چگونگی
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قالبگیری متفاوت است .مثال در ریختهگری ریژه یا ثقلی در
قالب فلزی از قالبهای دائمی و نیمهدائمی استفاده میشود
که به دلیل سرعت انجماد باالتر و سطح صاف فلزی به
ترتیب خواص مکانیکی باالتر و دقت ابعادی باالتری دارد.
یک روش تولید برای یاتاقان برنزی [ ]8-6و یاتاقان بابیتی
[ ]8-6روکشکاری یا لحیمکاری است .در این روش ،فلز
یاتاقان مذاب داخل پیش قالب فوالدی ریختهگری میشود.
به عبارت دیگر ،ریختهگری ثقلی در قالب فلزی است.
در یاتاقانهای برنزی که استحکام اتصال بین فوالد و برنز
کافی نباشد ،برای افزایش استحکام اتصال بین برنز و فوالد،
محل اتصال جوشکاری میشود [ .]3روش دیگر ،استفاده از
فرآیند ریختهگری گریز از مرکز است .در این روش ،فلز
یاتاقان مذاب داخل قالب گریز از مرکز فوالدی ریختهگری
میشود [.]11،12
یاتاقان موجب روانی در حرکت نسبی چرخشی یا خطی بین
دو قطعه میشود[ . ]3از طرف دیگر ،یاتاقان موجب کاهش
اصطکاک سطوح درگیر میشود .دو وظیفه مهم یاتاقان در
مجموعه قطعات متحرک عبارتاند از [:]12
 -1ممانعت از لقی بیش از حد محور از طریق جلوگیری
از حرکت شعاعی محور.
 -2ممانعت از برخورد قسمتهای متحرک از طریق
جلوگیری از حرکت جانبی محور.
به این ترتیب ،یاتاقان به عنوان قطعهای فدا شونده در
مجموعه قطعات متحرک دستگاه ،نقش ایفا میکند [ .]13از
طرف دیگر ،انواع نیروهای محوری و شعاعی توسط یاتاقان
تحمل میشود [ .]14بنابراین ،برای عملکرد خوب یک
یاتاقان ،دو ویژگی مهم شامل سختی و مقاومت به سایش
مطرح است[ .]10به همین دلیل ،در این پژوهش،
ویژگیهای سختی و مقاومت سایشی برنز CuSn7Pb7Zn3
) (SAE660مطالعه میشود.
هدف این پژوهش ارزیابی سختی و مقاومت به سایش فلز
یاتاقان تولید شده به روش ریختهگری در قالب ماسهای
است .تاکنون پژوهشهای محدودی بر روی تأثیر سرعت
خنککاری قالب و دمای ذوبریزی (یا دمای بارریزی یا
دمای ریختهگری) بر روی مقاومت سایشی و سختی فلز
یاتاقان برنز  SAE660در شرایط تولید ریختهگری در قالب
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ماسهای انجام شده است .در این پژوهش ،بخشی از این
کاستی ،مرتفع میشود.
 -2مواد و روش تحقیق
در این تحقیق ،برای تهیه ذوب از کوره القایی استفاده شد.
برای دمای پایین ذوبریزی از فرکانس ( )Pیعنی  32هرتز و
برای دمای باالی ذوبریزی از فرکانس  112هرتز استفاده
شده است .جنس قالب ،ماسهای با نگهدارنده فوالدی و شکل
آن ،استوانه به ارتفاع  222و قطر  112میلیمتر ،برای 60
کیلوگرم شارژ ،بوده است .بارریزی در دو دما ،یکی با دمای
ذوبریزی باال ،یعنی  1222درجه سانتیگراد ،و دیگری در
دمای ذوبریزی پایین ،یعنی  302درجه سانتیگراد ،انجام
شده است .به عالوه ،برای هر دما ،قالب ،یکبار در هوا و بار
دیگر ،با آب خنک شده تا قالب با سرعت بیشتری سرد شود.
مراحل انجام پژوهش در شکل ( )1آورده شده است.
همچنین ترکیب شیمیایی مذاب ،نحوه خنک شدن قالب و
دمای بارریزی مطابق جدول( )1است.
تهیه مواد اولیه خام برای ساخت برنز .SAE660
عملیات ذوب و قالبگیری در ماسهای
ریختهگری برنز در قالب ماسهای در دو دمای  1222و  302درجه
سانتیگراد (در هر دمای بارریزی ،نگهدارنده یک قالب با پاشش آب
خنک شد تا سرعت خنککاری قالب افزایش یابد).
کنترل ترکیب شیمیایی و ارزیابی ریزساختار

ارزیابی سختی و مقاومت به سایش نمونهها
شکل  -7مراحل تهیه نمونه و انجام آزمایشها

آزمون سایش با پین به قطر  3میلیمتر از جنس فوالد ابزار
 AISI52100و با سرعت  2/26متر بر ثانیه (یا سرعت دوران
 022دور در دقیقه) و نیروی  12نیوتن و در مسافت 442
متر در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت .به عالوه،
اندازهگیری سختی برینل با ساچمه به قطر  2/0میلیمتر در
نیروی  62/0کیلوگرم نیرو در مدت  12تا  10ثانیه و مطالعه
ریزساختار با میکروسکپ الکترونی روبشی TESCAN
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 VEGAدر مرکز پژوهش متالورژی رازی انجام شد .درصد
حجمی فازها از طریق محاسبه نسبت سطح اشغالشده
توسط هر فاز به کل سطح زمینه با کمک سه تصویر
میکروسکپ الکترونی در مقیاس  222میکرومتر (در
بزرگنمایی  102برابر) به دست آمد.

(که قالب آنها در هوا سرد شده است) دارند .این یافته در
جدول ( )2نیز صحهگذاری میشود .به طوری که اندازه فازها
در نمونههای  1و  ،2کوچکتر از نمونههای  3و  4است.
بهطور مثال ،حداکثر اندازه فاز محلول جامد در نمونههای 1
و  82 ،2میکرومتر ولی در نمونههای  3و  122 ،4میکرومتر
است .به هر حال ،انتظار میرفت که با افزایش سرعت خنک
کاری قالب ،اندازه فازها کوچکتر شود.
مطابق جدول ( )2و شکل ( ،)3اندازه دانهها در نمونههای 1
و  222 ،2میکرومتر و در نمونههای  3و  182 ،4میکرومتر
است که نسبتا درشت هستند .زیرا  60کیلوگرم مذاب در
قالب استوانهای شکل ماسهای ریخته شده است یعنی سرعت
خنک کاری آهسته بوده است [ .]1در نمونههای  3و ،4
نگهدارنده قالب با آب خنک میشد ،تأثیر چندانی در
ریزدانگی نداشت زیرا ضخامت قالب ماسهای سبب شد تا به
عنوان عایق عمل کند [ ]1و مانع انتقال حرارت از قالب
شود.
مطابق نتایج کمی و کیفی طیف تفکیک انرژی در تصاویر
الف تا د شکل ( )4که به ترتیب ترکیب شیمیایی زمینه
نمونههای  1تا  4را به نمایش میگذارد ،مشاهده میشود که
در نمونههایی که قالب آن با آب سرد شده است (یعنی
نمونههای  1و  ) 2مجموع عناصر آلیاژی حل شده در زمینه
(عمدتا قلع) کمتر از  6درصد وزنی است .در حالی که در
نمونههایی که قالب آن در هوا خنک شده است (یعنی
نمونههای  3و  ،)4مجموع عناصر آلیاژی حل شده در زمینه
(عمدتا قلع) بیش از  12درصد وزنی است .به این ترتیب،
مطابق انتظار ،سرعت خنککاری بیشتر ،تشکیل فاز را
تسهیل میکند و لذا فازهای ریزتری تشکیل میشود.

1

1222

2

302

3

1222

4

302

آب
هوا

مس

روی

قلع

سرب

فسفر

گوگرد

عنصر
درصد
وزنی

نیکل

دمای محیط
بارریزی خنک
نمونه
درجه کاری
سانتیگراد قالب

آهن

جدول  -7ترکیب شیمیایی و دمای بارریزی فلز یاتاقان برنزی

بقیه 2/23 2/18 2/22 2/13 13/6 6/0 2/1

 -9نتایج و بحث
شرایط مختلف تولید شامل ،دمای بارریزی و محیط
خنککاری قالب ،به همراه نتایج آزمونها شامل کاهش
جرم ،سختی ،اندازه دانه ،مقدار و محدوده اندازه فازها برای
هر چهار نمونه در جدول ( )2آورده شده است.
 -7-9ارزیابی ریزساختار

ریزساختار نمونه  1الی  4به ترتیب در تصاویر الف تا د شکل
( )2نشان داده شده است .با کمک سه تصویر میکروسکپ
الکترونی مشابه در هر یک از تصاویر شکلهای ( ،)2میانگین
مقدار فازها و محدوده اندازه فازها تعیین و در جدول ()2
فهرست شده است .از طریق مقایسه شکلهای (-2الف) و
(-2ب) با شکلهای (-2ج) و (-2د) ،به طور کیفی مشاهده
میشود که نمونههای  1و ( 2که قالب آنها با آب خنک شده
است) فازها به نسبت پراکندهتر و ریزتر از نمونههای  3و 4

جدول -2شرایط تولید ،مقدار و محدوده اندازه فازها ،سختی و کاهش جرم در اثر سایش برنز SAE660

محیط خنک دمای بارریزی کاهش جرم سختی
نمونه
کاری قالب درجه سانتیگراد میلیگرم برینل
1
2
3
4

آب
هوا

محدوده اندازه فاز برحسب میکرومتر

اندازه دانه مقدار فاز بر حسب درصد حجمی +12%
میکرومتر محلول جامد سرب ترکیب بین فلزی محلول جامد سرب ترکیب بینفلزی

1222

6/1

182+12% 63+3%

1

3

2/0

تا62

تا122

302

6/0

182+12% 10+3%

2/3

3

2/3

تا82

تا 142تا( 22استثنا)62

تا 22

1222

3/3

222+12% 68+3%

1/8

4

2/2

تا122

تا122

تا 22

302

3/6

222+12% 12+3%

1/8

0

2/0

تا122

تا162

تا 22
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الف :ذوبریزی در  1222درجه سانتیگراد و خنک کاری در آب

ب :ذوبریزی در  302درجه سانتیگراد و خنک کاری در آب

ج :ذوبریزی در  1222درجه سانتیگراد و خنک کاری در هوا

د :ذوب ریزی در  302درجه سانتیگراد و خنک کاری در هوا

شکل  -2ریزساختار برنز  SAE660ریختهگری شده در دماها و سرعت خنککاری متفاوت :الف -نمونه  ،7ب :نمونه  ،2ج :نمونه  ،9د :نمونه 4
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ب

الف

شکل  -9مرز دانهها حاوی مقادیر زیادی از سرب (فاز سفید) و ناخالصیها (فاز سیاه) در :الف) نمونه  7و ب) نمونه .2

الف -نمونه 7

ب -نمونه 2

د -نمونه 4

ج -نمونه 9
شکل  -4طیف تفکیک انرژی زمینه در نمونههای مختلف
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 -2-9ارزیابی فازها
برای پرهیز از خطا در ارزیابی فازها ،آنالیز فازی برای فازهای
مشابه در هر نمونه 3 ،مرتبه انجام شد .به طور مثال ،برای
فاز محلول جامد خاکستری رنگ در هر یک از نمونههای 1
تا  ،4سه مرتبه آنالیز فازی انجام شد اما فقط یکی از آنها
نمایش داده شد و مقدار کمُی عناصر ذکر شده در متن مقاله
محدوده اندازهگیری شده در  12مرتبه آنالیز فازی در
نمونههای  1تا  4است .بر این اساس ،مطابق نتایج کمُی و
کیفی طیف تفکیک انرژی ) (EDSدر شکلهای ( )0تا (،)3
در هر چهار شرایط تولید ،مطابق شکل ( ،)0فاز خاکستری
رنگ ،محلول جامد  84تا  32درصد اتمی مس و مابقی
(یعنی  16تا  8درصد اتمی) بیشتر قلع و کمتر روی است.
مطابق شکل ( ،) 6فاز سیاه رنگی که در کنار فاز خاکستری
(محلول جامد مس و قلع) وجود دارد ،ترکیب بینفلزی مس
و فسفر است .به عالوه ،فازهای مشکی رنگ که عمدتا به
صورت منفرد یا در کنار سرب ،گوشههای تیز دارند ،مطابق
شکل ( )1و شکل ( )8به ترتیب ناخالصیهایی از قبیل،
ترکیب بین فلزی آهن-نیکل-فسفر و سولفید روی هستند.
مطابق شکل ( ،)3فاز سفید رنگ ،سرب خالص است .به
عالوه ،مطابق شکل ( ،)3در برخی از فازهای سرب (فاز
سفید) ،ناخالصی (فاز سیاه) مشاهده میشود زیرا سرب
آخرین فازی است که منجمد میشود و لذا فازهای ناخالصی
در آن غوطهور میشوند و در نهایت ،در مرزدانهها قرار
میگیرند (شکل .)3
برای صحهگذاری موارد اشاره شده در شکلهای ( )0تا (،)3
نقشه جانمایی عناصر سرب ،روی ،مس و قلع در نمونههای
 1تا  4در شکل ( ،)12به نمایش گذاشته شده است .مشاهده
میشود که فازهای سفید سرب تقریبا خالص بوده و فازهای
سیاه داخل آن ،غنی از روی (و سایر عناصر باقیمانده مطابق
با جدول ( )1مانند آهن ،گوگرد و فسفر) هستند و به عالوه،
مقداری از فلز روی نیز در سرب حل شده است .نوع فازها
مشاهده شده تطابق خوبی با نوع فازها در سایر پژوهشها
دارد ] .[22 ،12-6به عبارت دیگر ،این نوع فازها در سایر
آلیاژهای برنز با ترکیب تقریبا مشابه نیز مشاهده شده است.

شکل  -9تصاویر  SEMو طیف تفکیک انرژی فاز محلول جامد مس-قلع
(فاز )B

شکل  -6تصاویر  SEMو طیف تفکیک انرژی ترکیب بین فلزی فسفر و
مس (فاز )E
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شکل  -0تصاویر  SEMو طیف تفکیک انرژی فاز سرب خالص (فاز )A
شکل  -1تصاویر  SEMو طیف تفکیک انرژی ترکیب بین فلزی آهن-
نیکل-فسفر (فاز )D

شکل  -8تصاویر  SEMو طیف تفکیک انرژی سولفید روی (فاز )C

 -9-9ارزیابی سختی و مقاومت به سایش

مطابق شکل ( )11یا جدول ( ،)2نمونههای  3و 4
(نمونههایی که قالب آن در هوا خنک شده است) نسبت به
نمونههای  1و ( 2نمونههایی که قالب آن با آب خنک شده
است) به ترتیب برابر با  36و  40درصد کاهش جرم کمتری
داشتهاند .زیرا ،مطابق شکل ( ،)4زمینه نمونههای  3و 4
نسبت به زمینه نمونههای  1و  ،2غنیتر از عناصر آلیاژی
(عمدتا قلع و روی به ترتیب بیشتر از  12درصد وزنی و
کمتر از  6درصد وزنی) است که موجب افزایش استحکام در
زمینه برنز و لذا افزایش مقاومت به سایش (یا افت کاهش
جرم بر اثر سایش) میشود .به عالوه ،مطابق جدول (،)2
نمونههای  3و  ،4مقدار محلول جامد بیشتر ( 1/8درصد
حجمی) و بزرگتری (تا  122میکرومتر) دارند که باز هم
موجب افزایش مقاومت به سایش (یا افت کاهش جرم بر اثر
سایش) میشود.
مطابق جدول ( )2یا شکل ( ،)11نمونه  2نسبت به نمونه ،1
مقدار سرب نامحلول بزرگتر (به ترتیب ،تا  142و 122
میکرومتر) اما با مقدار برابر ( 3درصد حجمی) دارد که به
دلیل نقطه ذوب پایین ،موجـب روانکاری سهلتر در زمـینه
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الف-نقشه جانمایی عناصر نمونه 1

ب-نقشه جانمایی عناصر نمونه 2

پ-نقشه جانمایی عناصر نمونه 3

ت-نقشه جانمایی عناصر نمونه 4
شکل  -79نقشه جانمایی عناصر در نمونههای  7تا  4به منظور صحهگذاری شکلهای  77تا 79
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سختی (برینل)
شکل  -79ارتباط بین سختی و کاهش جرم بر اثر سایش در شرایط
مختلف خنککاری

برنز (و یا افزایش مقاومت به سایش) میشود .از طرف دیگر،
آن ،موجب افزایشِ کاهش جرم به دلیل حذف سرب از
زمینه (یا کاهش مقاومت به سایش) میشود .تقابل بین این
دو عامل ،نهایتا موجب شده است که کاهش جرم نمونه1
کمتر از کاهش جرم نمونه  2به ترتیب برابر با  6/1و 6/0
میلیگرم باشد .بعالوه ،نمونه ( 4دمای بارریزی  302درجه
سانتیگراد) نسبت به نمونه ( 3دمای بارریزی  1222درجه
سانتیگراد) ،مقدار سرب نامحلول بیشتر (به ترتیب 0 ،و 4
درصد حجمی) و بزرگتر (به ترتیب ،تا  162میکرومتر و تا
 122میکرومتر) دارد که به طور مشابه ،به دلیل نقطه ذوب
پایین ،موجب روانکاری سهلتر در زمینه برنز (و یا افزایش
مقاومت به سایش) میشود .از طرف دیگر ،آن ،موجب
افزایشِ کاهش جرم به دلیل حذف سرب از زمینه (یا
کاهش مقاومت به سایش) میشود .تقابل بین این دو عامل،
نهایتا موجب شده است که کاهش جرم نمونه  4کمتر از
کاهش جرم نمونه  3به ترتیب برابر با  3/6و  3/3میلیگرم
باشد .اگر چه تحلیل فوق برای ارتباط بین کاهش جرم بر
اثر سایش و دمای بارریزی وجود دارد ،اما چون اختالف
کاهش جرم خیلی زیاد نیست (کمتر از 12درصد است) لذا
برای آلیاژ فوق در محدوده دمای بارریزی  302تا 1222
درجه سانتیگراد ،در کاربردهای مهندسی میتوان از اثر
دمای بارریزی روی کاهش جرم بر اثر سایش صرفنظر
کرد.
در پژوهش ظاهری و وحدت ] [1مقاومت سایشی برنز
یاتاقان  SAE660تولیدشده به روش ریختهگری در پیش
قالب فوالدی با کمک روش پین روی دیسک در مسافت
 22متر تحت تنش  1/3مگاپاسکال بدون روانکار برابر با
 122درصد کاهش جرم بوده است که خیلی کمتر از
پژوهش حاضر است .زیرا در پژوهش حاضر ،نیروی اعمال
شده برای سایش حدود  2/14مگاپاسکال (در مقابل1/3 ،
مگاپاسکال) است .نیروی اعمال شده زیاد برای سایش،
مقاومت سایشی را کاهش میدهد..
افزایش مقدار فازهای سخت مانند فاز محلول جامد و
ترکیب بینفلزی موجب افزایش سختی میشود [ .]10از
طرفی ،افزایش مقدار فاز سرب (نرم) موجب کاهش سختی
میشود .به عالوه ،زمینه غنی از عناصر آلیاژی که نسبتا
مستحکم است میتواند موجب افزایش سختی شود .تقابل
بین این عوامل سبب میشود که مطابق شکل ( )12یا
جدول ( ،)2نمونههای  2و ( 4نمونههایی که در دمای 302
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درجه سانتیگراد بارریزی شدهاند) نسبت به نمونههای  1و
( 3نمونههایی که در دمای  1222درجه سانتیگراد بارریزی
شدهاند) به ترتیب  13و  6درصد سختی بیشتری دارند.
بنابراین ،برای دستیابی به سختی بیشتر بایستی این آلیاژ
در دمای بارریزی کمتر یعنی  302درجه سانتیگراد
ریختهگری شود.
پیشبینی میشود که سختی با کاهش جرم (یا عکس
مقاومت به سایش) رابطه معکوس داشته باشد [ .]10در
شکل ( ،)13مقدار سختی و کاهش جرم بر اثر سایش
نمونهها مقایسه شده است .برای نمونههای  3و  ،4سختی با
کاهش جرم بر اثر سایش ،رابطه معکوس دارد اما بر خالف
قاعده فوق ،برای نمونههای  1و  ،2سختی با کاهش جرم
رابطه مستقیم پیدا میکند .زیرا ،سرب نامحلول و نرم ،به
دلیل نقطه ذوب پایین ،موجب روانکاری سهلتر و یا به
عبارتی افزایش مقاومت سایشی میشود .از طرف دیگر،
ش
سرب نامحلول و نرم ،موجب کاهش سختی و افزای ِ
کاهش جرم (به دلیل حذف سرب از زمینه) میشود.
همچنین ،زمینه غنی از عناصر آلیاژی موجب افزایش
استحکام در زمینه برنز و لذا افزایش مقاومت به سایش
میشود .به عالوه ،افزایش فازهای نسبتا سخت مانند فاز
محلول جامد و ترکیب بینفلزی موجب افزایش سختی و
مقاومت به سایش میشود .تقابل بین این عوامل موجب
میشود در برخی از نمونهها (نمونههای  1و  ،)2سختی با
مقاومت به سایش رابطه مستقیم نداشته باشد.
در پژوهش ظاهری و وحدت ] [6سختی برنز یاتاقان
 SAE660تولیدشده به روش ریختهگری در پیش قالب
فوالدی  82ویکرز بوده است که کمی بیشتر از پژوهش
حاضر است .زیرا در پژوهش حاضر ،مقدار سرب خیلی
بیشتر یعنی  13/6درصد وزنی (در مقابل 3/2 ،درصد وزنی)
است .سرب نامحلول ،نرم است و لذا سختی را کاهش
میدهد.
 -4نتیجهگیری
در این تحقیق ،ریزساختار و سختی و کاهش جرم بر اثر
سایش برنز  SAE660در چهار شرایط تولید متفاوت ،مورد
مقایسه قرار گرفته است .قالب دو نمونه در هوا و قالب دو
نمونه دیگر با آب خنک شده است در شرایطی که یکی در
میان ،در دماهای  1222و  302درجه سانتیگراد ،در قالب
ماسهای ،بارریزی شدهاند .نتایج حاکی از این است که:

00

 -1در محدوده دمایی فوق برای آلیاژ مورد پژوهش ،اثر
دمای بارریزی روی مقاومت به سایش ،قابل صرفنظر
کردن است اما در هر یک از دماهای بارریزی نامبرده،
نمونههایی که قالب آنها در هوا خنک شده است ،نسبت
به نمونههایی که قالب آنها با آب خنک شده است
بهطور میانگین مقاومت سایشی آنها  42درصد افزایش
پیدا کرده است زیرا مقدار فاز محلول جامد تقریبا دو
برابر و مقدار فاز سرب تقریبا یک و نیم برابر شده و
مقدار ترکیب بین فلزی نیز افزایش داشته است.
 -2برای دستیابی به سختی بیشتر بایستی بارریزی در
دمای  302درجه سانتیگراد انجام شود.
 -3برای دستیابی به سختی باال ( 12برینل) و حداقل
کاهش جرم بر اثر سایش ( 3/6میلیگرم) برای برنز
یاتاقان مورد پژوهش ،بارریزی در دمای  302درجه
سانتیگراد و خنککاری قالب در هوا ،توصیه میشود.
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