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 های برنزیخانواده یاتاقان

در این جدول هفده عدد یاتاقان  ارائه شده است. UNSمطابق استاندارد  1های برنزی در جدول لیست یاتاقان

واده این خان گیرند.برنزی لیست شده است که در پنج خانواده آلیاژی با ترکیب و خواص مشابه قرار می

ستحکام اآلیاژی شامل برنز قلع، برنز قلع سرب دار، برنز قلع با سرب بالا، آلومینیوم برنز و منگنز برنز هستند. 

به قلع است. برنزهای قلع سرب دار جهت خواص ضد اصطکاکی بهتر حاوی  برنزهای قلع دار بیشتر وابسته

برنزهای قلع با سرب بالا، بالاترین روانکاری اما استحکام پایینی را نشان مقادیر متوسطی از سرب است. 

دهند. برنزهای آلومینیوم و منگنز برنز در کاربردهایی که نیاز به استحکام به شدت بالا و مقاومت به می

 هایشوند. اعضای هر خانواده آلیاژی دارای خواص مشابه و تفاوتخوردگی عالی مد نظر باشد استفاده می

آلیاژ مناسب برای کاربردهای خاص  تشخیصیا ها نیز وجود دارد که بر اساس ملاحظات اقتصادی در میان آن

 د. شومیانتخاب 

 C90300 ،C90500 ،C90700برنزهای قلع، آلیاژهای 

باعث افزایش استحکام  (Zn) روی. حضور عنصر آلیاژی دهی به آلیاژ استاصلی این برنزها استحکامعملکرد 

برنزهای قلع  دهد.خواص ضد اصطکاکی آلیاژهای یاتاقان را کاهش می 4% بیشتر ازشود اما مقدار روی می

وی بالا، مقاومت راین خواص قابلیت تحمل نی اکتیلیته بسیار بالا هستند. ترکیبمستحکم و سخت و دارای د

اژهای برنز د. سختی آلیبخشبرنز قلع می به سایش مناسب و توانایی مقاومت به ضربه را به آلیاژهای یاتاقان

کند. این آلیاژها قابلیت جادهی ذرات ان ممانعت میهای خشن و نامیزاز انطباق و سازگاری آسان با شفت قلع

های روانساز تمیز و قابل اطمینان استفاده شود. سختی شفت در ناخالصی را ندارند بنابراین باید از سیستم

باشد. آلیاژهای برنز قلع عملکرد بهتری با روانساز  BHN 444-044تماس با آلیاژهای برنز قلع باید بین 

وانساز برای ر شکیل ترکیبات قطبی با مقدار کمایر برنزها دارند. علاوه بر این، به دلیل تگریس نسبت به س

تفاوت زیادی در خواص مکانیکی شرایط عملکردی فیلم روانکاری مرزی مناسب هستند. آلیاژهای برنز قلع 

 ندارند. برخی از این آلیاژها حاوی روی به عنوان جز استحکام بخش هستند.
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 مشخصات آلیاژهای ریختگی یاتاقان برنز. -1جدول 
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 C92200 ،C92300 ،C92700برنزهای قلع سرب دار، آلیاژهای 

ها، عملکرد اصلی سرب بهبود برخی از برنزهای قلع حاوی مقدار کمی سرب هستند. در این گروه از آلیاژ

 گیری روی تغییرکاری است. مقدار ناکافی عنصر سرب موجود در این آلیاژها تاثیر چشمماشینعملیات 

دهی این گذارد. تعدادی از برنزهای سرب دار حاوی روی هستند که باعث استحکامخواص یاتاقان نمی

 شوند. آلیاژها با هزینه کمتری نسبت به قلع می

 C93200 ،C93400 ،C93500 ،C93700 ،C93800 ،C94300برنزهای قلع با سرب بالا، آلیاژهای  

. دشورا دارد و بیشتر از سایر آلیاژها در مواد یاتاقان استفاده میطیف وسیعی از کاربردها  C93200آلیاژ 

های متوسط کاربرد دارد. استحکام و سختی برنزهای قلع با سرب بالا تحت شرایط نیروها و سرعتآلیاژهای 

ان کاری عالی را نشتر است اما خواص ضد اصطکاکی و ماشینقلع پاییناین گروه از آلیاژهای برنز از برنز 

ترکیبی از قلع و روی  C93200های برنز، تفاوت در آلیاژها جزئی است. در آلیاژ خانواده ردهند. مانند سایمی

به منظور دستیابی به همان  C93700در آلیاژ رود. درحالیکه بخشی به صرفه به کار میجهت اثر استحکام

های اسیدی دارای مقاومت به خوردگی در محیط C93700آلیاژ شود. قلع استفاده می زمقدار استحکام صرفا ا

 ر شرایط شوکهای بالا، تحت نیروهای بالا و دسرعت در مناسبیهای معدنی است. مقاومت به سایش و آب

در شرایط روغن  یاژز سرب امکان استفاده این آلحاوی مقدار کافی ا C93700آلیاژ . دهدبروز میو ارتعاش 

 گردد.کاری میدهد. سرب موجود در این آلیاژ باعث تسهیل فرآیند ماشینکاری مقطعی را می

شود. باعث ایجاد روانکاری عالی می C94300و  C93800در آلیاژهای برنز  12-52حضور مقدار سرب %

ای شفت هکنند و به آسانی با نامیزانیآلیاژهای برنز قلع با سرب بالا به خوبی ذرات ناخالصی را جادهی می

ختار یکروسکوپی مجزا در ریزساد. در کلیه آلیاژهای برنز سرب دار عنصر سرب به عنوان ذرات مشونمنطبق می

مقدار زیادی سرب جهت ممانعت از وقوع فرایند جوش  C94300و  C93800حضور دارد. در آلیاژهای برنز 

ند. ککاری عالی را فراهم میدر صورت قطع روانساز وجود دارد. علاوه بر این سرب قابلیت ماشین seizingو 

 C94300و  C93800ن آلیاژها تا حدودی کاهش یافته است. آلیاژهای به دلیل استحکام نسبتا کمتر، داکتیلیته ای

های تحت شرایط نیروهای بالا نباید استفاده شوند. این آلیاژها بهترین عملکرد را در نیروهای متوسط و سرعت

 بالا دارند.
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، C95300 ،C95300-HT ،C95400 ،C95400-HT ،C95500 ،C95500-HTبرنزهای آلومینیوم، آلیاژهای 
C95510 

ترین آلیاژهای یاتاقان پایه مس هستند. مقدار آلومینیوم این آلیاژها ترین و پیچیدهبرنزهای آلومینیوم مستحکم

شود و این آلیاژها را به تنها برنزهای یاتاقان با قابلیت عملیات حرارتی تبدیل باعث ایجاد استحکام بالا می

است  psi 154444و استحکام کششی  psi 00444یم کند. استحکام بالای این آلیاژها شامل استحکام تسلمی

دهد. می C93200آلیاژهای برنز قلع سرب دار نیروهای بیشتر از  24ها را در نیروهای %کان استفاده آنمکه ا

با وجود استحکام بالای آلیاژهای برنز آلومینیوم، داکتیلیته نسبتا کمی دارند و قابلیت انطباق و جادهی خوبی 

دارند. سطوح شفت و یاتاقان تمام  BHN 044-224هایی به سختی تیجه این آلیاژها نیاز به شفتندارند. در ن

(. در استفاده از این آلیاژها باید به لقی و قابلیت اطمینان RMS 1254کاری شده باید بسیار صاف باشند )

را ندارند. از سوی دیگر،  آلیاژهای یاتاقان قلع و سرب seizingکاری دقت شود زیرا این آلیاژها خواص روان

اسب ها منبرنزهای آلومینیوم مقاومت به خوردگی عالی دارند و جهت کاربرد در پروانه کشتی و پروانه پمپ

 هستند. آلیاژهای آلومینیوم برنز دارای استحکام عالی در دماهای کاری متوسط است.

 C86300 ،C86400منگنز برنز، آلیاژهای 

روی( هستند که حاوی منگنز، آهن و  44مس و % 04)برنج با % Muntzمنگنز برنز اصلاح یافته آلیاژهای 

باشند. مانند آلیاژهای برنز آلومینیوم، و قابلیت جادهی می seizingآلومینیوم به علاوه سرب برای روانکاری، 

ر توانند دهای منگنز برنز مییاتاقاناین آلیاژها استحکام بسیار بالا و مقاومت به خوردگی عالی دارند. 

های بالا و تحت نیروهای سنگین عمل کنند اما به سختی بالای شفت و شرایط کاری غیر سایشی نیاز سرعت

 است.

، seizingهای برنز طیف وسیعی از استحکام، داکتیلیته، سختی، مقاومت به سایش، خواص ضد یاتاقان

د. ها و روانساز آلوده را دارنو کاربرد در شرایط حضور ناخالصی هازانیاصطکاک کم و قابلیت انطباق با نامی

های برنز نسبت به سایر مواد یاتاقان عالی است. آلیاژهای برنز امکان تولید آسان مقاومت به خوردگی یاتاقان

رب نزهای ستوانند در آرایش خاص به سادگی و با هزینه کم تولید شود. برها میناو اقتصادی دارند و یاتاق

 دهند. کاری عالی را نشان میدار و سرب بالا قابلیت ماشین

 

 


