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 های بایمتال یاتاقان

و پوشش از    یک الیه پوشش تشکیل شده است.و  جنس فوالد، برنز یا آلومینیوم    با  های بایمتال از بدنهیاتاقان 

یاتاقان  این  روی  یاتاقان میها  اعمالی  این  باشد.  لغزشی  الیه  عنوان  به  بابیت  یا  آلومینیوم  برنز،  به  تواند  ها 

شوند و قابلیت تحمل نیروی باال، ها جداره نازک، جداره ضخیم، فلنج و بوش ساخته میهای یاتاقان شکل

سیستم انتقال،    ای،های بایمتال در ژنراتور، پمپ روغن، پمپ دنده استحکام خستگی مناسب را دارند. یاتاقان 

 1سیلندرهای هیدرولیک، موتورها، ولوهای صنعتی و در صنعت راه آهن و هوافضا کاربرد دارند. در جدول  

های عملکردی یاتاقان به همراه کاربرد هر کدام  های بایمتال و مشخصه انواع متریال مورد استفاده در یاتاقان 

ن این  بدنه  متریال  این جدول  مطابق  است.  شده  میارائه  یاتاقان  آلیاژ  وع  یا  دار  برنز سرب  فوالد،  از  تواند 

های بابیت پایه  آلومینیوم با قلع کم باشد. با توجه به کاربرد و خواص مد نظر، روی این متریال پایه از پوشش 

بیت شود. یاتاقان بایمتال با استیل بک و پوشش باقلع، بابیت پایه سرب، آلیاژ مس یا آلیاژ آلومینیوم استفاده می

با ضخامت   پایه سرب  بابیت  و  قلع  قابلیت  می  mm  5/0-25 /0پایه  مانند  یاتاقان  نیاز  مورد  توانند خواص 

های انطباق، جادهی و مقاومت به خوردگی را پاس کند اما مقاومت به خستگی پایینی دارد )در کتاب یاتاقان 

های بایمتال با بدنه از جنس یاتاقان  د در سایت  شرکت به بررسی بیشتر آن پرداخته شده است(.وبابیتی موج 

برنز با سرب کم همراه با الیه پوششی بابیت پایه قلع و بابیت پایه سرب خواص انطباق، جادهی و سازگاری 

دهند و دارای استحکام خستگی ضعیف و مقاومت به خوردگی مناسب هستند.  در ادامه به عالی را بروز می

 نیومی و برنزی پرداخته خواهد شد. های بایمتال آلومیبررسی یاتاقان 
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 های بایمتال. متریال یاتاقان -1جدول 

 

 

 های بایمتال آلومینیومییاتاقان

شود. های بایمتال آلومینیومی از دو الیه شامل استیل بک و یک الیه پوشش از آلیاژ آلومینیوم تشکیل مییاتاقان 

کند. های بایمتال ترکیب مناسب و متوسطی از استحکام خستگی و خواص ضد سایش را فراهم مییاتاقان 

گری پیوسته و سپس اتصال آلیاژ به  ریخته   های پایه آلومینیوم( شاملها )یاتاقان تکنولوژی ساخت این یاتاقان 

های های بایمتال آلومینیومی نشان داده شده است. بدنه یاتاقان ساختار یاتاقان   1نوار فوالدی است. در شکل  

( در یاتاقان  bonding layerالیه پیوندی )  شود.استیل و یا برنز ساخته میبایمتال از فوالد ضدزنگ، کربن  

شود. حضور ذرات  قلع اعمال می-منظور ایجاد چسبندگی بین استیل بک و آلیاژ آلومینیوم( به  1بایمتال )شکل  

کند. قلع متصل شده به نوار فوالدی استحکام چسبندگی بین مواد را تضعیف می - قلع در سطح آلیاژ آلومینیوم

آلیاژ   بین  خالص  آلومینیوم  از  پیوندی  الیه  قو  AlSnیک  چسبندگی  ایجاد  باعث  بک  استیل  میو  شود.  ی 

قلع متصل شده و سپس نوار آلومینیوم روی استیل بک اعمال  -آلومینیوم خالص معموال ابتدا به آلیاژ آلومینیوم 

است. نوع دیگر الیه پیوندی الیه نیکل است که قبل    mµ 50-25گردد. ضخامت الیه پیوندی در یاتاقان  می

آلومینیوم  آلیاژ  با  اتصال  م -از  قرار  یاتاقان یقلع روی سطح فوالد  به متریال  گیرد.  نسبت  آلومینیوم  پایه  های 
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ها وجود ندارد. مقاومت به خوردگی مناسب و  تر هستند و ترکیبات سمی سرب در آن یاتاقان پایه مس ارزان 

 ندارند.  overlayنرخ سایش کمی دارند. و در بسیاری از موارد نیازی به پوشش 

یل بک قابلیت تحمل نیروی باالتری نسبت به بابیت و حفظ  آلیاژهای آلومینیوم قلع اعمال شده روی است

 د.نده های دمایی را نشان می استحکام خستگی در کلیه محدوده 

 

 
 ساختار یاتاقان بایمتال آلومینیومی. -1شکل 

ریزساختار یاتاقان بایمتال آلومینیومی شامل بدنه استیل بک، الیه پیوندی و پوشش آلومینیوم نشان    2در شکل  

آلیاژ استفاده شده در پوشش اعمالی از دو   2داده شده است. تفاوت دو ریزساختار نشان داده شده در شکل  

پوشش آلیاژ آلومینیوم ذرات قلع سیلیسیوم است. در ریزساختارهای  - قلع-ومینیومقلع و آل-نوع آلیاژ آلومینیوم 

 و سیلیسیم به رنگ روشن در زمینه آلومینیوم توزیع شده است.
 

  
 ریزساختار یاتاقان بایمتال آلومینیومی.  -2شکل 
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 ترکیب شیمیایی آلیاژهای یاتاقان پایه آلومینیومی:

قلع به عنوان جز نرم در ساختار هستند .   6-40(: آلیاژهای یاتاقان پایه آلومینیومی عموما حاوی %  Tinقلع )

های آلومینیومی  های دانه ساختار مشبک در امتداد لبه قلع در زمینه آلومینیوم به عنوان فاز جداگانه به شکل یک  

می  در  توزیع  انطباق و سازگاری(  قابلیت  اصطکاکی )جادهی،  ایجاد خواص ضد  باعث  قلع  گردد. حضور 

 شود. یاتاقان می 

(: برخی از آلیاژهای یاتاقان پایه آلومینیومی حاوی سیلیکون هستند. سیلیسیم از سختی بسیار Siسیلیسیم )

برخوردار است و در ریزساختار به صورت ذرات توزیع شده در زمینه آلومینیم وجود دارند و به عنوان   باالیی

و ذرات ایجاد شده    د. روغن بین یاتاقان و ژورنال برادهگرداعث صیقل دادن سطح ژورنال می ذرات ساینده ب 

شود. این ذرات ساینده در برد و حرارت را کاهش و در نهایت منجر به کاهش اصطکاک میرا از بین می

های چدنی داکتیل حاوی ذرات گرافیت کروی در زمینه فریت آلیاژهای یاتاقان پایه آلومینیومی برای شفت 

هایی از فریت احاطه شده با گرافیت داکتیل  بسیار مهم هستند. ساییده شدن سطح شفت باعث تشکیل برآمدگی 

)توانایی تحمل متریال    seizureیده و باعث کاهش مقاومت به  های تیز سطح یاتاقان را خراششود. این لبه می

یاتاقان در برابر اتصال فیزیکی با متریال ژورنال هنگامیکه تماس فلز به فلز بین یاتاقان و سطح ژورنال روی 

اف  های ناصشود. حین کارکرد موتور، ذرات میکروسکوپی سیلیکون موجود در زمینه آلومینیوم لبه دهد( آن می

کند و استحکام ند. عالوه بر این سیلیکون آلیاژ آلومینیوم را سخت میکبر را از سطح شفت حذف میو ز

 دهد.خستگی را افزایش می

 بخش: اجزای استحکام 

دهی  زمینه آلومینیوم آلیاژهای یاتاقان موتور بوسیله عناصر مس، نیکل، کروم، منگنز، منیزیم و روی استحکام 

دهی محلول جامد سخت شونده بخشی بسیاری از آلیاژهای پایه آلومینیوم استحکام شود. مکانیزم استحکام می

استحکام  است  این وجود ممکن  با  است.  آلیاژی  )آلیاژهای بوسیله حل کردن عنصر  آلیاژها  از  دهی برخی 

 ( انجام شود. Cu2Al ،Si2Mgعملیات حرارتی پذیر( از طریق افزودن فاز ثانویه به زمینه فلز )

  Al20Sn1Cuها ارائه شده است. آلیاژ  های متریال یاتاقان بایمتال آلومینیومی و کاربرد آن مشخصه   2ل  در جدو

به عنوان متریال یاتاقان    Al12Sn4Si1Cuرود. آلیاژ  هایی با نیروهای کم به کار می در یاتاقان  HV  35با سختی  

مناسب کاربرد دارند این آلیاژ   seizure  های تحت نیروی کم یا متوسط دارای مقاومت بهبایمتال در یاتاقان 

دهد. در مقایسه با آلیاژهای یاتاقان پایه مس که خواص ضد اصطکاکی ضعیفی  را نشان می   HV  45سختی  

قلع می آلومینیوم حاوی  آلیاژهای  نرم  دارند  بدون پوشش ضد اصطکاکی و  استفاده شوند.    overlayتوانند 
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مینیوم  دارای ساختار بایمتال حاوی دو الیه هستند: استیل بک و آلیاژ بسیاری از آلیاژهای یاتاقان پایه آلو

ضخامت  -آلومینیوم  با  بایمتال  mµ 6350-250قلع  یاتاقان  نیروی  تحمل  ظرفیت   .AL20Sn1Cu   حدود 

 MPa 40 سیلیکون - قلع-و یاتاقان بایمتال آلومینیومMPa 60-50 .است 

  overlay( در متریال یاتاقان، یک پوشش نازک و نرم  6در صورت عدم حضور قلع یا مقدار کم آن )کمتر از %

های تری متال  مشابه یاتاقان   overlayپارامترهای پوشش  شود.  )ساختارهای تری متال و چند الیه( اعمال می 

 پایه مس است.  

 آلومینیوم.  های پایههای تعدای از متریال یاتاقانمشخصه -2جدول 

 
 

های بایمتال حاوی ذرات قلع توزیع شده در زمینه آلومینیوم هستند.قلع نرم به آلیاژهای آلومینیوم در یاتاقان 

شود. آلیاژهای آلومینیوم از آلومینیوم می  seizureکند و باعث بهبود مقاومت به  عنوان روانکار جامد عمل می

کنند. ضخامت ت جادهی و انطباق مناسبی را ایجاد می تر هستند بنابراین قابلیهای تری متال نرمبرنز یاتاقان 

 است.  mµ 304ها حدود الیه آلومینیوم این یاتاقان 

 

 های بایمتال برنزی یاتاقان

های استاندارد شامل استیل بک پوشش داده شده با آلیاژ مس جهت بهبود مقاومت به خوردگی هستند.  یاتاقان 

های سازد. یاتاقان فاده در فواصل روانکاری نسبتا طوالنی مناسب میالیه برنز سرب دار یاتاقان را برای است

( بدنه فوالدی  با  و Steel backبایمتال  باال  نیروهای  در  کاربرد  برای  مناسب  دار  برنزی سرب  پوشش  ( و 

ها قابلیت کاربرد در شرایط کاری خشن را دارند و های نوسانی و فرکانس پایین است. این یاتاقان حرکت 
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  دهند.مانند قابلیت تحمل نیروی باال و مقاومت به خستگی مناسب در دماهای باال را از خود بروز میخواصی  

دهند. نقطه ذوب  برای عملیات روانکاری قابلیت بهتری را بروز می  5-10های برنز سرب دار با سرب %یاتاقان 

برخی از آلیاژهای یاتاقان بوش  ترکیب شیمیایی    3در جدول  شود.  می  seizureپایین سرب مانع وقوع پدیده  

توان می  4  با توجه به جدول.  ارائه شده است   های بایمتال برنزیمشخصات فنی یاتاقان  4و در جدول    بایمتال

های بایمتال با بدنه استیل بک و الیه برنز یا آلومینیوم مشخصاتی مانند سختی الیه اعمالی، حداکثر برای یاتاقان 

 کاری متفاوت های روغندر محیط   نیروی اعمال شده، حداکثر سرعت، خواص سایشی، حداکثر دمای کاری

کرد.   تعیین  را  ارائه شده دو هدایت حرارتی  برنز  ،  4ر جدول  مطابق مشخصات  با پوشش  بایمتال  یاتاقان 

CuPb24Sn4    مطابق استانداردSAE 799  ا خستگی و قابلیت تحمل  دارای عملکرد نسبتا خوب در مقابله ب

 و نیروهای متوسط مناسب است.  نیرو دارد و جهت کاربرد در سرعت 
  

 ترکیب شیمیایی برخی از آلیاژهای یاتاقان بایمتال. -3جدول
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 های بایمتال برنزی.اطالعات فنی یاتاقان -4جدول 

 
 

استاندارد    3شکل   مطابق  آن را  برنزی  پوشش  بایمتال و  یاتاقان  شیمیایی   SAE 792ریزساختار  ترکیب  با 

CuPb10Sn10   ذرات سرب در زمینه مس در الیه برنز  شود  مشاهده می  3دهد. همانطور که در شکل  نشان می

الیه برنز مقاومت به سایش مناسب و قابلیت تحمل د. نشوش مقاومت به سایش می توزیع شده و باعث افزای

فراهم کرده و دارای هدایت    دهد. بدنه استیل بک یاتاقان قابلیت تحمل نیروی باال را عالی را نشان می  نیروی

خواص مکانیکی و عملکرد کاری یاتاقان بایمتال برنزی ارائه شده است.   6و    5در جدول  حرارتی عالی است.  

یاتاقان  قابلیت کاربرد در محدوده دمایی  این نوع  و در شرایط روانکاری ماکزیمم   C  250°تا    -C  40°ها 

است. یاتاقان بایمتال    HB  110-90را دارند. مطابق جدول سختی سطحی یاتاقان بایمتال برنزی    m/s  3سرعت  

 2N/mm  350و استحکام کششی    2N/mm  240استحکام تسلیم    CuPb10Sn10شش داده شده با آلیاژ برنز  پو

 دهد. را بروز می
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 ریزساختار یاتاقان بایمتال با پوشش برنزی. -3شکل 

 

 خواص یاتاقان بایمتال با پوشش برنزی  –5جدول 
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 خواص مکانیکی یاتاقان بایمتال برنزی.  -6جدول 

 

 

 


