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 های تری متالهای متالورژیکی یاتاقانبررسی جنبه

 آلیاژهای یاتاقان تری متال 

های تری متال به منظور تحمل نیروهای وارده بر آلیاژهای یاتاقان پایه مس به عنوان متریال الیه میانی یاتاقان

با افزایش مقدار سرب بهبود  این آلیاژهاخواص ضد اصطکاکی یاتاقان از اهمیت خاصی برخوردار هستند. 

 شود زیرا پیوستگی زمینه آلیاژ مس بوسیله سربیابد. اگرچه که این افزایش منجر به کاهش استحکام میمی

 توان به طیف وسیعی از آلیاژهای یاتاقان مناسبرود. با کنترل مقدار قلع، سرب و ریزساختار مینرم از بین می

ها دست یافت. در ادامه به معرفی انواع آلیاژهای برنز پرداخته شده انجهت کاربرده در شرایط کاری یاتاق

 است.

ا شوند زیرا بآلیاژهای مس حاوی قلع به عنوان فسفر برنز شناخته می آلیاژهای برنز قلع عاری از سرب:

د. این ونرها به کار میدهند. این آلیاژها در حالت ریختگی در لوله ها و یاتاقانفسفر تشکیل دی اکسید می

 آلیاژها استحکام و مقاومت به سایش عالی بواسطه افزایش مقدار قلع دارند.

کاری ضعیف برنز قلع با افزودن مقدار کمی از سرب بهبود : قابلیت ماشینآلیاژهای برنز حاوی سرب کم

ه مشاب شود با این وجود موارد کاربرد این آلیاژهایابد. این افزایش باعث افزایش خواص سطحی نمیمی

 آلیاژهای برنز قلع عاری از سرب است. 

 هایدر حالت ریختگی به عنوان متریال پایه یاتاقان C83600آلیاژ  آلیاژهای برنز قلع با مقدار سرب متوسط:

گ گری یا زینترینیک آلیاژ با مقدار قلع کم، سرب متوسط که از طریق ریخته SAE793بایمتال کاربرد دارد. 

گردد. های بایمتال اعمال مینوان یک سطح برای تحمل نیروهای متوسط در بوشروی استیل بک به ع

SAE792 ش گری یا زینترینگ روی استیل بک پوشیک آلیاژ با قلع باال اندکی سرب باالتر به روش ریخته

  گیرد.ها مورد استفاده قرار میشود و برای سطوح تراست و بوشدهی می

این آلیاژهای حاوی مقدار قلع متوسط یا باال و با مقدار سرب باال  باال:آلیاژهای برنز قلع حاوی سرب 

ها برای نیروهای چرخشی کاربرد دارد و در بوش SAE794بخشند. آلیاژ خواص ضد اصطکاکی را بهبود می

ت های باالتر و نیروهای کمتر نسبگری یا زینترینگ روی استیل بک جهت کاربرد در سرعتبه روش ریخته

های تری متال مورد تواند به عنوان الیه میانی در یاتاقانمی SAE794شود. آلیاژ اعمال می SAE793یاژ به آل

 گردد.می های تری متال پایه مساستفاده قرار گیرد و این ساختار باعث باالترین قابلیت تحمل نیرو در یاتاقان
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یا چدن مورد استفاده های استیل روی ژورنالتواند با سرب باال می SAE 48آلیاژ آلیاژ  سرب:-آلیاژهای مس

شود که این مقدار قرار بگیرد. مقدار قلع در این آلیاژها برای حفظ زمینه نرم مس به مقدار حداقل محدود می

 در برابر اتصال فیزیکی یاتاقان متریال )توانایی تحمل seizuringهمراه با سرب باال خواص ضد اصطکاکی و 

دهد. ( آلیاژ را بهبود میهنگامیکه تماس فلز به فلز بین یاتاقان و سطح ژورنال روی دهدا متریال ژورنال ب

گیرند زیرا فاز سرب توسط محصوالت سرب به ندرت مورد استفاده قرار می-های بایمتال مسیاتاقانامروزه 

سیاری از آلیاژهای گیرد. بنابراین بخورنده ایجاد شده در روغن حین دوره تعویض روغن مورد حمله قرار می

های به عنوان الیه پوشش در یاتاقان SAE 49 و SAE 48مانند آلیاژ  02سرب حاوی سرب بیشتر از % –مس 

  شود.تری متال مورد کاربرد در اتومبیل و موتورهای دیزلی استفاده می

آلیاژهای  1ق جدول مشخصات آلیاژهای یاتاقان پایه مس همرا با کاربرد آن ارائه شده است. مطاب 1در جدول 

کاربرد در رای ب اندکی استحکام و داکتیلیته کمتر نسبت به برنز قلع ریکابرنز قلع سرب با قابلیت ماشین

متوسط رو به باال ایده آل هستند. از استفاده این آلیاژها در شرایط نیروهای  هاینیروهای متوسط و سرعت

این آلیاژها خواص  محافظتی حتی در شرایط نبود روانساز های باید ممانعت شود. مقدار سرب باال در ضربه

  های هیدرودینامیکی بهترین انتخاب هستند.این آلیاژها به عنوان متریال یاتاقان کند.را فراهم می

 ها و کاربرد آلیاژهای یاتاقان پایه مس.مشخصه –1 جدول
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 تواناین جدول می ازترکیب شیمیایی و کاربرد آلیاژهای یاتاقان پایه مس نشان داده شده است.  0در جدول 

 ،های تری متالدر در الیه میانی یاتاقان کاربردهای استاندارد هر رده از آلیاژهای برنز مورد آلیاژ در تعیین

 ها استفاده کرد.های یاتاقان و روش اعمال الیهو بوش های بایمتالیاتاقان

 ترکیب شیمیایی و کاربرد برخی از آلیاژهای یاتاقان پایه مس. –2جدول 

 
 

ارائه شده است. خواص  3خواص مکانیکی آلیاژهای یاتاقان پایه مس شامل استحکام و سختی در جدول 

 ها کمک کننده خواهد بود. ها و بوشارائه شده در این جدول در انتخاب متریال مورد کاربرد در یاتاقان

نشان داده شده  MIBAمتریال مورد استفاده در هر الیه یاتاقان تری متال ارائه شده توسط شرکت  4در جدول 

(، CuAl(، آلومینیوم برنز )CuPbSnهای تری متال از آلیاژهای برنز سرب دار )است. در الیه میانی یاتاقان

، C93200 ،C93700 ،C93800 ،C94300 ،C90300ب قلع، برنز قلع با سرب باال و برنز قلع مانند برنزهای سر

C92500 ،C92700 ،C91300 ،C91500  وC90500 شود. برخی از آلیاژهای آلومینیوم ماننداستفاده می 

 Al-6Sn ،Al-11Si  وAl-4Si های تری متال استفاده به عنوان متریال مورد استقاده در الیه میانی یاتاقان

شوند. حضور سرب در آلیاژهای برنز سرب دار به علت روانکاری خوب همراه با هدایت حرارتی نسبتا می



 
   

Research & Development Department 

 

 

کند. عالوه براین حضور سرب یا بیسموت در مناسب این آلیاژها را جهت کاربردهای یاتاقان مناسب می

گری، های ریختهتوان به روشگردد. الیه میانی میلیاژهای برنز موجب ایجاد خواص ضد اصطکاکی میآ

 زینترینگ و یا جوش انفجاری روی متریال پایه یاتاقان اعمال شود.

 خواص مکانیکی دما محیط آلیاژهای یاتاقان پایه مس. -3جدول 

 
 .MIBAمتریال مورد استفاده در هر الیه یاتاقان تری متال ارائه شده توسط شرکت  -4جدول 
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بابیت پایه سرب و پایه قلع است که در ادامه به بررسی این  overlayالیه  ده در پوششمتریال مورد استفا

و  PbSnCu ،SnCu ،PbInشامل برخی از این متریال ها پرداخته خواهد شد. آلیاژها و خواص آن

حاوی مس به مقدار  overlayالیه  آلیاژ پایه قلع در پوشش است. گرافیت/مولیبدن دی سولفید پایه پلیمری

به عنوان جز استحکام بخش است. آلیاژ پایه قلع در این پوشش مقاومت به خستگی و مقاومت به  %6-3

اعمال  Sn6Cuاز آلیاژ  overlayدهد. سیستم الیه چندگانه از پوشش کاویتاسیون عالی را از خود نشان می

به دلیل تفاوت مقدار مس  overlayدر پوشش شده روی الیه موانع نیکلی باعث ایجاد گرادیان میکروسختی 

روهای حدود نی تواندهای چندالیه میوع یاتاقانبنابراین این ن .شودمیالیه نرم باالیی و الیه سخت پایینی در 

psi 13222-11622 (MPa 02-02 را متحمل شوند. سختی الیه در پوشش )overlay مس -از آلیاژ قلع

 است.  HV 32-02حدود 

 رود. با اینهای تری متال با الیه میانی پایه مس به کار میتری در یاتاقانبابیت پایه سرب به صورت گسترده 

یگزین احال در بسیاری از کاربردها آلیاژهای حاوی سرب سمی با متریال توسعه یافته جدید عاری از سرب ج

است اما استحکام خستگی پایین پایه سرب دارای خواص ضد اصطکاکی عالی  overlayشوند. پوشش می

آن استفاده از این نوع یاتاقان را در موتور تحت نیروهای باال )مانند موتورهای دیزلی تزریق سوخت( محدود 

های اسیدی است های روغن، سرب خالص دارای مقاومت به خوردگی پایین در محیطکند. عالوه بر اینمی

درصد باشد( که مانع حمالت  12حاوی قلع است )نباید کمتر از  overlayالیه بنابراین متریال پایه سرب 

 وسط مسقلع، ت-به منظور دستیابی به استحکام خستگی باالتر ترکیبات سربشود. خوردگی آلیاژ می

شود. آلیاژهای ( آلیاژسازی می5/2-0( یا ذرات آلومینا به صورت پراکنده )%0-10(، ایندیوم )0-0%)% 

Pb10Sn2Cu  وPb10Sn3Cu ترین آلیاژهای پایه سرب مورد کاربرد در الیه معروفoverlay  هستند. سختی

است. استحکام خستگی  HV 02-0 بسته به مقدار جز سخت کننده حدود overlayمتریال پایه سرب الیه 

برخی از آلیاژهای نرم  6و جدول  5در جدول  است. MPa 02-52 حدود overlayمتریال پایه سرب الیه 

 .ارائه شده است overlay بابیت مورد استفاده در الیه
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 های تری متال.مورد استفاده در یاتاقان و بابیت مشخصات آلیاژهای پایه مس -5جدول 

 
 

 .overlayترکیب شیمیایی آلیاژهای پایه سرب مورد کاربرد در الیه  -6جدول 

), %3O2Alumina (Al Indium (In), % Copper (Cu), % Tin (Sn), % Lead (Pb), % 

- - 2 10 88 

- - 3 10 87 

- - 5 10 85 

- - 2 18 80 

- - 8 14 78 

- 10 - - 90 

- 9 - 9 82 

- 10 2 12.5 75.5 

2 - - 10 88 

 

 ریزساختار یاتاقان تری متال 

تفاوت در  و متفاوت الیه بابیت ریزساختار یاتاقان تری متال با دو نوع ترکیب شمیایی 0و  1های در شکل

نشان داده شده است. همانطور که مشاهده  گری و زینترینگهای ریختهروش اعمال الیه میانی به روش

 1شود هر دو ریزساختار شامل استیل بک، الیه میانی، موانع نیکلی و الیه پوشش بابیت است. در شکل می

درصد سرب است. در حالیکه بابیت مورد  02حاوی  PbSn18Cu2با ترکیب شیمیایی بابیت مورد استفاده 

 CuPbSnو الیه میانی آن با ترکیب شیمیایی  سربدرصد  02( حدود PbSnCu) 0استفاده در ریزساختار شکل 

به عنوان جز  12آلیاژهای پایه مس مورد استفاده معموال حاوی قلع حدود %دارد. درصد سرب  02
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قلع به عنوان فاز -( توزیع شده در زمینه مس05ا بیسموت )حداکثر %بخش و حاوی جز نرم سرب یاستحکام

 توزیع شده است.  )فاز روشن در تصاویر( جداگانه به شکل ذرات ریز

 

 
 تری متال. ریزساختار یاتاقان -1شکل 

 
 ریزساختار یاتاقان تری متال زینتر شده. -2شکل 

 

 خواص مکانیکی یاتاقان تری متال 

شود. استحکام های تری متال توسط استحکام خستگی پوشش و الیه میانی تعیین میظرفیت تحمل بار یاتاقان

ستگی ابتدا های خخستگی الیه میانی بر پایه مس معموالً باالتر از پوشش نرم پایه سرب است. بنابراین ترک

تواند سبب د به تنهایی نمیخو overlayشوند. وقوع خستگی در پوشش شروع می overlayدر سطح پوشش 
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که تحت پدیده خستگی قرار دارد در دوره  overlayاز کار افتادن موتور شود. با این حال، یاتاقان با پوشش 

فیلم  کند. این موضوع ضخامتگیرد کار میزمانی طوالنی تا زمانیکه تحت پوسته پوسته شدن جزئی قرار می

ی کند. خستگی الیه میانی با خستگله و سطح یاتاقان را فراهم میروغن را کاهش و امکان تماس مخرب بین می

 شود. این موضوعمنجر به قطع فیلم روغن می پوسته پوسته شده و overlayشود. الیه شروع می overlayالیه 

تمرکز تنش ایجاد شده در مناطق تحت  .دهدمنطقه روغن کاری را از حالت هیدرودینامیک به مرز تغییر می

ترک ها در سرتاسر ناحیه فصل مششود. سپس ترکهای ریز در سطح بین دو الیه میتماس باعث تشکیل ترک

ر نتیجه یابند. دمس ادامه پیدا می –رسند و در امتداد مرز استیل رشد کرده و در نهایت به سطح استیل بک می

بر  overlayشود. بنابراین استحکام هر دو الیه میانی و ح استیل بک جدا میهایی از الیه میانی از سطقسمت

 گذارد.عملکرد و دوام یاتاقان تاثیر می

با تغییر دو پارامتر شامل افزایش مقدار مس در آلیاژ با  pMax Blackهای ظرفیت تحمل بار الیه میانی یاتاقان

رسد. الیه میانی می psi 10222برنز به مقدار -ار استیلپایه مس انجام عملیات کار سرد )نورد سرد( روی نو

 باشد.می HV 05-02قلع است و سختی این نوع آلیاژها حدود  0-3هایی با عملکرد باال حاوی % یاتاقان

 شامل موارد زیر هستند: overlayعوامل تاثیر گذار روی استحکام خستگی پوشش 

 تری متال زیرالیه، الیه میانی با پایه مس است که پوششهای در مورد یاتاقان: overlayضخامت پوشش 

overlay چسبد. بنابراین ابعاد پوشش به سطح زیر الیه میoverlay تواند در سطح مشترک بین دو ماده نمی

 . بیشتر از ابعاد الیه میانی هنگام اعمال نیرو بر یاناقان دچار اعوجاج شود

است،  overlayالیه میانی بیشتر از مدول االستیک آلیاژ پایه سرب در  از آنجاییکه مدول االستیک آلیاژ مس در

σمطابق رابطه)کمتر از تنش در الیه میانی است  overlayتنش ناشی از نیرو در  = 𝐸𝜀 .)  بنابراین نسبت بین

 overlay ها است. هر چه ضخامت پوششهای نازک مساوی با نسبت بین تنشمدول االستیک مواد در پوشش

گیرد. در شکل تر( باشد سطح آن توسط خواص مکانیکی مواد زیرالیه کمتر تحت تاثیر قرار میبیشتر )ضخیم

همانطور که در  داده شده است. استحکام خستگی آن نشان پایه سرب بر overlay اثر ضخامت پوشش 3

 ام خستگی افزایش)البته تا حدی( کمتر شود استحک overlayپوشش  شود هر چه ضخامتمشاهده می 3شکل 

 استحکام خستگی از mm 0/2به  mm 6/1 از overlay یابد. در این شکل با کاهش ضخامت پوششمی

 psi 6522 به psi 0022 یابد.افزایش می 
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 بر استحکام خستگی آن. overlay اثر ضخامت الیه -3شکل 

معموال از آلیاژ حاوی  overlayمواد مورد استفاده در پوشش : overlayمیزان استحکام/ سختی مواد پوشش 

شود. مقدار قلع تاثیر ناچیزی رو خواص مکانیکی آلیاژ دارد. از سویی دیگر، مس به مس استفاه می %3-0

های موتور شود. تست انجام شده روی پوشش یاتاقانمنظور افزایش استحکام و سختی ماده به آلیاژ افزوده می

کند. تغییر می HV 3/10به  HV 3/10سختی آلیاژ از  1/5به %  6/0بت کرد که با افزایش مس از % دریایی ثا

 دهد.آلیاژ را افزایش می overlayمقادیر باالتر مس، استحکام خستگی پوشش 

گی های خستکاری سطح: شرایط سطحی یک ماده برای استحکام خستگی آن بسیار مهم است. ترکسخت

ه یابند. هر چه الیه سطحی سختی باالتری داشتشوند و سپس به درون ماده اشاعه میکیل میابتدا در سطح تش

انجام  های موثر افزایش استحکام خستگی فلزباشد به نیروی بیشتری برای شروع ترک نیاز دارد. یکی از روش

یان پاششی توسط ( است. در این فرآیند کار سرد در معرض جرShot pinningفرآیند کارسرد شات پینینگ )

گیرد. برخورد شات باعث فشرده شدن الیه سطحی و در نتیجه ترمیم ( قرار میShotکره کوچک سخت )

شود که در برابر تشکیل شود. این فرآیند باعث ایجاد تنش فشاری در قطعه میهای ریز سطحی میترک

کند. اما نتاسفانه فرآیند شات پینینگ برای آلیاژهای نرم حاوی سرب به علت های خستگی مقاومت میترک

های کاری سطح پوششها تاثیرگذار نیست. روش جایگزین و موثر برای سختکرنش سختی کم آن اثر

overlay های موتور پایه سرب توسط یاتاقانking هایتوسعه یافت. سختی سطحی پوشش یاتاقان 

 pMax Black های خستگی در سطح دارای ضخامت در مقیاس نانو هستند. این ضخامت از تشکیل ترک

با  لهای تری متاکند. این روش در افزایش استحکام خستگی موثر یاتاقانجلوگیری می overlayپوشش 

 عملکرد باال اثبات شده است.


