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درادة تأثير نوع مدارد الصكر رلى قابلية التذغيل
)70/30( لدبيكة براص
 مدرس/ رالء أحمد مجيد
 قدم الميكانيك/  بعقوبة-المعكد التقني

الخالصة
تأحُ َش يساعذ انصهش فٍ إصانت يحتىي
َتضًٍ هزا انبحج دساست عًهُت نًعشفت
ٍ وقذ استخذو حالث أَىاع يٍ يساعذاث انصهش وه.)70/30 ( انًتضًُاث نسبُكت انبشاص
) بذوٌ استخذاوW () وسبُكت رٌ انشيض70/30 (  فٍ تشكُب سبُكت انبشاص, (A,B,C)
. يساعذ انصهش
 كاٌ عباسة,)70/30 ( تأحُش انُقاو ِة انًعذَُ ِت عهً شك ِم انشاَش انُاتج ِيٍْ سبائ ِك انبشاص
ٌ ونكٍ عُذ تشغُم انسبُكت ر, (A (عُذ استخذاو يساعذ انصهش َىع,عٍ ساَش يستًش
 وبأعهً َسبت يٍ يحتىي, فقذ كاٌ َىع انشاَش يٍ انُىع انًتكسش,)W(انشيض
. انًتضًُاث

Study the Effect of Fluxes on the
Machinability of Brass(70/30) Alloy
Alaa Ahmed Majeed- Lecturer
Technical Institute- Baquba
Mechanical Department

Abstract
This research involves the practically study to defined the effect
of the flux used to remove the inclusions content from the brass
alloy (70/30). In this study three types of fluxes were used (A,B,C),
in comparison to casting brass alloy (W) without using flux.
The effect of metal purity on the chips shape resulted from
machining brass alloys (70/30). The result obtained showed that
the shape of the chips was continuous when machining the alloy
produced by using the flux (A), while when machining alloy (W)
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shape of the chips was as broken due to the high percentage of the
inclusions.

الكدف من البحث
ييدف البحث إلى دراسة تأثير نوع مساعد الصير عمى قابمية التشغيل لسبيكة
براص( )70/30من خالل دراسة عممية لمعرفة تأثير نقاوة المعدن عمى شكل الرايش الناتج
من تشغيل السبيكة.

المقدمة()Introduction
البراص ىي سبيكة النحاس-خارصين ،والى حد(  )40%خارصين،حيث تختمف خواص
السبيكة باختالف نسبة الخارصين .وأحد أكثر السبائك أىمية في الصناعة ىي سبيكة
براص(  )70/30وذلك لقابميتيا لمسحب العميق ،تعرف ىذه السبيكة باسم براص

األطالقات( )Cartridge Brassحيث تصنع منيا أغمفة األطالقات وىذه السبيكة مناسبة
خصوصاً لمتشكيل عمى البارد ،لذلك من الضروري سالمة إنتاجيا وخموىا من

الشوائب( ،)Impuritiesتمك الشوائب ىي عبارة عن متضمنات(.]1[)Inclusions
تنشأ ىذ هالشوائب من عدة مصادر ،إذ أن شحنة المواد قد تحتوي عمى شوائب ال
معدنية(  ،)nonmetallicكذلك مخمفات السبيكة قد تحوي رمال مقالبة عندما تكون
شحنة المواد عبارة عن مجرى( )Runnerأو بوابات(  )Gatesالسبك من عمميا ت سباكة
سابقة ،أو زيوت التشكيل في السباكة بالقوالب المعدنية[

 .]1وعميو يمجأ إلى الطالء

لحماية سطوح القالب عند استخدام السباكة المستمرة ،حيث يؤدي إلى خفض الغاز في
المنصير وىذا يعتبر من المساعدات في منع التأكسد وجعل الخبث والشوائب تطفو إلى

سطح المنصير .وتعتبر طريقة السباكة المستمرة من الطرق الشائعة في سباكة النحاس
وسبائكو ،حيث يصب المعدن المنصير في قالب مفتوح ويستمر تجمد وسحب المسبوك
من األسفل باستخدا م تصاميم قوالب مختمفة ،وكل ىذه القوالب مصممة لمتبريد بالماء
باإلضافة إلى التبريد بالرش وتكون خزانات الماء أسفل القالب .والتشكيل بالسباكة يمكن

أن يتم بالمستوى األفقي أو العمودي[.]2
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يمكن أن تتأثر الخواص الميكانيكية لممسبوكات ببعض العيوب مثل كبر الحجم الحبيبي،

النمو الحبيبي األتجاىي ،واألنعزال .ولتصحيح ىذه العيوب وتحسين الخواص يمكن أن
يستخدم التشكيل عمى الساخن لممسبوكة بالدرفمة ،الحدادة ،أو البثق أو التشكيل عمى
البارد بالدرفمة أو السحب مع ضرورة استخدام التمدين البيني(

Intermediate

 .)Annealingوقد تختمف العمميات التصنيعية باختالف السبيكة وشكميا وحجميا،
فالمنتجات المسطحة تنتج بشكل مسبوكة(  )Cakesكبيرة وتدرفل ابتدائيا عمى الساخن،
أما المنتجات التي تكون بشكل قضبان( )Barsفأنيا تسبك وتدرفل عمى البارد[.]2
النحاس والبراص الخالي من الرصاص يجيز لمدرفمة عمى الساخن من سمك(

)230ممم

لممسبوكة إلى سمك( )13ممم ،ومن ثم أجراء درفمة عمى البارد مع التمدين البيني .أما
سبائك براص الرصاص وبرونز القصدير والسبائك األخرى ذات درجات حرارة االنصيار

الواطئة يجب أن تدرفل عمى البارد بعد السباكة إلى الحجم النيائي مع استخدام التمدين
المتوسط لمسبيكة .في حين نجد أن قضبان النحاس الدائري(  )Rodsواألسالك( )Wires
يمكن تشكيميا بدرفمة المسبوكات عمى الساخن باستخدام درافيل محززة ،ولكن معظم

سبائك النحاس يتم بثقيا ،ويتبع عممية البثق ،الدرفمة عمى البارد لتخفيض حجم المسبوكة
أو تستخدم عممية السحب أوكالىما[.]2
تستخدم عممية االختزال لمسبائك الغنية بالنحاس من خالل إضافة بعض العناصر مثل
الفسفور ،الميثيوم ،أو البورون ،ويتم صب المعدن المنصير عادةً بدرجة(
فوق درجة حرارة انصيارىا داخل قوالب مناسبة مزيتة أو مطمية بال

° )93-38م
كرافيت وتبرد

بالماء[.]3,4

الجانب العملي
المواد واألجكزة المدتخدمة:
معدن الصكر :هى عباسة عٍ سبُكت بشاص(
انكًُُاوٌ نهسبُكت.

 ,)70/30انجذول أدَاِ َىضح انتحهُم
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الجدول( )1التحميل الكيميائي لسبيكة البراص ()70/30

مداردات الصكر :تم استخدام مساعدات الصير المبينة مكوناتيا في الجداول أدناه وقد
أعتمدت نسبة اإلضافة(  ،]3[)1%وزمن بقاء مساعد الصير عمى سطح المنصير( )7
دقائق.

الرمز

نسبة الخمط %

اسم المركب

CaF2

44

كاربونات الصوديوم

Na2CO3

27

بوراكس

Na2B4O7

23

سميكا

SiO2

5.78

كموريد البوتاسيوم

KCl

0.22

فموريد الكالسيوم

انجذول(َ )2سب انخهظ نًكىَاث يساعذ انصهش ( ]5[)A
اسم المركب

الرمز

نسبة الخمط %

سميكا

SiO2

72.36

اوكسيد األلمنيوم

Al2O3

1.64

اوكسيد الحديديك

Fe2O3

0.08

اوكسيد الكالسيوم

CaO

6.67

اوكسيد المغنيسيوم

MgO

3.74

ثالث اوكسيد الكبريت

SO3

0.36

اوكسيد الصوديوم

Na2O

15.13

اوكسيد البوتاسيوم

K2 O

0.02
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انجذول(َ )3سب انخهظ نًكىَاث يساعذ انصهش ( ]6[)B
مدارد الصكر الكربوني(  :)Cأستخدم الفحم النباتي (  )Charcoalعمى شكل كتل
صغيرة ومتوسطة ،تم الحصول عميو من (السوق المحمية) وأجراء التحميل الكيمياوي لو
وكانت نسبة السميكا (  )%6.26حيث إن مكونات الفحم (مساعد الصير) ىي عبارة عن
السميكا والنيتروجين والكاربون ،وكمما قمت نسبة السميكا زادت نقاوة الفحم ثم تم طحنو

وتحضيره عمى شكل مسحوق.
أجريت تجارب الصير باستعمال فرن البودقة(

 ،)Crucible Furnaceوقد اعتمدت

طريقة السباكة الرممية ،وأعد رمل مقالبة خاص بالتجارب ،بعد أن أضيفت لو مادة رابطة

ىي(البنتونايت) وماء بنسبة( )5%لكل منيما ،وقد استخدم مشعل غازي لتجفيف القالب
الرممي بعد المقالبة وقبل عممية صب المعدن المنصير فيو.
وقد استخدم النموذج الموضح في الشكل(  )1لصب صبات( )Ingotsالسبيكة( )70/30وقد
اعتمد نظام الصب من الجانب(  )Side Gate Systemلضمان دخول المعدن المنصير
بيدوء تام وسيولة خروج الغازات من القالب وكذلك فأن المعدن المنصير يكون مستق ارً،
وأن نظام الصب ىذا يستخدم لممصبوبات الصغيرة والمتوسطة لممعادن الالحديدية[.]7
بعد صب النموذج وأجراء المعاممة الحرارية بعد عممية السباكة بدرجة حرارة (

°)550م

ولمدة(  )6ساعات[  .]8تم قطع العينات وتشغيميا عمى ماكنة خراطة متوسطة الحجم

يابانية الصنع نوع  TAKISAWAموديل  TSL-DELUXEبأستخدام سائل تبريد
إلى األبعاد الموضحة في الشكل (  ،)2وأخذ مقطع عرضي من أحد طرفي عينة األختبار
لممسبوكة وتحضير عينة لمفحص المجيري.
الفحوصات المجكرية:
تم تحضير العينات لمفحص المجيري باستخدام جياز التنعيم الرطب مع أوراق تجميخ
بدرجات نعومة مختمفة ىي(  )1200,800,400,320,120ثم أجري ليا عممية الصقل
باستخدام قماش خاص ومسحوق األلومينا ،ومن ثم تم تنظيفيا بالماء والكحول وتجفيفيا

لتييئتيا لمفحص المجيري بدون اضيار ( .]9[)as polishedوعينات الفحص ىي أربعة
214

Diala , Jour , Volume , 31 , 2008
عينات تمثل مسبوكات براص(  )70/30والمتغير نوع مساعد الصير .وقد تم تصوير
العينات وحساب أطوال المتضمنات في(وزارة العموم والتكنولوجيا -دائرة عموم المواد)

باستخدام مجير ضوئي توع  Nikonموديل  Eclipse ME 600 Lمزود بكامي ار رقمية
ونظام تحميل الصور عمى الحاسوب  Lucia Image, Version 4.81الموضح في

الشكل( .)3وقد تم حساب أطوال المتضمنات في العينات باستخدام نظام مزود بو حاسوب
المجير ،وتصوير ثالثة مناطق لكل عينة (طرف

 ، outsideالمنطقة بين الطرف

والمنتصف ، intermediateمنتصف )centerوبدون اضيار لمعرفة تركيز المتضمنات.

الشكل( )1نموذج المقالبة عند صير السبيكة براص 70/30

الشكل( )2يوضح أبعاد العينات التي تم

Ǿ 10 mm

تشغيميا عمى ماكنة الخراطة

70 mm
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الشكل ( )3المجير الضوئي ،نوع( ،)Nikonالمزود بكامي ار رقمية ،ونظام تحميل الصور( Lucia
 )Image, Version 4.81المستخدم في الفحوصات الميتالورجية

النتائج والمناقذة
تأثير نقاوة المعدن رلى ذكل الرايش الناتج من تذغيل دبائك براص
( )70/30بادتخدام مداردات الصكر المختلفة
أن منتجات سبيكة براص (

 )70/30إذا كانت مسبوكات أو مطروقات فمن

الطبيعي أجراء عمميات تشغيل عمييا ،وناد ارً ما تستخدم بدون تشغيل .ولتحقيق مواصفات
التشغيل الجيدة لممعدن أو السبيكة فقد بينت الدراسات ،أن نوع وشكل الرايش الناتج من

عممية التشغيل ىو داللة عمى قابمية التشغيل (  )Machinabilityلممعدن وبالتالي عمى
نعومة السطح ودقة األبعاد ،وىذا يعتمد أساساً عمى عاممين ىما[:]10

أوالً -العوامل األساسية المؤثرة عمى عممية القطع :وتتمثل في تصميم العدة المستخدمة

ونوع سوائل التبريد المستخدمة .وقد استخدمت في ىذه الدراسة ماكنة الخراطة ،وأداة قطع
من صمب السرعات العالية (  .]1[ )H.S.Sوتم التشغيل باستخدام سائل التبريد مع تثبيت
ظروف القطع لكل العينات.
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ثانياً -البنية ألمجيرية لممادة ألمشغمة :تم أجراء تجارب التشغيل الميكانيكية لعينات من
البراص(  )70/30ألمنتجة باستخدام مساعدات صير مختمفة ،وكان شكل الرايش الناتج
من التشغيل داللة عمى قابمية تشغيل السبيكة.

يوضح الشكل (  )4-aشكل الرايش المتكسر الناتج من تشغيل السبيكة (  ،)Wوىذا
يعتبر مؤشر لعدم نقاوة ىذه السبيكة حيث تتراوح أطوال المتضنات في ىذه السبيكة
( )87.5-5مايكرون .أما عند تشغيل السبيكة (  )Aكان شكل الرايش الناتج من تشغيل
ىذه السبيكة كان بشكل مستمر والموضح في الشكل (  )4-bوىذه داللة عمى نقاوة ىذه
السبيكة من المتضمنات بفعل استخدام مساعد الصير (  )Aالذي كان لو دور فعال في
إزالة المتضمنات بشكل كبير من منصير السبيكة وكانت أطوال المتضمنات تتراوح

( )13.75-1.25مايكرون ،مما جعل قابمية تشغيل ىذه السبيكة جيدة ،والشكل (  )4-cفأنو
يوضح شكل الرايش الناتج من تشغيل السبيكة براص ( )70/30باستخدام مساعد الصير

( )Bوقد كانت أطوال المتضمنات تتراوح (

 )31-1.25مايكرون وشكل الرايش الناتج

متكسر أيضاً حيث تشير الدراسات إلى انخفاض الخواص الميكانيكية ليذه السبيكة عند

استخدام مساعد الصير(  .]1[)Bوكذلك عند تشغيل السبيكة ( )Cفأن أطوال المتضمنات

كانت تتراوح (  )43.75-2.5مايكرون وشكل الرايش الناتج كان متكسر والشكل (

)4-d

يوضح ذلك حيث أن وجود الشوائب أدى إلى قصافة (  )Brittlenessىذه السبيكة إذ أن
مساعد الصير ( )Cلم يعمل عمى اإلحاطة بالشوائب وعزليا عن المنصير وجعميا تطفو
إلى السطح بل أنو عمل عمى خفض تأكسد السبيكة من خالل امتصاص األوكسجين من
منصير السبيكة وتكوين حاجز مع أوكسيد الخارصين عمى سطح المنصير يمنع التماس
المباشر لممنصير مع اليواء الجوي[.]4

أن وجود الشوائب في السبيكة يمثل مناطق فجوات وبالتالي يكون الرايش غير مستمر

( )Discontinuanceلذا فأن أداة القطع عندما تصل إلى تمك المناطق فأنيا تواجو
فراغاً أو منطقة قصيفة مما يؤدي إلى أن يكون الرايش غير مستمر وبالتالي يكون

متقطعاً وعمى شكل قطع صغيرة ،وكمما كانت كمية الشوائب أكثر كمما كان الرايش أصغر

ألن مناطق عدم االستمرارية في المعدن كثيرة وبالتالي فأن شكل الرايش يكون أصغر .وقد

لوحظ بأن نعومة السطح الناتجة بعد التشغيل تتأثر بكمية الشوائب الموجودة حيث أن
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الرايش المستمر يكون داللة عمى سالمة وقابمية تشغيل جيدة مما يؤدي إلى نعومة سطح

أفضل .الشكل (  )5يوضح تأثير مساعدات الصير المستخدمة لسبيكة براص (

)70/30

عمى أطوال المتضمنات.
عمماً بأن الحصول عمى رايش غير مستمر ىو حالة مثالية من حيث السالمة الصناعية

وغير معيق لعمميات القطع.

 - bالسبيكة ألمنتجة باستخدام مساعد صير ()A

 -aالسبيكة ألمنتجة بدون استخدام مساعد صير

شكل الرايش مستمر

شكل الرايش متكسر
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 -dالسبيكة ألمنتجة باستخدام مساعد صير ()C

 - cالسبيكة ألمنتجة باستخدام مساعد صير ()B

شكل الرايش متكسر

شكل الرايش متكسر

شكل (  ) 4تغيير شكل الرايش عند تشغيل سبائك براص (
المستخدم في السباكة ،ظروف القطع/

 ،)70/30بتغير نوع مساعد الصير

 سرعة القطع  540د/د عمق القطع  0.5ممم -التغذية  0.3ممم/د

100

أطوال المتضمنات (مايكرون)

80
60
40
20
0
W

B
A
مساعدات ال صهر المختلفة

219

C

Diala , Jour , Volume , 31 , 2008
الشكل ( )5تأثير مساعدات الصير المستخدمة لسبيكة براص(  )70/30عمى أطوال
المتضمنات

األدتنتاجات Conclussions
 -1مساعد الصير نوع( )Aيساعد عمى اإلحاطة بالشوائب وعزليا عن المنصير ،وجعميا
تطفو عمى السطح.
 -2عدم إضافة مساعد الصير ،واضافة مساعدات الصير نوع (  ،)C( ،)Bأدى إلى عدم
إزالة الشوائب ،وعدم إحاطتيا وعزليا عن المنصير.
 -3إحاطة الشوائب وعزليا عن المنصير أدى إلى زيادة في قابمية التشغيل من خالل

الحصول عمى رايش مستمر ،في حين أن عدم عزل الشوائب عن المنصير واحاطتيا أدى
إلى الحصول عمى رايش غير مستمر.

 -4مساعد الصير نوع (  )Cعمل عمى خفض تأكسد السبيكة من خالل امتصاص

األوكسجين من المنصير وتكوين حاجز يمنع من التماس المباشر لممنصير مع المحيط

الخارجي.
 -5تتأثر نعومة السطح المنتج بالتشغيل بكمية الشوائب الموجودة ،حيث يكون اإلنياء

السطحي جيد عندما يتم اإلحاطة بالشوائب وعزليا عن المنصير من خالل الحصول عمى

رايش مستمر.
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