
مشخصات آلیاژ
CuZn36Pb2As

(CW602N)
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سیستم انتقال آب، اتصاالت آب، قطعات نیازمند تغییر شکل گرم و ماشین کاري

مقاومت به خوردگی

برنج هاي ماشین کاري مقاومت ضعیفی در مقابل مواد عالی و همچنین ترکیبات خنثی و قلیایی دارند. درمقابل برنج هاي تک فاز آلفا همگن به دلیل ریز ساختارشان مقاومت رضایت بخش تري را دارند. 
در مورد ترك هاي خوردگی تنشی و زدایش روي، مخصوصا تحت شرایطی مثل  اتمسفر آمونیاکی و آبهاي گرم و اسیدي باید مورد توجه قرار گیرد حتی زمانی که مواد تحت تنش نیستند.

مقاومت عالی به زدایش روي
استحکام و شکل پذیري خوب

قابلیت ماشینکاري و شکل پذیري خوب
مقاومت به خوردگی باال

CuZn36Pb2As

نام گذاري آلیاژ

آلیاژ CuZn36Pb2As به طور قابل مالحضه اي داراي خواص ماشین کاري و کار سرد می باشد که عموما براي خم کاري استفاده میشود. به همین دلیل این 
آلیاژ زمانی که این دو ویژگی به طور هم زمان نیاز باشد مناسب می باشد. همچنین این آلیاژ خواص کار گرم عالی دارد که آن را براي مواردي که بعد از کارگرم 

نیاز به ماشین کاري باشد ایده ال می سازد.

صفات آلیاژ

آلیاژ  استاندارد براي ماشین کاري مقاوم به روي زدایی

International

CuZn36Pb2As

JIS

-

UNS

c35330

EN

CW602N

کاربردها
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مجموع عناصر دیگررويآلومینیمآرسنیکقلعنیکلآهنسربمسعنصر
0الباقی611.70000.020حداقل
0.2الباقی632.80.10.30.10.150.05حداکثر

آنیل نرم

قابلیت فورج
قابلیت ماشین کاري

تنش گیري حرارتی

قابلیت کار سرد

خصوصیات ساخت

(450-550 °C) یک تا سه ساعت در دماي
(230-330°C) یک تا سه ساعت در دماي

انحالل فاز بتا باقیماندهتنش زدایی

براي بهینه کردن مقاومت به خوردگی این آلیاژ یک عملیات حراتی بین 500 تا 550 درجه 
سانتیگراد به مدت 2 ساعت با خنک کردن داخل کوره نیاز می باشد این عملیات بعد از فورج 
گرم اجازه انحالل فاز بتا باقی مانده را می دهد تا این آلیاژ به زدایش روي مقاوم شود. حذف 
این عملیات، عملکرد ضد زدایش روي که این آلیاژ براي این امر طراحی شده است را باز می 

دارد

این عملیات باعث توزیع مجدد تنش ها وارد شده توسط عملیات مکانیکی می شود که باعث 
کاهش ریسک ترك هاي خوردگی تنشی می گردد. عملیات شامل حرارت دادن تا دماي 200 تا 

250درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت و خنک کردن داخل کوره می باشد.

95%

شکل پذیري

80%
خوب

عالی آبکاري

محدوده دماي ذوب 
محدوده دماي کار گرم

عملیات حرارتی
880-910 °C
700-800°C

ترکیب شیمیایی

خوب

ضعیف الکترولیتی
خوب

قابلیت پولیش 
مکانیکی

قابلیت کار گرم
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20.4

پیشنهاد نمی شود  خوب

بریزینگ

خوب

(Mpa)استحکام کششی(Mpa)استحکام تسلیم

عالی

قابلیت جوشکاري 

بقیه پروسه هاي جوشکاري  جوش اصطکاکی لحیم کاري

350140

درصد ازدیاد طول در 2 اینچ

خواص فیزیکی

      ضریب انبساط حرارتی

8.47

 [W/(m.K)]ضریب هدایت حرارتی

116

 [g/cm3]چگالی[% IACS]ضریب هدایت الکتریکی

24

[GPa]مدول االستیسیته

11345

ریز ساختار 

M30 خواص مکانیکی در تمپر

فاز آلفا با سرب غیر محلول

�10−6
𝐾𝐾
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