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 مس براي کنتاکت الکتريکی-آلیاژ طال
 ويژگیها-

Gold- copper alloy for electrical contact
- Specifications

ICS: 77.120.99

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
« آلیاژ طال -مس براي کنتاکت الکتريکی  -ويژگیها »
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مدیرعامل ررکت پژواان اندیشه پارس

دبیر :
رئیس اداره استاندارد رهرستان دزفول

ریخ  ،محمد اسماعیل
س دیسانس مهندسی مکانیک
اعضاء  :س اسامی به ترتیب حروف ادفبا (
آذرکیش  ،محمد
س دکترا ریمی

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفول

جعفر  ،ایمان
س فوق دیسانس مکانیک

دفتر فنی ررکت تجهی ات نیروگاای دز

حصایی  ،سید مصیب
س دیسانس مهندسی مکانیک

کاررناس دانشگاه آزاد دزفول

حصایی  ،سید مصیب
س دیسانس مهندسی مکانیک

کاررناس دانشگاه آزاد دزفول

رجبی  ،عصمت
س دیسانس ریمی

نائب رئیس ررکت پژواان اندیشه پارس

زرچی  ،میث
س دکترا مهندسی متادورژ

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفول

ریخاتسالمزاده ،پیام
س فوق دیسانس مهندسی مکانیک

مدیر امور کنترل کیفیت مپنا بوییر

ج

عین حصار  ،محمد
س فوق دیسانس فی یک

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفول

اورمند پور  ،امیر
س فوق دیسانس مهندسی مکانیک

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفول

ی د زاده  ،محمد
س فوق دیسانس ریمی

دانشگاه آزاد عیوم تحقیقات تهران

د

پیش گفتار
استاندارد "آدیاژ طال -مس برا کنتاکت ادکتریکی  -ویژگیاا" که پیش نویس آن در کمیسیون اا مربوط
توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در یک ا ار و نوزدامین اجالس کمیته میی
استاندارد مکانیک و فی رناسی مور  29/19/3مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یک ماده 3
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان
استاندارد میی ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
ASTM B596:2012, Standard specification for gold- copper alloy electrical contact material

ه

آلیاژ طال -مس براي کنتاکت الکتريکی  -ويژگیها
هشدار -افرادي که از اين استاندارد استفاده میکنند ،بهتر است با روش کارهاي معمول آزمايشگاهی آشنا باشند .اين
استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمیکند .در صورت وجود چنین مواردي ،مسئولیت برقراري
ايمنی ،سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربردي قبل از استفاده به عهده کاربر میباشد.
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هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیاا آدیاژ کار رده کنتاکاا ادکتریکی به رکل سی  ،مفتول ،تسمه
و دوده از جنس طال -مس می بارد.
1

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است .
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد  ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است  ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
2-1 ASTM B476, Standard specification for general requirement for wrought precious metal
electrical contact materials
2-2 ASTM E8, Standard test methods for tension testing of metallic materials
2-3 ASTM E384, Standard test method for knoop and Vickers hardness of materials
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مواد و ساخت
مواد خام باید به گونه ا باردکه محصول نهایی خوا

 6-9کیفیت و خیو
استاندارد را دارا بارد.
1
 1-9عمییات نهایی مانند کار سرد ،عمییات حرارتی ،تابکار  ،ترارکار ،سنگ زنی و اسیدرویی بر رو مواد
باید انجام گردد تا محصول خوا تعیین رده را دارته بارد.
4

و مشخصات تعیین رده در این

ترکیب شیمیايی

مواد تودید رده تحت این استاندارد باید مطابق اد امات ترکیب ریمیایی نشان داده رده در جدول  1بارد.

1-Annealing

1

7

خواص مکانیکی

 6-7در قرار داد یا سفارش امکان تعیین استحکام کششی نهایی ،درصد ازدیاد طول ،میکرو سختیسنوپ یا
ویکرز  ،سختیسراکول یا راکول سطحی یا ترکیبی از این خوا مکانیکی به عنوان معیار عمییات بازپخت 1وجود
دارد .اگر در قرداد یا سفارش معیار عمییات بازپخت مشخص نشده بارد ،آنگاه استحکام کششی نهایی معیار
برا تعیین عمییات بازپخت خوااد بود.
 1-7ماده باید مطابق با خوا مکانیکی نشان داده رده در جدولاا  9،3،2یا جدول  3بارد.
 9-7ماده باید عار از خوردگی تنشی بودهسبه امان رکیی که آزمون رده مطابق با بند 3-3
1

الزامات عمومی

استاندارد  ASTM B476باید برا تمامی مواد تودید رده تحت این استاندارد بهکار برده رود.
 7روشهاي آزمون
 6-7روشاا آزمون باید مطابق با استاندارد  ASTM B476بارد
 6-6-7آزموناا سختی نوپ باید مطابق با استاندارد  ASTM E384انجام رود .در مواد با ضخامتسیا قطر
ب رگتر یا مساو با  9/13 mmباید از بار ناری از فرورونده  199 gاستفاده گردد .برا ار آزمونه حداقل باید پنچ
فرورفتگی جهت سختی سنجی ایجاد و مقدار سختی باید بر اساس میانگین این پنج فرورفتگی گ ارش رود.
برا مواد با ضخامتسیا قطر کمتر از9/13mmآزمون سختی باید به وسییه بار ناری از فرورونده  39 gانجام
رود.
 1-6-7امه آزموناا کشش باید مطابق با استاندارد  ASTM E8انجام رده و در صورت امکان آزمونه باید
با سطح مقطع کامل بارد.
 9-6-7آزموناا باید در دما اتاق س℃  13تا ℃  92انجام رود.
 1-7آنادی ریمیایی باید به وسییه روشاا آنادی تر یا روش طیف سنجی ریمیایی انجام رود .روش عیار
سنجی به عنوان روش جایگ ین برا آنادی طال قابل قبول است.
 9-7آزمون خوردگی تنشی باید مطابق زیر انجام رود
 6-9-7آزمونهاا در محیول آزمون به نسبت زیر برا مدت زمان  39دقیقه در دما اتاق غوطه ور می گردد.
 99 g 6-6-9-7آان س шکیرید سFeCl3
 39 ml 1-6-9-7ایدرو کیرید اسید سHCl
 939 ml 9-6-9-7آب مقطر

1-Temper
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 1-9-7آزمونهاا را از محیول بردارید ،کامال بشورید و سپس خشک نمایید .محیول کنار گیارته رود و دوباره
از آن استفاده نگردد.
 9-9-7بررسی با چش غیر مسیح برا مشااده ترک انجام رود.
 4-9-7اگر ترکی مشااده نگردید روشاا زیر انجام رود.
 6-4-9-7حیقه یا نمونهاا دوده ا رکل با انبر رو یک سنبه که قطر خارجی آن تقریبا نصف قطر داخیی
حیقه می بارد فشرده گردد.
 1-4-9-7آزمونهاا سیمی  ،مفتودی ،دوده ا یا تسمها رکل را  139درجه به دور یک پین که قطر آن
تقریبا پنج برابر قطر سی یا ضخامت تسمه می بارد خ نمائید.
 9-4-9-7اگر ترک به خود خود در آزمونهاا قابل مشااده نبارد و اگر نمونهاا نسبت به آزمونهاایی که در
محیول آزمون غوطه ور نشده اند اما امانند روش ذکر رده فشرده رده اند ،تمایل به ترک بیشتر ندارته
بارند ،مواد باید عار از خوردگی تنشی در نظر گرفته روند.
8

بازرسی و آزمون

 6-8مواد تهیه رده تحت این استاندارد باید به وسییه سازنده به ررح زیر مورد بازرسی و آزمون قرار گیرند.
 6-6-8بازرسی چشمی با ب رگ نمایی ×19
 1-6-8آزمون کشش یا سختی یا ار دو برا تائید عمییات بازپخت
 9-6-8بازرسی ابعاد
 4-6-8آنادی ریمیایی زمانی که در سفارش خرید ذکر رده بارد.
 7-6-8آزمون خوردگی تنشی
جدول  -6الزامات شیمیايی
عنصر

درصد وزنی

طال

 32تا 21

محتو مس

 2تا 11

کل ،ناخادصی فی نجیب سفی مقاوم در برابر خوردگی و اکسایش

حداکثر9/9

کل ،سایر ناخادصیاا

حداکثر9/9

جدول-1خواص مکانیکی سیم (قطر  0/69 mmتا )0/76 mm
عملیات بازپخت

خاصیت
سخت کشیده

تابکار

استحکام کششیسMPa

حداقل 699

حداکثر 399

درصد ازدیاد طول در 39 mm

حداکثر3

حداقل 13

حداقل999

حداکثر139

سختی نوپHK100 ،

a

 aبه بند 1-3مراجعه نمایید.
3

جدول -9خواص مکانیکی سیم(قطر  0/76 mmتا )6/71 mm
عملیات بازپخت

خاصیت

تابکار

سخت کشیده
استحکام کششیسMPa

حداقل 339

حداکثر 239

درصد ازدیاد طول در 39mm

حداکثر3

حداقل 93

حداقل999

حداکثر139

سختی نوپHK100 ،

a

 aبه بند 1-3مراجعه نمایید.
جدول -4خواص مکانیکی تسمه(قطر  0/071 mmتا )0/98 mm
عملیات بازپخت

خاصیت

تابکار

نورد سخت
استحکام کششیسMPa

حداقل 699

حداکثر 399

درصد ازدیاد طول در 39 mm

حداکثر3

حداقل 13

حداقل999

حداکثر139

سختی نوپHK100 ،

a

 aبه بند 1-3مراجعه نمایید.
جدول -7خواص مکانیکی لوله (قطر  0/14 mmتا )76 mm
عملیات بازپخت

خاصیت
سخت کشیده

تابکار

استحکام کششیسMPa

حداقل 699

حداکثر 399

درصد ازدیاد طول در 39mm

حداکثر3

حداقل 13

حداقل999

حداکثر139

سختی نوپHK100 ،

a

 aبه بند 1-3مراجعه نمایید.

2

پیوست الف
(اطالعاتی)
خواص مرجع براي مواد کنتاکت الکتريکی طال -مس
ادف 1-در زیر برخی مقادیر متداول خاصیت مفید در محاسبهاا مهندسی برا طراحی و کاربرد کنتاکت
ادکتریکی ارائه رده است.
جدول الف 6-خواص ماده
تابکاري

مقاومت ويژه
μ

·cm

19/3
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چگادی س g/cm

دما پایان انجماد

13/39
239

س℃
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