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مس از گذشته تا کنون بخش  یاژهایچون مس و آل ی فلزات درخشان 
فلز قرمز تا   نی زمان کشف ا از .داده اند لیانسان را تشک ی از زندگ ی مهم 

مس   یبرا ی مختلف  یها گاهیامروز انسان به دنبال کشف کاربردها و جا
در  ژهیبه و رینظ ی به خاطر داشتن خواص ب شیهااژیو آل مس .بوده است

 .ما پرکاربرد بوده اند ی صنعت برق، همواره در زندگ

و انواع  می شو  ی آشنا م ژهی فلز و نیادامه مقاله به طور مختصر با ا در
 .کرد میخواه ی مس و کاربردشان را بررس یاژهایآل

 

 (Cuprum) ست؟یمس چ 1#

  نیا .است ی جدول تناوب 29شماره  ی،عنصر فلز Cu یی ایمیبا نماد ش مس
 یعلت دارا نی هم به کند و ی و قرمز را بازتاب م ی نارنج یفلز رنگ ها

 .جذاب و منعکس کننده است یظاهر 

 :میبر ی فلز مس را نام م ژهیاز خواص و یمختصر  اکنون

 ر ینظ ی ب ی ک یو الکتر ی حرارت یرسانا •
 باال یر یاژپذیآل تیقابل •
 خوب ی لیخ یر یشکل پذ تیقابل •
 یباال در برابر خوردگ مقاومت •
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  ی کیالکتر  تی هدا تیمس خاص یاژهایفلز مس و آل ی ژگ یو  نیتر  مهم
فلز در صنعت برق استفاده  نیمهم از ا  ی ژگیو  نیخاطر داشتن ا به .است

باشد؛  ی برق م انیانتقال دهنده جر نی بهتر مس .شود  ی م  یگسترده ا
 جهینت در .دارد یی مقاومت باال ی چون هم ارزان است و هم در برابر خوردگ

 .برق استصنعت  یبرا نهیگز نی و بهتر نی تر  منیتوان گفت فلز مس ا  ی م
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 (Cuprum Metal Alloys) مس یاژهایآل 2#

کاربرد آن  یساز  نهیبهبود خواص فلزها و به یبرا دیدان ی طور که م  همان
از   زیچون مس ن یشک فلز  ی ب .شود ی استفاده م یاژساز یآلها همواره از 

  گرید ی آن را با فلزات  شیها  ی ژگیبهبود و یبرا و ستین ی قاعده مستثن  نیا
 .کنند ی م اژیآل

و در مورد خواص و  می بر ی فلز را نام م نیا یاژهایادامه انواع آل در
 .کرد میصحبت خواه شانیکاربردها 

 :شوند  ی م  میمس به سه دسته تقس یاژهایآل

 درصد  3با مقدار  یاژ ینسبتا خالص همراه با عناصر آل مس .1
 )برنج(  یرو-مس اژیآل .2
 قلع )برنز(-مس اژیآل .3

در صنعت دارند که   ی متفاوت یفوق خواص و کاربردها یاژهایاز آل هرکدام
 .میشو ی در ادامه با آن ها آشنا م
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 مس نسبتا خالص  یاژهایآل 3#

فلز  نیاز خود ا یی باال اریدرصد بس یمس دارا یاژهایدسته از آل نیا
  گریعناصر د درصد .مس را دارند زیشگفت انگ یها ی ژگ یو تمام  هستند و

در ساخت و  اژهاینوع آل نیا از .درصد است 3تا  1 نی ب اژینوع آل نیدر ا
 .شود ی دوجداره استفاده م یکابل ها و لوله ها ،ی مس  یلوله ها دیتول
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 یرو-مس یاژهایآل 4#

روزمره  ی را در زندگ ی برنج لیشما هم واژه برنج و ظروف و وسا احتماال
و مس   یدو فلز رو اژیکه برنج آل دیاست بدان جالب .دیا دهیشن اریخود بس

خود دارد،    هیبرنج نسبت به دو ماده اول اژیکه آل ی از خواص  ی کی .است
 .است یر ی چکش پذ  تیخاص

 :میبر ی برنج را نام م اژیآل ژهیاز خواص و ی ادامه برخ در

 باال  یر یپذ چکش .1
 یو خوردگ  شی در برابر اکسا مقاوم .2
 باال  یر ی پذ انعطاف  .3
 متنوع یبند رنگ .4
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 ی ژگ یخواص و و یمس و رو یاژهایدر هر کدام از آل  یو درصد رو مقدار
  باشد، شتریبرنج ب اژیاستفاده شده در آل یدرصد رو اگر .دارد ی متفاوت  یها

 .شود  ی م  لیمحصول باالتر رفته و رنگ آن به زرد متما استحکام

 :می برنج را نام ببر یها  ی ژگ یکه انواع و و دهیوقت آن رس حال

و  یر یشکل پذ اژینوع آل نی: ایدرصد رو  15تا  5برنج با  اژیآل •
در صنعت   اژیآل نیدارد. از ا  یی باال یر یمقاومت خوب و چکش پذ

 .شود ی استفاده م  یطالساز 
 ی دارد ول  یی استحکام باال اژیآل  نی: ایدرصد رو 36تا  20برنج با  اژیآل •

 .برخوردار است یتر  نییپا یاز مقاومت خوردگ  ی قبل اژینسبت به آل
 یدارا اژهایه از آلدست نی: ایدرصد رو  40درصد تا  36برنج با  اژیآل •

 زیقبل ارزان تر ن اژیکمتر و نسبت به دو آل یر یشکل پذ تیقابل
 .هستند

 کاربرد برنج 1-4#

 .است اژهایآل نی از پرکاربردتر ی ک یمس، برنج  یاژهایآل انیم در

از آن ها   یکاربرد دارد که در ادامه به برخ ی مختلف  ع یدر صنا اژیآل نیا
 :میکن ی اشاره م

خوب از  یمناسب و چکش خوار  متی: به خاطر قی ظروف برنج  انواع •
 .شود ی م  ی دست  ع ی در ساخت ظروف صنا یار یاستفاده بس اژیآل نیا
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 .انسان دارد ی سالمت  یبرا یمناسب  یها ی ژگ یفلز و نی طور ا نیهم
 .ساخت ظروف است یبرا ی مناسب نهیگز  نیهم یبرا

و درخشان،   یی به خاطر داشتن رنگ طال اژیآل نی : ای برنج  ورآالت یز •
  زین ورآالت یساخت ز یباال برا یر یخوب و شکل پذ متیق نیهمچن

 .مناسب است
علت  نیهم  به .است ی کروبی ضدم تیخاص یها: مس دارا رهیدستگ •

مستعد   یمکان ها یها ره یدستگ یمس برا یاژهایاستفاده از آل
 .مناسب است مارستانیمثل ب ی آلودگ 

 نیبرنج در ا اژیآل یصداساز  تی: به خاطر قابلی ق یموس یها سازه •
  ،ی ورزش یپنجره، مدال ها ساخت .قابل استفاده است زیصنعت ن
برنج  اژیآل گرید ی جزئ یتوان از کاربردها ی برق و... را م یکنتورها
 .نام برد
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 قلع-مس یاژهایآل 5#

مس و   بیمس است که از ترک ی اژهایمعروف از دسته آل اژیآل گرید برنز
مورد استفاده انسان  یاژهایآل نیتر   ی میاز قد برنز .قلع ساخته شده است

 .کنند ی م ادیساخته شده توسط انسان  اژیآل نیآن به عنوان اول از است و

 :میکن ی م  ی و پرکاربرد را معرف ی میقد اژیآل نیا یها یژگ یدر ادامه و حال

 سخت و شکننده یی طال فلز •
 اصطکاک کم یدارا •
 یگر   ختهیر یبرا مناسب •
 در برابر ضربه مقاوم •
 یدر برابر خوردگ مقاوم •
 مناسب یکار  نیماش •
 راحت  یر یپذ جوش •
 یکار  میو لح  یگر  ختهیبا ر یر یشکل پذ تیقابل •

 به زند و ی بر خالف فوالد هنگام برخورد با سطح سخت جرقه نم برنز
 .کنار مواد قابل اشتعال و مواد منفجره دارد در ی علت کاربرد فراوان  نیهم
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 برنز  یاژهایکاربرد آل 1-5#

مورد استفاده انسان بوده   اژیآل نی تر  ی میبرنز قد میگونه که ذکر کرد همان
 .داشته است ی فراوان یتا کنون کاربردها ربازید از و

 :میمهم از گذشته تا به امروز را آورده ا یاز کاربردها ی ادامه برخ در

 دنده خودرو  اتاقانیو  نگیبلبر •
 ی برنز  یها و مجسمه ها سکه •
 ی برنز  ظروف  •
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