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 آلیاژهای غیرآهنی
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 اهداف درس آلیاژهای غیرآهنی

غیراهنی آلیاژهای انواع کاربرد و شیمیایی ترکیب با آشنایی 

آلیاژها در مختلف آلیاژی عناصر از استفاده دلیل بررسی 

و مختلف حرارتی عملیات و ساخت شرایط در مختلف آلیاژهای ریزساختار با آشنایی  
 ریزساختارها این منشاء توضیح

غیرآهنی آلیاژهای مهندسی اصلی خواص با ریزساختار کردن مرتبط 

غیرآهنی آلیاژهای ساخت و تولید های روش با آشنایی 

بررسی و رود می کار به غیرآهنی آلیاژهای برای که مختلف حرارتی عملیات بررسی  
     مهندسی اصلی خواص و ریزساختار بر حرارتی عملیات تاثیر
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1رئوس مطالب درس شکل دادن فلزات   

 (مواد مهندسی)مقدمه 

آلومینیوم و آلیاژهای آن 

 آنآلیاژهای مس و 

 آنو آلیاژهای منیزیم 

نیکل و آلیاژهای پایه نیکل 

سوپرآلیاژهای پایه نیکل و پایه کبالت 

 آنآلیاژهای تیتانیم و 

آلیاژهای حافظه دار 

 آلیاژهای آنسرب و 

 آنآلیاژهای روی و 

فلزات دیرگداز 

  فلزات نجیب 
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(مواد مهندسی)مقدمه : فصل اول  
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Cross-section of a jet engine (PW2037) 
showing various components and the 
alloys used in manufacturing them.. 

The Audi A8 automobile which has an all-
aluminum body structure )showing 

various components made by extrusion, 
sheet forming, and casting processes( 



 عصر سنگ 

عصر مس 

عصر برنز 

 عصر آهن 

 عصر فوالد 

عصر پلیمر و کامپوزیت 

عصر نانو 

 

 تاریخچه مواد
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 Engineering دسته بندی مواد جامد صنعتی
Materials 

Metals  

Ferrous  

Iron 

Steel 

Pig iron 

Cast  iron 

Wrought 
iron 

Non-Ferrous 

Copper & 
Alloys 

Aluminium 

Zinc 

Tin 

Lead 

Non-Metals 

Rubber 

Plastics 

Resin 



Polymers 

Ceramics 

Composites 

 خواص عمومی مواد مهندسی

 اتمی پیوند ساختار مزایا محدودیت ها مشخصات

 باال چگالی•
 نقطه ذوب نسبتا باال  •

 شکست•
 خستگی•
 عدم پایداری شیمیایی•

 استحکام و سفتی زیاد•
 نرم، چقرمه و شکل پذیر•
 هدایت حرارتی و الکتریکی•

 فلزات فلزی کریستالی

 کم چگالی•
 نقطه ذوب بسیار پایین•

 پایین استحکام•
 سفتی کم•
 مقاومت خزشی کم•

 هزینه پایین•
 کم وزن•
 خوب پایداری شیمیایی•

 

 پلیمرها کوواالنسی و ثانویه موکلول های زنجیره ای

 متوسط چگالی•
 ترد و شکننده• نقطه ذوب بسیار باال•

 استحکام، سختی و سفتی باال•
 مقاومت حرارتی باال•
 مقاومت به خوردگی باال•
 خوب پایداری شیمیایی•

 سرامیک ها یونی و کوواالنسی آمورف کریستالی یا

 
 هزینه باال•
 احتمال جداالیگی•

 استحکام و سفتی باال•
 وزن کم•

 کامپوزیت ها مختلف زمینه و مقاوم ساز 
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 خواص عمومی مواد مهندسی
 نمودار خواص مواد
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 خواص عمومی مواد مهندسی
 نمودار خواص مواد
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 خواص عمومی مواد مهندسی
 نمودار خواص مواد
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 خواص عمومی مواد مهندسی
 نمودار خواص مواد



 مصرف فلزات مختلف در دنیا
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 روش های کارگاهی شناخت فلزات
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 کاربرد قطعه 

 رنگ و وزن 

 آزمایش جرقه زنی 

 خاصیت مغناطیسی 

 آزمون صدا 

 آزمایش با اسید 

 سختی سنجی با سوهان 

 آزمون جهش ساچمه 



 دسته بندی فلزات غیرآهنی
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 دسته بندی فلزات غیرآهنی



 نام های قدیمی و تاریخی عناصر
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 فلزات آهنی
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• Based on carbon content 

– Pure iron (< 0.008wt% C) 

 From the phase diagram, it is composed 

almost exclusively of the ferrite phase at room 

temperature.  

Steels (0.008 ~ 2.14wt% C) 

 In most steels the microstructure consists of 

both a and Fe3C phases. 

 Carbon concentrations in commercial steels 

rarely exceed 1.0 wt%.  

Cast irons (2.14 ~ 6.70wt% C) 

 Commercial cast irons normally contain less 

than 4.5wt% C   

  

The carbon content is normally less than 1.0 wt%.  

Plain carbon steels: containing only residual 

concentrations of impurities other than carbon 

and a little manganese and silicon 

 About 90% of all steel made is carbon steel.  

Alloy steels: more alloying elements are intentionally 

added in specific concentrations. 

Stainless steels 

 

Low-carbon steels 

Less than 0.25 wt%C 

Medium-carbon steels 

0.25 ~ 0.60 wt%C 

High-carbon steels 

0.60 ~ 1.4 wt%C 

 

 

 

 

• Stainless steels are selected for their excellent 

resistance to corrosion. 

• Stainless steels are divided into three classes:  

martensitic, ferritic, or austenitic 

• The predominant alloying element is chromium; 

a concentration of at least 11 wt% Cr is required 

– It permits a thin, protective surface layer 

of chromium oxide to form when the steel 

is exposed to oxygen. 

– The chromium is what makes stainless 

steel stainless!  

 
Carbon Steel  Alloy Steel 

 Lower cost  Higher strength 

 Greater availability  Better wear 

  Toughness 

  Special high temperature behavior 

  Better corrosion resistance 

  Special electrical properties 

94XX Ni-  

 

Ferrous 

Cast Irons 

Low Alloy 

Low-carbon Medium-carbon High-carbon 

High Alloy 

Plain High 

strength, 

low alloy 

Heat 

treatable 

Plain Tool Plain Stainless 

Gray 

iron 
Ductile 

iron 

White 

iron 

Steels 

Malleable 

iron 

Austenitic 

Ferritic 

Martensitic 

Duplex 



 AISIدسته بندی فوالدها بر اساس استاندارد 
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Stee l  Numerica l  Nam e Key Alloys 

10XX, 11 XX Carbon only 

13XX Manganese 

23XX, 25 XX Nickel 

31XX, 33XX, 303XX Nickel-Chromium 

40XX Mo 

41XX Cr-Mo 

43XX & 47XX Ni-Cr-Mo 

44XX Mn-Mo 

48XX Ni-Mo 

50XX, 51XX, 501XX, 521XX, 

514XX, 515XX 
Cr 

61XX Cr-V 

81XX, 86XX, 87XX, 88XX Ni-Cr-Mo 

92XX Si-Mn 

93XX, 98XX Ni-Cr-Mo 

94XX Ni-Cr-Mo-Mn 

 

41 40  

Percentage of 

carbon 

• AISI: American Iron and Steel Institute  

• SAE: Society of Automotive Engineers  

• UNS: Uniform Numbering System 

Identifies major 

alloying element(s) 



 DINاستاندارد دسته بندی فوالدها بر اساس 
 فوالدهای ساده کربنی

نام گذاری بر اساس خواص کاربردی 

x1 St xx2-x3 

 تولید  روش 1)

 حداقل استحکام کششی بر حسب کیلوگرم بر مترمربع2)

 ...(و  3، 2)نشان دهنده کیفیت فوالد 3)

 

 ترکیب شیمیاییگذاری بر اساس نام 

Cx1xx2 x3 
                    100میزان کربن ضربدر   1)

 :یکی از عالئم زیر قرار گیرد 2)
 

 

 

 

 (W2و  W ،W1)فوالد در فوالدهای ابزار نشان دهنده کیفیت   3)

 

 

مقادیر کم فسفر و )فوالدهای عملیات حرارتی پذیر  
 (گوگرد

 

 

f  =فوالدهای سخت کاری شعله ای و القائی 
k  =فوالدهای نجیب با مقادیر کم فسفر و گوگرد 

m  = فوالدهای نجیب با محدوده معینی از گوگرد 
 ...و



 
 

 (%5آلیاژی کمتر از  مجموع عناصر)فوالدهای کم آلیاژ 

xx1 ABC2 xxx3 

   100میزان کربن ضربدر 1.

 از کم به زیاد                     آلیاژی به ترتیب مقدار عناصر 2.

 (  مقدار را نمایش نمی دهند% 1درصورت کمتر بودن از )مقدار عناصر ذکر شده با ضرایب خاص 3.
 

 

 

 

 

 (5از بیشتر مجموع عناصر آلیاژی )پر آلیاژ فوالدهای% 

X1 xx2 ABC3 xxx4 

.1X  وجه تمایز فوالد پرآلیاژ با کم آلیاژ می باشد 

   100کربن ضربدر میزان 2.

 آلیاژی به ترتیب مقدار از کم به زیاد                     عناصر 3.

 شدهمقدار عناصر ذکر 4.

 

 

 

 DINاستاندارد دسته بندی فوالدها بر اساس 
 فوالدهای آلیاژی



               X1.XX2XX3    
 

 مواد اصلی گروه1.
 (آهنی غیر فلزات = 4-8 آهن، از سبکتر فلزات =3 آهن، از تر سنگین فلزات =2 فوالدها، =1، ها چدن =0)

 
 ترکیب، براساس جدول طبق فوالدها نوع بندی تقسیم) فوالد نوع شماره 1.

 (تولیدی و کاربردی های ویژگی
 

                               فوالد شمارنده ارقام2.
 1.2713 

 (رقم شمارنده)مقدار تقریبی =  13، (کالس نوع)فوالد ابزاری نیکل دار= 27فوالد،  = 1
 

   DINاستاندارد اساس بر شماره گذاری فوالدها 



 نیتروراسیون، سطحی، شونده سخت عمومی، ساختمانی های فوالد1.
 تراش خوش

  بلبرینگ فوالد شونده، حرارتی عملیات فوالد2.

 اکستروژن فوالد و سطحی شونده سخت فنر، فوالد3.

 مقاوم ساختمانی فشار، تحت مخازن صفر، زیر دمای برای مناسب فوالد4.
 باال دمای در

 ریز دانه سازی ماشین فوالد5.

 تندبر  فوالد کربنی، ابزار فوالد7.

 سردکار ابزاری فوالد8.

 کار گرم ابزاری فوالد9.
 باال دمای در مقاوم آلیاژهای  و ها فوالد و سوپاپ ی ها فوالد 11.

 مقاوم آلیاژهای ،(گرما به مقاوم)نسوز فوالد ،(مغناطیسی غیر)نگیر فوالد .12
 گرما برابر در
 نزن زنگ فوالدهای  .13
 نسوز و نزن زنگ ریختگی فوالدهای  .14
 آلیاژ پر های فوالد برای جوشکاری کننده پر مواد .15

 

گروه های مختلف فوالدها
الد

فو
د 

کلی
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 کاربرد 

 آلیاژهای آهنی



 چدن ها
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 چدن ها
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 مزایای چدن ها
انعطاف پذیری در تولید 
دارا بودن نقطه ذوب و ریخته گری پایین 
سهولت در طراحی 
 (بازده ریختگی)ارزانی قطعات تولیدی 
یکنواختی خواص مکانیکی 
هولت ریختگری قطعاتس 
خواص گسترده و متنوع مکانیکی قطعات 
مقاومت به سایش 
عدم حساسیت به زبرس سطح 
قابلیت جذب ارتعاش و صدا 
ماشینکاری خوب 
قابلیت جوشکاری 
مقاومت در برابر اکیسداسیون و خوردگی 

 محدودیت های چدن ها
خواص مکانیکی 
قابلیت شکل پذیری مکانیکی 
مقاومت به سایش 
قابلیت برشکاری و وشکاری 
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 چدن ها
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 سوال؟؟؟



 فوالدهای زنگ نزن
مقاومت توانایی که می شود گفته باال آلیاژی عناصر مقدار با فوالدهایی به 

   .باشند داشته را باال دماهای و خورنده اتمسفرهای در خوردگی به
 

که هستند کروم درصد 11 حداقل حاوی معمولی زنگ ضد فوالدهای 
 .آنهاست خوردگی به مقاومت اصلی عامل

 

شوند می تقسیم دسته 5 به کارشده نزن زنگ فوالدهای: 
  <C  %12/0 و Cr %30-11 :فریتی .1
 .باشند می Ni  %22-6 شامل حداقل :آستنیتی .2
 Ni %1-7 و Cr %20-25 آستنیتی -فریتی دوفازی .3
 C  %1-0/1 و  Cr %17-12 :مارتنزیتی .4
  ایجاد -مولیبدن و نیکل از متغیری مقادیر وCr %30-10 :سختی رسوب .5

 .Cu, Al, Ti, Cb کردن اضافه با سختی رسوب فاز

30 

 -باشند می  Ni %22-6 شامل حداقل :آستنیتی .2
 خوردگی به مقاومت و پذیری شکل -پذیرند حرارتی عملیات
 .دارند فریتی نوع به نسبت بهتری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85
http://i.stack.imgur.com/K5pok.gif
http://i.stack.imgur.com/lJnbK.gif


 فوالدهای زنگ نزن
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 کاربرد فوالدهای

 زنگ نزن 



 مقاومت به خوردگی فوالدهای زنگ نزن
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 ریزساختار فوالدهای زنگ نزن
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 فوالدهای زنگ نزن آستنیتی

 فوالدهای زنگ نزن دوفازی

 فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی

 فوالدهای زنگ نزن فریتی
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 خواص مکانیکی و فیزیکی 

 فوالدهای زنگ نزن



 سرامیک ها

36 

 .هستند غیرفلز و فلز مثل عنصر چند یا دو از حاصل شیمیایی ترکیبات  ها سرامیك•

 .است وکوواالنسی یونی ها سرامیك در پیوند نوع•

 .هستند آمورف برخی و کریستالی ساختار دارای سرامیك از برخی•

 مواد دهنده تشکیل اجزای (... و Al2O3, SiC, MgO  مانند) ... و کاربیدها و نیتریدها اکسیدها،•

 .هستند سرامیکی

 .باالست بسیار ها سرامیك بقیه ذوب نقطه و متوسط ها شیشه ذوب نقطه•

 ،کششی استحکام تسلیم، استحکام و (پایین نرمی و چقرمگی) هستند شکننده و ترد ها سرامیك•

 .دارند باالیی خزشی مقاومت و االستیسیته مدول

 .دارند پایینی حرارتی رسانایی و هستند الکتریکی عایق عموما•

 

 



Glasses Clay  
products 

Refractories Abrasives Cements Advanced  
ceramics 

-optical  
- composite  
  reinforce  
- containers 

household 

-whiteware  
- bricks 

-bricks for  
high T  
(furnaces) 

-sandpaper  
- cutting  
- polishing 

-composites  
- structural 

engine  
- rotors  
- valves  
- bearings 

-sensors 

Ceramics سرامیک ها 

Rotor (Alumina) 

Gears (Alumina) 

Ceramic Brake Discs 

bricks for high T  

Cements 

CNT 

Ceramic Brake Discs 

whiteware  

containers 

Armoured Glass Glass in Buildings 

Single-wall 

Multi-wall Buckyball  structure 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2w6rUuM3KAhWJAxoKHfRZBTEQjRwIBw&url=https://www.onekingslane.com/live-love-home/getting-rustic-modern-look/&psig=AFQjCNGpoT5kNTw6eTMdeuQXdRD8wEW2ZA&ust=1454102512382334


•  Bonding: 
    -- Mostly ionic, some covalent. 
    -- % ionic character increases with difference in  
       electronegativity (remember!?!). 

•  Large vs small ionic bond character: 

SiC: small 

CaF2: large 

 پیوند درسرامیک ها



 پلیمرها
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 زیادی تعداد پیوند از که هستند بزرگی های مولکول (ها مولکول درشت) پلیمرها  
 .شوند می تشکیل کوواالنسی پیوند با تر کوچک های مولکول

گویند می شدن پلیمر را آنها پیوند و اتصال عمل و مونومر را کوچک های مولکول 

تقسیم مصنوعی پلیمرهای و طبیعی پلیمرهای دسته دو به توان می را پلیمرها 
 :نظیر آیند می دست به حیوانات و گیاهان از مستقیم طور به طبیعی پلیمرهای .کرد

 از مصنوعی پلیمرهای ولی ،ها آنزیم و ها پروتئین ابریشم، پنبه، پشم، چرم، چوب،
 .شوند می ساخته پتروشیمی واحدهای در (مونومر) کوچک های مولکول

چمدان، و کیف ،ها بندی بسته ،ها بازی اسباب خانگی، وسایل ساخت :پلیمرها کاربرد 
 تزئینی، و محافظ های رنگ آب، انتقال های لوله و ها شلنگ صندلی، و میز کفش،

 .دارند غیره و اتومبیل الستیک

و بوده شفاف آنها از بعضی .دارند شیمیایی مواد مقابل در خوبی پایداری پلیمرها  
   .شوند شیشه جایگزین توانند می

تا که دارند وجود نیز خاصی پلیمرهای اما .هستند الکتریکی عایق پلیمرها اغلب  
   .دارند الکتریکی هدایت قابلیت حدی

به دارد که پایینی اصطکاک ضریب دلیل به که است پلیمری مواد جمله از تفلون 
 استفاده پز و پخت وسایل در غذایی مواد چسبیدن از جلوگیری برای پوشش عنوان

 .شود می

 

(تفلون)بخشی از یك مولکول پلیمری   



 دسته بندی پلیمرهای صنعتی
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 دسته بندی پلیمرهای صنعتی

41 



  (                           خالص یا آلیاژ)فلزی                   Metal Matrix Composite (MMCs)      

  (  خالص یا مخلوط مواد سرامیکی)سرامیکی               Ceramic Matrix Composite (CMCs)   

                                             پلیمری                Polymer Matrix Composite (PMCs)   

                             ترکیبات بین فازی              Intermetalic Matrix Composite (IMCs)   

 
 ساختار میکروسکوپی کامپوزیت ها 

 
 

 
 
 انواع کامپوزیت ها بر اساس نوع زمینه 

 

   زمینه(Matrix:) فاز پیوسته ای که عامل نگهداری فاز دوم و انتقال نیرو خارجی به آن می باشد. 

   مقاوم ساز(Reinforcement:) فازی که بارهای خارجی به آن منتقل می گردد 

 

     
 تعریف کامپوزیت: 

 
 
 

  با خواص فیزیکی و شیمیایی کامال متفاوت به گونه ای که قابلیت انحالل ( خالص ها آلیاژ)مخلوطی از دو یا چند جزء
 .یا ترکیب شیمیایی نداشته باشد

 یک کامپوزیت دارای خواصی است که اجزای سازنده به تنهایی قادر به تامین آنها نمی باشند  . 

 :Composites consist of کامپوزیت ها

1. Combination of two or more materials – Composite = matrix + fiber (filler): 

• Matrix: 

• material component that surrounds the fiber. 

• Usually a ductile, or tough, material w/ low density 

• Strength usually = 1/10 (or less) than that of fiber  

• Examples include: thermoplastic or thermoset 

• Thermoset most common (epoxy, pheneolic) 

• Serves to hold the fiber (filler) in a favorable orientation.  

• Fiber aka reinforcing material aka Filler: 

• Materials that are strong with low densities  

• Examples include glass, carbon or particles.  

2. Designed to display a combination of the best characteristics of each material i.e. 

fiberglass acquires strength from glass and flexibility from the polymer. 

3. Matrix and filler bonded together (adhesive) or mechanically locked together! 
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GFRP - glass fiber 

reinforced composite 

Turret Shield Industrial Spring 

Medical Table 

Bullet proof shields 



 
 ذره ای 

 

 

 
 ویسکرها و الیاف های منقطع 

 

 

 
 الیاف های پیوسته 

 
 
 
 
  الیه ای به صورت صفحاتی در جهتyz 

 

 ارزان، خواصی همه جانبه 

 انواع کامپوزیت ها بر اساس شکل مقاوم ساز

 تک کریستال : ویسکرها(1μm)خواص مکانیکی باال ، 

 نگهدارنده، انتقال دهنده نیرو : زمینه 

 هزینه تولید باال، استحکام جهت دار و بسیار باال 

 زمینه تنها نقش نگهدارنده دارد، جزء حجمی مقاوم ساز باال 

 خواص خوردگی، مصارف الکتریکی 



                            روش همزدن(Stir Mixing ) 

            روش نفوذ دهی(Infiltration Process) 

                      روش پاششی(Spray Forming) 

        روش گریز از مرکز(Centrifugal Casting) 

                                       روش درجا(In Situ) 

 MMCSروش های تولید 

 

 فرآیندهای حالت جامد 

 روش متالورژی پودر 

  نفوذیروش اتصال 
 

   فرآیندهای حالت مایع                   

 فرآیندهای ساخت ثانویه فرآیندهای ساخت اولیه

 

 اکستروژن 
  نورد 
  فورجینگ 
  پرس گرم 
  عملیات ترمو مکانیکی 

 

 
 از دو جزء اصلی زمینه فلزی و فاز مقاوم ساز تشکیل می گردد. 

 
 مواد فلزی مورد استفاده جهت زمینه عمدتا فلزات و آلیاژهای سبك هستند  . 

 
  مواد مقاوم ساز عمدتا مواد غیرفلزی(SiC ،Al2O3 ،TiB2 و )...هستند  . 

 



حالت جامدفرآیندهای   

 

 ساخت کامپوزیت های مقاوم شده با ذرات و ویسکرها 

   پایین بودن درجه حرارت 
  زمینه و مقاوم ساز   ( آلیاژ)مخلوط نمودن پودرهای فلز 

 

 کردن مخلوط حاصل                  زینتر                   

 (خواص بهتر)دمای پایین 
  پر کاربرد در کامپوزیت های واکنش پذیر 
 عدم امکان تولید اشکال پیچیده 
   هزینه تولید باال 

 متالورژی پودر

 اتصال نفوذی
 

   جزء زمینه به صورت ورق و مقاوم ساز به صورت الیاف 

  نورد، اکستروژن، )اتصال دهی طی فرآیند شکل دهی
 ...(آهنگری، پرس و 

  ایجاد اتصال بر اساس تغییر فرم خزشی 
 تاثیر فشار ودما 

 



 

 جامدتوانایی یک مایع برای پخش شدن روی سطح : تعریف 
 

    (θ)زاویه تماس : پارامتر تعیین کننده 
 

   
 

  شوندگیقابلیت تر 

 

 

 

  (ذره و ویسکر)توزیع مقاوم ساز 

 

 پذیری ذره و مقاوم سازواکنش 

 فرآیندهای حالت مایع
 

  فرآیندهای حالت جامد دسته بندی 

 زمینه به طور کامل مذاب 

  (حالت خمیری)بخشی از زمینه مذاب 

 

   اصول متالورژیکی فیزیکی                   

 توزیع در مذاب
 ذرهرسوب و شناوری  

 ذراتآگلومره شدن  

 
 توزیع در هنگام انجماد 

 ذراتپس زده شدن  
 انجمادجذب شدن در جبهه  
 افتادنگیر  
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 فرآیندهای حالت مایع

 (Stir Mixing)روش همزدن 
 

  مقاوم شده با ذرات سرامیکیهای  کامپوزیتساخت 
  الکترومغناطیسی، فراصوتی و ، ...(روش گردابی و )عمل همزدن توسط نیروهای مکانیکی  ... 
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 فرآیندهای حالت مایع
 (Infiltration Process)روش نفوذ دهی 

 

 نفوذ دهی زمینه فلزی مذاب به داخل بدنه متخلخل تهیه شده از : اساس روش
 جزء مقاوم ساز

 عموما از مقاوم سازهای رشته ای استفاده می شود 
  داردقابلیت نفوذ به شدت به ترشوندگی جزء مقاوم ساز بستگی 
  به منظور بهبود خاصیت ترشوندگی، عمل نفود توسط اعمال نیروهای خارجی

 گیردصورت می 

 

  

 (Preform)پیش ساخته 

 نفوذ دهی بدون اعمال نیروی خارجی

 نفوذ دهی در خالء

 نفوذ دهی با اعمال فشار توسط گاز

 نفوذ دهی با اعمال فشار مکانیکی

http://www.substech.com/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=liquid_state_fabrication_of_metal_matrix_composites&cache=cache&media=gas_pressure_infiltration.png
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 فرآیندهای حالت مایع

 (Spray Forming)پاششی روش 
 
 تولید پودر به طریق اتمیزه کردن فلزات: اساس روش 

 
 محصول ورق و شمش بزرگ        

 
  مناسب برای مقاوم سازهای ذره ای 

 
  از فایبرها ویسکرهااستفاده  باامکان تولید ورق های با ضخامت کم            

 
 (Centrifugal Casting)روش گریز از مرکز 

 
   نفوذ فلز مذاب به داخلPreform 

 
 ذوب مجدد شمش کامپوزیتی و ریخته گری گریز از مرکز 
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 فرآیندهای حالت مایع
 (In-Situ)روش درجا 

 
  انجماد جهت دار آلیاژهای یوتکتیکی   

  سیستمFe-TiC  ناشی از انجمادFe-Ti-C   

  سیستمTiAl-TiB2  ناشی از انجمادAl-Ti-B 

  سیستمTi(Al)-TiC 
 

     جامد -انجام واکنش شیمیایی بین مذاب (Al-Ti-B)                    Al-TiB2 
800ºC 

 
  روش سنتز واکنش مستقیم TiO2 + Al                 Al2O3 + TiAl 

Fe(C) + Ti (powder)                Fe + TiC 

 
   گاز -واکنش مذاب 

 
  دمش اکسیژن به درون مذابAl  و تولید کامپوزیتAl-Al2O3 

 
  دمش گازCH4  وAr  به درون مذابAl-Cu-Ti  و تولید کامپوزیتAl-Cu-Ti 



   پالستیك شدید  تغییرشکل 

 
 

  گرمپرس ایزواستاتیك 

 
 

 
نورد 
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ساخت ثانویهفرآیندهای    
  هدف 

   هاشکستن کلوخه 

 بهبود خواص مکانیکی با تغییرات ریزساختاری 

  تخلخلکاهش یا حذف 
 

 

اکستروژن 

 

 

 

 
 فورج 

 

 مقاوم ساز –بهبود اتصال زمینه 

 ردیف نمودن الیاف ها 

 شکل دهی نهایی 



 زیر کلیدی فاکتورهای از یکی حداقل که گیرند می قرار نانو فناوری و علم تعریف محدوده در هایی سیستم و ساختارها مواد،
 :باشند دارا را

 

 .بگیرد قرار نانومتر 1-100 محدوده در آن بعد یک حداقل :ابعاد•
 شده طراحی دارند، کافی کنترل ملکولی مقیاس ساختارهای شیمیایی و فیزیکی خواص روی بر که هاییروش با :فرایند•

 .باشند
 کنند، ایجاد بزرگتری ساختارهای و شده ترکیب هم با توانند می که آن سازنده های بلوک :سازنده واحدهای خواص•

 مطالعه مورد موجودات از بسیاری اینکه دلیل به زیستی فناوری زمینه در نانو فناوری و علم مثال، عنوان به .باشند نانومتری
 .است یافته رشد ،گیرند می قرار نانو مقیاس محدوده در ...و ها ویروس مانند

 نانومواد

 و ها مولکول و ها اتم گرفتن قرار چگونگی در دستکاری هدف با نانومتر 100 تا 1 مقیاس در کارکردن توانایی :فناوری نانو
 .جدید خواص با جدید مواد ساخت

نانوفناوري عبارت است از آفرينش مواد، قطعات و سيستم هاي •
طولي نانومتر و بهره برداري از  مفيد با كنترل آنها در مقياس

 .خصوصيات و پديده هاي جديد حاصله در آن مقياس

 

 :نانو فناوری اهداف برخی
   .نانومتر 100 تا 1 های اندازه مقیاس در مولکولی ماکرو یا و مولکولی ، اتمی سطوح در تحقیقات و فناوری توسعه  (1
 .دارند جدیدی عملکرد و خواص آنها، کوچک اندازه خاطر به که هایی سیستم و ابزار ساختارها، از استفاده و خلق  (2
   .اتمی درسطوح دستکاری یا کنترل توانایی  (3
 



 سر منشأ ایده فن آوری نانو 

ایده فن آوری نانو ، سئوال که در سمینار عنوان کرد چهار با طرحریچارد فایمن   
 :به این صورت بود« ریچارد»سئوال  چهار .را به میان آورد

 .(عوض کنیم Bرا با اتم A مثال جای اتم ) را جابجا کرد؟ها  توان اتم میآیا  -1•

 ...(مثال با چند اتم) بسیار بسیار کوچک درست کرد؟های  شود ماشین میآیا  -2•

 سیم هایی درست کنیم که از اتم ساخته شده باشند؟توانیم  میآیا  -3•

 ؟کنند میآیا قوانین فیزیک در برابر این جزئیات مقاومت  -4•

 

 

 که ابعادش ن الکتروموتورییاولدالر برای ساخت  1000
 .مکعب باشد نچیا 1/64حداکثر

 (  1960تحقق )

کسی که بتواند ابعاد یك صفحه کتاب را به  جایزه ای برای  •
که بتوان آن را به کمك یك   ای کوچك کنداندازه 

 .خواند یکیپ الکترونومیکروسک

    (1985تحقق ) 
 

http://www.tehranedu.ir/subparts/gam/chemistry/14.htm


 افزایش سطح

 (متر مربع)سطح خارجي  (متر)ابعاد  تعداد تکه دفعات تقسيم
0 1 0.01 0.0006 

1 8 0.005 0.0012 

2 64 0.0025 0.0024 

3 512 0.00125 0.0048 

4 4096 0.000625 0.0096 

5 32768 0.0003125 0.0192 

6 262144 0.00015625 0.0384 

7 2097152 0.000078125 0.0768 

8 16777216 3.90625E-05 0.1536 

9 134217728 1.95313E-05 0.3072 

10 1073741824 9.76563E-06 0.6144 

11 8589934592 4.88281E-06 1.2288 

12 68719476736 2.44141E-06 2.4576 

13 5.49756E+11 1.2207E-06 4.9152 

14 4.39805E+12 6.10352E-07 9.8304 

15 3.51844E+13 3.05176E-07 19.6608 

16 2.81475E+14 1.52588E-07 39.3216 

17 2.2518E+15 7.62939E-08 78.6432 

18 1.80144E+16 3.8147E-08 157.2864 

19 1.44115E+17 1.90735E-08 314.5728 

20 1.15292E+18 9.53674E-09 629.1456 

21 9.22337E+18 4.76837E-09 1258.2912 

22 7.3787E+19 2.38419E-09 2516.5824 

23 5.90296E+20 1.19209E-09 5033.1648 

 

 



 اثر افزایش سطح

 اثر سطح خارجی در شیرین کردن چای•

10 μm 

 دهند ذرات کروی بزرگ، سطوح زیادی را پوشش نمی

25 nm 

 .  کنند نانوذراتی با جرم مساوی، پوششی کامل ایجاد می 
 (بار بهتر 1000000)

 سطح بسیار وسیع در ساختار پای مارمولك•

افزایش فعالیت= افزایش سطح   

 اثر سطح خارجی در ایجاد پوشش•

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=801547
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1071033


 اهمیت مقیاس نانو
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 تغییر رسانایی الکتریکی تغییر خواص مغناطیسی تغییر شفافیت

 

نانوذرات هرمی  
 شکل نقره

نانومتر 100 ~  

نانوذرات کروی 
 طال

نانومتر 100 ~  

نانوذرات کروی 
 طال

نانومتر 50 ~  

نانوذرات کروی 
 نقره

نانومتر 120 ~  

نانوذرات کروی 
 نقره

نانومتر 80 ~  

نانوذرات کروی 
 نقره

نانومتر 40 ~  

 افزایش خواص مکانیکی ایجاد خواص جدید



 کاربرد نانومواد
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 پزشکی
 ها نانوتراشه•
 ها نانوربات•
 نانوذرات در خمیرداندان•
 دارو رسانی با نانو ذرات•

 

 کشاورزی و دامپروری
 اصالح نباتات•
 ها هیدروژال•
 ضذ عفونی کردن طیور•

 الکترونیك
 ترانزیستور نانولوله کربنی•
 ها نانوسیم•
•DVD با قدرت باال 
 نمایشگرهای شفاف•
•LED 

 

 خاصیت آنتی باکتریال
 الیه داخلی کفش•
 جوراب  •
 و روبالشتیملحفه •

 

 خودرو

 

 خودتمیزشوندگی
 شیشه و آجر نمای ساختمان•
 سرویس بهداشتی•
 کاشی و سرامیك•
 شیشه خودرو•
 عینك•

 



مختلف نانو موادهای  بندیطبقه   

 

 

nm 100 <3 نقاط کوانتومی و ذرات،         بعدی... 
 

nm 100 <2 لوله ها، رشته ها، سیم ها و        بعدی… 
 

nm 100 <1 فیلم ها، پوشش ها، چند الیه ها و       بعدی… 

 

 
 
 

 ابعاد
 
 
 

 …ذرات کریستالی، آمورف، الیه ها و            جامد تك فازی 
 

 ، ذرات پوشش داده شده ها کامپوزیت           جامد چند فازی
 

 …کلوئیدها، آئروسل ها، فروفلوئیدها و     سیستم های چندفازی

 

 
 
 

 ترکیب فازی
 

 …، وCVDسنتز شعله ای،         واکنش فاز گازی
 

 …رمال وتسل ژل رسوب گیری، هیدرو         واکنش فاز مایع
 

 …آسیاب مکانیکی، تغییر شکل پالستیکی و         پروسه مکانیکی

 

 
 

 فرآیندهای تولید
 



 :بندی کرد به صورت زیر دستهتوان  میرایج تولید نانو مواد را های  روش
 

سنتز نانو ذرات     های  روش 

 

 
 

 سریعانجماد 

   تغییر فرم پالستیك شدید 

 

 :تقسیم بندی کردتوان  میتولید نانو مواد را به دو صورت زیر نیز های  روش

 تولید نانوموادهای  روش

در نانومتر از کوچکتر ابعادی با مولکول ها و اتم ها چینش :باال به پایین از 

  نانومتری محصول یک ساخت و یکدیگر کنار

تایک آن دهی شکل و بزرگ ماده یک ابعاد کاهش :پایین به باال از  

 نانومقیاس محصول

 

 

سنتز از فاز بخار 

سنتز از فاز مایع 

 (آلیاژسازی مکانیکی)سنتز از فاز جامد 



 از طریق سنتز تولید نانوذرات از فاز جامد، گاز، مایعهای  روشبرخی از مهمترین 

 روشهاي فرآوري مواد نانوساختار

 سنتز از فاز جامد

 آلياژسازي مکانيکي

 سنتز از فاز گاز سنتز از فاز مايع

ژل -سل  

 سونوشيمي

حرارتي -آبي   

 رسوب دهي الکتريکي

 رسوب دهي شيميايي فاز بخار

 رسوب دهي فيزيکي فاز بخار

 ايرو سول

 رسوب دهي به کمک شعله

 تولید نانوموادهای  روش



رسوب نظر مورد نقطه روی بر و شده برداشته انرژی وسیله به منبع از نظر مورد هایاتم :بخار فاز از فیزیکی رسوب 

 .کنندمی

نظر مورد ماده تا کنندمی واکنش بایکدیگر نظر مورد سطح در کننده واکنش هایگاز :بخار فاز از شیمیایی رسوب 

 .گیرد شکل

 

 نانوموادتولید های  روش
 سنتز از فاز گاز

 تولید نانوپودر از طریق فاز بخار  دستگاه 



 نانوموادتولید های  روش
 سنتز از فاز مایع



 آن ابعاد و شده خورد مکانیکی نیروی وسیله به نظر مورد پودر روش این در :مکانیکی آلیاژسازی روش

 تبدیل و درشت نسبتا مواد شکستن و کردن خرد به اشاره کردن، آسیاب عبارت کلی طور به .شود می ریزتر

 .دارد ریز بسیار ذرات به ها آن

 

 نانوموادتولید های  روش
 سنتز از فاز جامد



   melt-spinningشمایی از تکنیك 

 نانوموادروش های تولید 
 روش انجماد سریع



  روشهای رایج تغییر فرم پالستیک شدید مواد 

 (High Pressure Torsion)پیچش تحت فشار باال  •

 (Equal Channel Angular Pressing)فشار زاویه ای در کانالهای مساوی •

 (Twist Extrusion) اکستروژن پیچشی  •

ECAP 

 نمونه

Twist Extrusion 

 نمونه

HPT 

 نمونه

 نانوموادروش های تولید 
 تغییرشکل پالستیک شدید



مواد بسیار دانه ریز 
(UFG) 

 Hall-Petchافزایش استحکام مواد بسیار دانه ریز با توجه به رابطه  •

 

 چقرمگی شکست مناسب تر نسبت به سایر فرآیند های استحکام بخشی •

 بهبود خاصیت سوپرپالستیسیته با مکانیزم نفوذ مرزدانه ای •

 

   کاهش اندازه دانهاثرات 

σ0=σi+Kd 
-1/2 

30 nm 1 μm آلیاژ های رایج تجاری نانو ساختار 

اندازه  
 دانه

 افزایش استحکام

 اثر اندازه دانه بر خواص مکانیکی



SEM 

 شناسایی نانو مواد



 شناسایی نانو مواد

TEM 


