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 کامپوزیت ها

Composites 
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روش تولید کامپوزیت ها: پنجمفصل   
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 A  short  fiber  particulate-reinforced  

aluminum  matrix  composite used  as  

a  cylinder  liner  in the  Honda 
Prelude 

Fracture surface of a SiC 

fibre-reinforced Cu metal 

matrix composite.  



                            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 
 روش درجا 
 

 

   فرآیندهای حالت مایع                   

 فرآیندهای ساخت ثانویه فرآیندهای ساخت اولیه

 

 اکستروژن 
  نورد 
  فورجینگ 
  پرس گرم 
   مکانیکیعملیات ترمو 
  تغییر شکل پالستیک شدید 
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(متالورژی پودر)فرآیندهای حالت جامد   

Blending (matrix powders and reinforcement) + consolidation (compaction and sintering) 

 

Blending 

 milling 

 

Consolidation process  

Cold press and sinter 

 Extrusion 

 Forging 

 Spark plasma sintering (SPS) 

 Hot pressing 

 powder rolling 

 cold isostatic pressing (CIP) 

 Hot isostatic pressing (HIP) 

 Equal channel angular pressing (ECAP)  

 Friction stir processing (FSP) 

 microwave 
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 آسیاکاری مکانیکی
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 تجهیزات خردایش و آسیاکاری



• Cup size and material 

• Balls size, distribution and material 

• Duration of milling 

• Ingredient and additives (lubricant, binder, …) 

• Mill atmosphere 

 

Powder production method affects: 

 The shape  

 Size distribution  

 Porosity  

 Chemical purity  

 Bulk and surface characteristics of the particles 
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 پارامترهای فرآیند اسیاکاری
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 Consolidationفرآیندهای 

Cold press+sinter 
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 Consolidationفرآیندهای 

Cold press+sinter 
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 مکانیزم زینترینگ
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 Consolidationفرآیندهای 

extrusion 
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 Consolidationفرآیندهای 

Powder metallurgy 
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 Consolidationفرآیندهای 

Cold isostatic pressing 
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 Consolidationفرآیندهای 

Hot isostatic pressing 
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 Consolidationفرآیندهای 

SPS 
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 Consolidationفرآیندهای 

ECAP 
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 Consolidationفرآیندهای 

ARB - FSP 
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 Consolidationفرآیندهای 

ECAP 



(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   

 

   جزء زمینه به صورت ورق و مقاوم ساز به صورت الیاف 

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

  ایجاد اتصال بر اساس تغییر فرم خزشی 
 تاثیر فشار ودما 

 



(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   
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(اتصال نفوذی)فرآیندهای حالت جامد   

ECAP, ARB 



 قابلیت تر شوندگی 

  (ذره و ویسکر)توزیع مقاوم ساز 

 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز 

 فرآیندهای حالت مایع
 

  فرآیندهای حالت جامد دسته بندی 

 زمینه به طور کامل مذاب 

  (حالت خمیری)بخشی از زمینه مذاب 

 

   اصول متالورژیکی فیزیکی                   



 (Wettability)قابلیت تر شوندگی 

 

 توانایی یک مایع برای پخش شدن روی سطح جامد :تعریف 
 
 زاویه تماس  :پارامتر تعیین کننده(θ)    

 
 عوامل موثر بر قابلیت ترشوندگی:    

 
 کسر حجمی و اندازه ذرات مقاوم ساز 

 درجه حرارت مذاب 

 انجام عملیات مقدماتی روی مقاوم ساز 

 پوشش دادن مقاوم ساز 

 افزودن عناصر آلیاژی 

 همزدن و ایجاد تالطم 



  (قانون استوکس)رسوب و شناوری ذره           Particle Settlement & Floating 

  

 

 

    آگلومره شدن ذرات                                           Particle 

Agglomeration 

 

 

 
 توزیع در مذاب 

(ذره و ویسکر)توزیع مقاوم ساز   

n

c fVV )1(0 

 مهم ترین عامل بر دو مورد فوق اندازه ذرات است



 پس زده شدن ذرات(pushing)        Particle Rejection 

 

 

 

 

 

                     جذب شدن در جبهه انجمادParticle Engulfment          

                                       گیر افتادنParticle Entrpment 

(ذره و ویسکر)توزیع مقاوم ساز   

 
 توزیع در هنگام انجماد 

 γps > γpl + γsl                 Particle Rejection 



 توزیع ذرات در هنگام انجماد 



 اثر سرعت انجماد برتوزیع ذرات در هنگام انجماد 



 
  به دلیل غیر تعادلی بودن سیستم انجام واکنش محتمل است. 
 
ΔGº واکنش اغلب فلزات سبک با مقاوم سازها در دمایC º 900 منفی است. 
 
  انجام واکنش شیمیایی کنترل شده موجب بهبود تر شوندگی می شود. 

 
  در بسیاری از موارد محصول واکنش ترد وشکننده است. 

 
  واکنش در روش مایع به دلیل دمای باال بسیار شدیدتر از روش جامد است . 

 

 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز



 
  محصوالت واکنش در فصل مشترک زمینه و مقاوم ساز 

 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز



 
  محصوالت واکنش در فصل مشترک زمینه و مقاوم ساز 

 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز



 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز



 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز

 

   سیستمAl – SiC 
 

   فازAl4C3 ترد و شکننده است و استحکام فصل مشترک را کاهش می دهد 

  جهت جلوگیری از تولیدAl4C3  به جایAl  از آلیاژAl-Si استفاده می کنند 

 

    سیستمAl-Mg-Al2O3   
 

 

 

 
    سیستمTi - SiC                 

4Al + SiC              Al4C3 + 3Si 

3Mg + Al2O3               3MgO + 2Al 

3Mg + 4Al2O3             3MgAl2O4 + 2Al 



 واکنش پذیری ذره و مقاوم ساز
 

      اثر ضخامت محصوالت واکنش در فصل مشترک زمینه و مقاوم ساز بر استحکام 



 
 ساخت کامپوزیت های مقاوم شده با ذرات سرامیکی 
  الکترومغناطیسی، فراصوتی و ...( روش گردابی و )عمل همزدن توسط نیروهای مکانیکی ،  ... 

 (Stir Mixing)روش همزدن 



 امکان استفاده از تجهیزات متداول در صنعت ریختگری 

  امکان استفاده از زمینه در حالت نیمه جامد(Compo Casting) 

  شکسته شدن بازوهای دندریتی و ایجاد ساختار شبه کروی در روشCompo Casting   

  توزیع یکنواخت مقاوم ساز در روشCompo Casting 

 (Stir Mixing)روش همزدن 
 

 محدودیت ها 

  عدم تر شدن کامل ذرات توسط مذاب های فلزی 

 شناور یا ته نشین شدن ذرات 

 پس زده شدن ذرات در حین انجماد  

  جذب گاز به خصوص در فلزات اکسید شونده(Al  ،Ti  و )... 

 

     مزایا                   



 (Stir Mixing)روش همزدن 

 

 پارامترهای فرایند 

  پره همزن ( اندازه)شکل و هندسه 

 سرعت همزن 
 زمان همزدن 
 فاصله همزن تا کف 
 زاویه همزن 
 اتمسفر محیط 
  درجه حرارت مذاب در حین همزدن 

 

 



• Casting/semi-slurry technique 

• –two phase process for (continuous) casting 

• –limited to short-fibre/particulate reinforcement 

• –Phase 1: dispersal of reinforcement in melt 

• –Phase 2: shear dilution 

• –produces ingots for subsequent reprocessing 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partially solidified alloy is stirred to break up dendrites (fig. a) 

• Particles of SiC are added at this temperature (fig. b) 

• In a pressure die casting machine, the solid mixture becomes thixotropic to form a high 

density casting (fig. c) 43 

compocasting 



• Al alloys for automotive connecting rods and pistons can be strengthened 

and hardened by the addition of SiC (silicon carbide) particles. 

• The SiC particles are introduced at a temperature at which the alloy is in 
the solid plus liquid state, ie., by “compocasting”. 
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compocasting 



 (Infiltration Process)روش نفوذ دهی 

 

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

 عموما از مقاوم سازهای رشته ای استفاده می شود 
  (ترشوندگی سرامیک ها ضعیف است)قابلیت نفوذ به شدت به ترشوندگی جزء مقاوم ساز بستگی دارد 
 به منظور بهبود خاصیت ترشوندگی، عمل نفود توسط اعمال نیروهای خارجی صورت می گیرد 

 

 پارامترهای فرایند 

 شکل، کسر حجمی، ترکیب شیمیایی اولیه و درجه حرارت مقاوم ساز 

 ترکیب شیمیایی اولیه و درجه حرارت فلز نفوذکننده 
 نوع و میزان نیروی اعمال شده خارجی 
 پیوستگی و جهت فایبرها 
  آماده سازی بدنه متخلخل(Preform) 



 روش نفوذ دهی بدون اعمال نیروی خارجی

 (Pressureless Infiltration Process) 
 

 در سیستم هایی که میل شدید به واکنش شیمیایی وجود دارد و تر شوندگی باالست، امکان پذیر است 

   
  مقاوم سازهایTiC فوالد در زمینه ای از 
 یا آلیاژهای پایه نیکل     

 

  الیاف های پوشش داده شده باTi  وB   
 Alدر زمینه     

 
  نفوذدهی مذابAl- Mg درون توده سرامیکی 
  )Primex روش( 1000ºC-700در دمای    

 

 



Vacuum 

Molten metal 

 روش نفوذ دهی در خالء

 (Vacuum-Driven Infiltration) 

 

 روش های تولید خالء 

  (  توسط پمپ ها)مکانیکی 

  واکنش مواد)واکنش شیمیایی 

 احیاء کننده قوی با مقاوم سازها     

 و ایجاد خالء موضعی مانند زمینه    

    Al-Li  و الیاف هایAl2O3) 
 

 



 روش نفوذ دهی با اعمال فشار توسط گاز

 
  به منافد داخل توده مقاوم ساز( آرگون)نفوذ فلز مذاب توسط یک گاز خنثی 
 
  10-1محدوده فشار MPa (مناسب برای مواد با ترشوندگی خوب) 
 
 ساخت کامپوزیت های با زمینه آلومینیمی و یا ترکیبات بین فلزی 

 
  عدم امکان استفاده از نیروهای فشاری باال( 17بیش ازMPa) 

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


 روش نفوذ دهی با اعمال فشار مکانیکی

 (Squeeze Infiltration) 
 

   فلز مذاب به داخل نفوذPreform توسط پیستون 
 
   پیشگرمPreform برای بهبود نفوذ 

 
  تعبیه منافذی برای خروج مواد چسبی تجزیه شده 

 



 روش نفوذ دهی با اعمال فشار مکانیکی

 (Squeeze Infiltration) 



 روش نفوذ دهی با اعمال فشار مکانیکی

 (Squeeze Infiltration) 
 

  توزیع فایبرها تقریبا یکنواخت است 
 
   کانال هایی ازAl خالص در ساختار دیده می شود 

 Al2O3ساخته شده از  preformمذاب درون  Alنفوذدهی 



 روش نفوذ دهی با اعمال فشار مکانیکی

 (Squeeze Infiltration) 

 امکان تولید قسمت هایی از قطعه به صورت انتخابی از کامپوزیت 

  امکان استفاده از محدوده وسیعی از فشار(100-1 MPa) 

 روشی متداول برای الیاف های ظریف و ویسکرها 

 

 محدودیت ها 

  عدم امکان استفاده برای الیاف ذره ای 

  عدم امکان استفاده برای قطعات بزرگ 

 عدم امکان تولید قطعات پیچیده 

  هزینه تولید باال 

 

     مزایا                   



 

 اثرات اعمال فشار 

  افزایش سرعت تولید 

 کنترل واکنش شیمیایی 

 تهیه قطعه سالم تر در اثر مذاب رسانی بهتر  

  امکان استفاده از فوق ذوب کمتر 

 یکنواختی ترکیب شیمیایی زمینه 

  حذفairgap و افزایش سرعت انجماد 

 

 

 (Infiltration Process)روش نفوذ دهی 



 (Preform)ساخت پیش ساخته 

 

 روش غوطه وری 

  استفاده از محلول های حاوی چسب های 

 معدنی به عنوان محیط غوطه وری     

 فشردن مخلوط و خشک کردن آن 

  وزنی 10-5% مقدار چسب  

  واکنش پذیری چسب با زمینه 

  استفاده از میدان معناطیسی برای 

 جهت دار کردن مقاوم سازها    

 

 



 (Preform)ساخت پیش ساخته 

 تغییرات استحکام کششی با تغییر جهت الیاف

 یک بعدی

 سه بعدی دو بعدی



 جهات قرار گیری الیاف در زمینه

 به صورت بافت های مختلف: دوبعدی•



 (Preform)ساخت پیش ساخته 



 (Preform)ساخت پیش ساخته 

پیچیدن الیاف دور لوله برای تولید  
 ماندرل



Preform 

  سرفصل

 مطالب

 CSM (Chopped Strand Mat )روش •

مخلوط  Binderدر این روش الیاف کوتاه به همراه یک •
 .شده و با ریخته شدن بر یک سطح مسطح ریخته میشود

 (Preform)ساخت پیش ساخته 



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

 
 محصول ورق و شمش بزرگ        

 
  مناسب برای مقاوم سازهای ذره ای 

 
 امکان تولید ورق های با ضخامت کم با 

            استفاده از فایبرها ویسکرها      



 (Spray Forming)روش پاششی 



 (Spray Forming)روش پاششی 



  (کاهش جدایش، ساختار ریزدانه، )سرعت انجماد... 

 کاهش واکنش شیمیایی میان زمینه و مقاوم ساز 

   قابلیت ساخت شمش های با وزن و حجم زیاد 

 
 محدودیت ها 

   وجود تخلخل به دلیل عدم وجود فشار روی مذاب 

   استفاده از گاز و اتالف پودر)گران بودن 

 لزوم انجام عملیات ثانویه روی قطعات 
 
     مزایا       

 
 
 
 
 
 پارامترهای فرآیند             

 (Spray Forming)روش پاششی 

 درجه حرارت، توزیع، اندازه و سرعت قطرات مذاب 

 درجه حرارت، مقدار و سرعت مقاوم ساز تزریق شده 

 موقعیت، ماهیت و درجه حرارت بستر مورد استفاده 



 
 (Centrifugal Casting)روش گریز از مرکز 

 
   نفوذ فلز مذاب به داخلPreform 

 
  ذوب مجدد شمش کامپوزیتی و ریخته گری گریز از مرکز 



 
 (Centrifugal Casting)روش گریز از مرکز  

 

  روش گریز از مرکزویژگی های کامپوزیت های ساخته شده به روش   
  ایجاد خواص موضعی 

 بهبود چقرمگی 

 امکان افزایش کسر حجمی مقاوم ساز به صورت موضعی 

 امکان تهیه قطعات نزدیک به شکل نهایی 

  (انواع لوله، )تهیه قطعات بزرگ توخالی... 

 دقت باالی عملیات و عدم نیاز یه ماشین کاری 

  حرکت ذرات مقاوم ساز بر اساس چگالی آن به سطوح داخلی(Al-G )و یا به سطوح خارجی 

   (Al-SiC) 
 



 
 (Centrifugal Casting)روش گریز از مرکز  

 افزایش موضعی کسر حجمی مقاوم ساز

 غنی از مقاوم ساز غنی از زمینه

 فصل مشترک



 (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 



 (In Situ)روش درجا 

 
 انجماد جهت دار آلیاژهای یوتکتیکی 

  ایجاد فصل مشترک تمیز و عاری از ناخالصی 

 پایداری فازهای تشکیل شده و عدم وجود واکنش مخرب 

  (  مقاومت خزشی خوب)امکان کاربرد در درجه حرارت باال 

 

 محدودیت ها 

  سرعت تولید پایین 

  نیاز به خلوص آلیاژی 

 محدودیت در انتخاب آلیاژ 

   لزوم به ساده بودن شکل و قطعه 

 

     مزایا                   



 (In Situ)روش درجا 

 

   جامد -انجام واکنش شیمیایی بین مذاب 

  و عناصر مقاوم ساز ( ماده زود ذوب)مخلوط کردن پودر ماده زمینه 

 حرارت دادن مخلوط در دمایی باالتر از نقطه ذوب ماده زمینه 

 انجام واکنش گرمازا و تشکیل ذرات ریز مقاوم ساز در زمینه 

 

(Al-Ti-B)                   Al-TiB2 
800ºC 



 (In Situ)روش درجا 

 
 روش سنتز واکنش مستقیم 

TiO2 + Al                 Al2O3 + TiAl 

SiC + Al + Ti                TiC + Al3Ti 

(Al4C3 + Ti) + Al                 Al TiC 

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

  کنترل زمان بسیار مهم است 

 ذرات مقاوم ساز تشکل شده بسیار ریز می باشند: 

 مقاوم سازی بوسیله ریز کردن دانه ها •

 ( ذرات مقاوم ساز)مقاوم سازی به دلیل حضور فاز ثانویه  •



 
  گاز -واکنش مذاب 

 (In Situ)روش درجا 

 
  دمش اکسیژن به درون مذابAl  و تولید کامپوزیتAl-Al2O3 

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



 روش ادغام کردن انفجاری

 

 نرخ کرنش بسیار باال 

 انجماد سریع 

 



 (In Situ)روش درجا 

 

 محدودیت ها 

   محدود بودن کسر حجمی فاز مقاوم ساز 

 لزوم سریع بودن سینیتیک واکنش 

 تمایل به کلوخه ای شدن 

 لزوم درجه حرارت باال 

 عدم موفقیت از نظر تجاری 

 

 



 فرآیندهای ساخت ثانویه

 

  هدف 

  شکستن کلوخه ها 

 کاهش یا حذف تخلخل 

  مقاوم ساز –بهبود اتصال زمینه 

 ردیف نمودن الیاف ها 

 شکل دهی نهایی 

 

 



 اکستروژن

 

  شکل دهی 
 تعییرات ریزساختاری 

  شکسته شدن الیاف ها 

 ایجاد مناطق غنی از مقاوم ساز 

 
 درجه حرارت •

 سرعت اکیتروژن •



 اکستروژن



 اکستروژن

 (Supercondctors)تولید کامپوزیت های ابر رسانا 



 اکستروژن



 اکستروژن



 نورد

 
 
  0.5نورد کامپوزیت های مقاوم شده با ذرات غیر پوسته در دمای حدود Tm با سرعت پایین 

 
 تهیه محصوالتی مقل ورق و صفحه 

 
 خرد شدن کلوخه ها 

 
 ترک خوردن لبه های ضخیم 

 
 افزایش شعاع غلتک ها به منظور بهبود شرایط 



 فورجینگ

 
 باال بودن درجه حرارت 

 
 امکان اعمال سرعت های کم تغییر فرم 



 (HIP)پرس ایزواستاتیک گرم 

 عدم ایجاد تنش های نامناسب 

 کاهش عیوب ساختاری 

 تولید کامپوزیت با خواص مطلوب 



 فرآیندهای ترمو مکانیکی

 
 
 پیرسازی در محدوده فراپیری 

 
 انجام کارسرد 

 
  جهت ایجاد ریزساختار تبلور مجدد یافته )انجام آنیل 

 
 
 دستیابی به ساختار دانه ریز :هدف 

 
 
 



 MMCروش های ساخت 


