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کامپوزیت ها

Composites
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کامپوزیت های زمینه فلزی: فصل دوم
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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. 



مصرف فلزات مختلف در دنیا
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ساختار فلزات
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 The vast majority of metals are crystalline (atoms have a regular repeating
spacing and orientation with respect to one another)

 There are a number of different possible symmetries for atomic
arrangement, some common ones:



دسته بندی فلزات غیرآهنی
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دسته بندی فلزات غیرآهنی
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نام های قدیمی و تاریخی عناصر
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معرفی آلومینیوم
فلزی سبک است✓

نسبت استحکام به وزن باالیی دارد✓

هدایت حرارتی و گرمایی خوبی دارد✓

غیر سمی است✓

مقاومت به خوردگی خوبی دارد✓

به همه روش ها قابلیت ساخت دارد✓

نرم است و قابلیت شکل پذیری باالیی دارد✓

http://periodictable.com/Samples/013.32/s13.JPG
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کاربرد آلومینیوم



11

کاربرد آلومینیوم

2002مصرف آلومینیوم در آمریکا در سال  2002مصرف آلومینیوم در چین در سال 
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ومطبقه بندی آلیاژهای آلومینی

:شوندمیتقسیماصلیدستهدوبهآلومینیومآلیاژهای

مکانیکیکارباسپسوشوندمیریختهبیلتیاشمششکلبهابتدا:کارپذیرآلیاژهای

.آیندمیدرنهاییشکلبهگرمیاسرد

آینددرمینهاییشکلبهریختگیهایروشازیکیبا:ریختگیآلیاژهای.

...وفویلورق،تولید:نورد✓

...ومیلهلوله،پروفیل،تولید:اکستروژن✓

پیچیدههایشکلتولید:دهیشکل✓

عالیمکانیکیخواصباپیچیدههایشکلتولید:فورج✓



Major Alloying Elements Series

Commercially pure aluminium (99% min) 1xxx

Copper (major alloying element) 2xxx

Manganese 3xxx

Silicon 4xxx

Magnesium 5xxx

Magnesium and silicon 6xxx

Zinc 7xxx

Other elements 8xxx

Unused series 9xxx

رقم اول عنصر یا 
عناصر آلیاژی اصلی را 

دهدنشان می

ومطبقه بندی آلیاژهای آلومینی
آلیاژهای کارپذیر
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ارقام سوم و چهارم 
حداقل خلوص 

آلومینیوم در گروه  
1xxxدهدرا نشان می

ارقام سوم و چهارم 
دارای معنی خاصی 

نیستند

رقم دوم رقم خلوص 
یا اصالحات آلیاژی را

دهدنشان می



xxxx-F (کتنرلیهیچبدون)تولیدازبعدبالفاصله

xxxx-W طبیعیپیرسازیکهآلیاژهاییبرای)شدهانحاللیآنیلحرارتیعملیات
(شودمیاستفادهشوندمی

xxxx-O (پذیریشکلبیشترینواستحکامکمترینباحالت)شدهآنیل

xxxx-H شدهکارسخت

xxxx-T HوOجزبهپایدارحالتایجادبرایشدهگرماییعملیات
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ومطبقه بندی آلیاژهای آلومینی
آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت
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ومطبقه بندی آلیاژهای آلومینی
آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت

xxxx-H1x فقط کارسرد شده

xxxx-H2x کارسرد شده و به طور جزئی آنیل شده

xxxx-H3x کارسرد شده و پایدار شده

xxxx-H4x کارسرد شده و سپس تحت عملیات پخت رنگ یا الک آنیل جزئی شده

xxxx-Hx2 یک چهارم سخت شده

xxxx-Hx4 درصد سخت شده50

xxxx-Hx6 سه چهارم سخت شده

xxxx-Hx8 (به شدت کارسرد شده)کامال سخت شده 

شدهکارسختزیرتقسیمات

استکارسختازبعدگرماییعملیاتدهندهنشان:اولرقم✓

استکارسختمقداردهندهنشان:دومرقم✓
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ومطبقه بندی آلیاژهای آلومینی
آلیاژهای کارپذیرمشخصات حالت

xxxx-T6 حل سازی شده و به طور مصنوعی پیر شده

xxxx-T7 حل سازی شده و پایدار شده

xxxx-T8 حل سازی شده، کارسرد شده و به طور مصنوعی پیر شده

xxxx-T9 حل سازی شده، به طور مصنوعی پیر شده و کارسرد شده

xxxx-T10 از دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده، کارسرد شده و به طور مصنوعی پیر شده

xxxx-T1 از دمای کارگرم سرد شده و به طور طبیعی پیر شده

xxxx-T2 پیر شدهاز دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده، کارسرد شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی

xxxx-T3 حل سازی شده، کارسرد شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی پیر شده

xxxx-T4 حل سازی شده و تا شرایط پایدار به طور طبیعی پیر شده

xxxx-T5 از دمای باالی فرایند شکل دهی سرد شده و به طور مصنوعی پیر شده

شدهگرماییعملیاتزیرتقسیمات



Major Alloying Elements Series

99.5 min. aluminium 1xx.x

Copper 2xx.x

Silicon + copper or magnesium 3xx.x

Silicon 4xx.x

Magnesium 5xx.x

Unused series 6xx.x

Zinc 7xx.x

Tin 8xx.x

Other Element 9xx.x

یومطبقه بندی آلیاژهای آلومین
آلیاژهای ریختگی
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رقم اول عنصر یا عناصر آلیاژی اصلی را 
دهدنشان می

رقم بعد از ممیز شاخص شکل محصول 
قطعه ریختگی و : 0)است 
(شمش زیختگی: 1

م ارقام دوم و سوم حداقل خلوص آلومینیو
دهدرا نشان می1xx.xدر گروه  

ارقام دوم و سوم دارای معنی خاصی 
نیستند

واهد شدهنگامی که تغییری در آلیاژ اولیه یا حدود ناخالصی طبیعی صورت گیرد یک حرف سریال قبل از نماد عددی آورده خ



معرفی تیتانیم
نسبت استحکام به وزن باال ✓

چقرمگی و استحکام باال✓

خواص خوب در دمای باال✓

مقاومت عالی به خوردگی✓

سازگاری با بدن انسان✓

فلزی نسبتا گران است✓

(درجه سانتیگراد1800)نقطه ذوب باال ✓

رونداز فلزات نسبتا جدید به شمار می✓
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Titan-crystal_bar.JPG
http://www.periodictable.com/Samples/022.46/s13.JPG


مزایای تیتانیم

Density of selected metals

19

Specific strength vs temperature



کاربرد تیتانیم

➢

➢

➢

➢

several

➢

➢

➢
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تیتانیم خالص
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مطبقه بندی آلیاژهای تیتانی
αو نزدیک به αآلیاژهای تیتانیم ❖

غیرقابل عملیات حرارتی و جوشکاری✓

استحکام متوسط، چقرمگی خوب و مقاومت خزشی خوب در دمای باال✓

α+βآلیاژهای تیتانیم ❖

(افزایش استحکام با عملیات حرارتی تا حد متوسط)قابل عملیات حرارتی ✓

استحکام متوسط به باال، شکل پذیری خوب، مقاومت خزش در دماهای باالی کمتر از آلیاژهای آلفا✓
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βآلیاژهای تیتانیم ❖

ا افززایش اسزتحکام بز   )قابل عملیات حرارتی ✓

(عملیات حرارتی تا حد زیاد

استحکام باال و شزکل پزذیری کزم در حالزت    ✓

ر عملیات حرارتی شده، شکل پذیری خزوب د 

حالت عملیات حرارتی نشده، چگالی زیاد

در حال حاضر کاربرد زیادی ندارند✓



معرفی منیزیم
ه پس از آهن و آلومینیوم سومین عنصزر فزراوان در پوسزت   ✓

.زمین است

شزوند  و فلزات نادر خاکی آلیاژ مزی Al ،Zn ،Mgبا عناصر ✓

ودتا آلیاژی با نسبت استحکام به وزن باال تولید ش

پزذیری بسزیار پزایینی در   شزکل HCPبا توجه به ساختار ✓

.دمای محیط دارند

زیم درصد آلیاژهای منیزیم، آلیاژهای ریختگی منی85-90✓

.هستند

پرکززاربردترین آلیاژهززای منیزززیم  Mg-Al-Znسیسززتم ✓

.هستند

.داستحکام، چقرمگی و مقاومت به خوردگی پایینی دارن✓

.شوندور میبه راحتی در مجاورت اکسیژن شعله✓

.دبا توجه به مشکالت فوق دارای کاربرد محدودی هستن✓
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http://www.periodictable.com/Samples/012.17/s13.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2893_Crystalised_magnesium.jpg
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کاربرد منیزیم

Cam and mobile
phone bodies.

Prototype of a magnesium
forged wheel(ZK30)

http://cdn.investingnews.com/wp-content/uploads/pie-chart.jpeg


طبقه بندی آلیاژهای منیزیم
:شامل دو حرف بزرگ و سپس دو یا سه عدد است: ASTMاستاندارد ✓

دوم حرف اول نشان دهنده عنصر آلیاژی با بیشزترین مقزدار و حزرف   . حروف نشان دهنده دو عنصر آلیاژی اصلی است✓

.دومین عنصر آلیاژی از نظر مقدار است

.  دهندحروف بعد از اعداد درصد وزنی دو عنصر آلیاژی را به ترتیب نشان می✓

.     کدگذاری عملیات حرارتی و کارسختی آلیاژهای منیزیم مشابه با آلیاژهای آلومینیوم است✓
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A – Aluminium
B – Bismuth
C – Copper
D – Cadmium
E – Rare earths

F – Iron
G – Magnesium
H – Thorium
K – Zirconium
L – Lithium

M - Manganese
N – Nickel
P – Lead
Q - Silver
R - Chromium

S – Silicon
T – Tin
W –Yttrium
Z - zinc

AZ91D:
The magnesium alloy contains 9
wt% aluminium, 1 wt% zinc and
the alloy is the D modification.

The magnesium alloy contains 2
wt% silver, 2% rare earths and in
the A modification.
T6 – solution heat-treated,
quenched and artificially aged.

QE22A-T6:



آلیاژهای تجاری منیزیم
Mg-Alآلیاژهای ریختگی ✓

Mg-Al-Znآلیاژهای ریختگی ✓

Mg-Zn-Cuو Mg-Znآلیاژهای ریختگی ✓

Mg-RE-Zn-Zrو Mg-Zn-Zrآلیاژهای ریختگی ✓

آلیاژهای کارپذیر منیزیم✓
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معرفی مس
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http://www.periodictable.com/Samples/029.28/s13.JPG


داردشدنورقتیقابل،یسیمغناطریغمطلوب،رنگ✓

خوبنسبتایخوردگبهمقاومت✓

مناسبیجوشکارویکارمیلحتیقابل✓

،دارد(درصد99/99یباالخلوص)خالصبایتقرصورتبهیادیزیهاکاربردفلزاتاکثرخالفبر✓

...ویحرارتویکیالکترعیصنامانند

ویحرارتخوبتیهدا:استآندرمهمتیخاص3اجتماععلتبهمسالعادهفوقتیاهم✓

.آنخوبشکلرییتغتیقابلومناسبیخوردگبهمقاومت،یکیالکتر

,Mn:یاصلیاژیآلعناصر✓ Ag, Au, Si, Be, Al, Ni, Sn, Zn.

به)ابدییمشیافزاآناستحکاموکاهشمسیکیالکترویحرارتتیهدا،کارسردویاژسازیآلبا✓

.(یانقطهوبیعتهیدانسشیافزاعلت

معرفی مس
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کاربرد مس
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ه  عناصر آلیاژی مورد استفاد
در آلیاژهای مس
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طبقه بندی مس و 
آلیاژهای مس
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طبقه بندی مس وآلیاژهای مس
مشخصات حالت آلیاژهای مس
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رنگ های مختلف آلیاژهای مس

آلیاژهای مس



FCCبلوریشبکه✓

چقرمهوپذیرشکل✓

پایینوباالدمایدرخوباستحکام✓

اکسایشوخوردگیبرابردرخوبمقاومت✓

گرانبسیار✓

پایهفلزیکعنوانبهمحدودکاربرد✓

معرفی نیکل
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http://www.periodictable.com/Samples/028.24/s13.JPG


کاربرد نیکل
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gas turbines rocket engines

Stainless steel cutleryNickel-cadmium battery



تجاریخالصنیکل✓

جامدمحلولآلیاژهای✓

شوندهسخترسوبآلیاژهای✓

(ThO2)ذراتباشدهسختآلیاژهای✓

تیتانیمنیکلدارحافظهآلیاژهای✓

کلدسته بندی آلیاژهای پایه نی
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Alloy 200

•Used for service above 600F because:

• Has low carbon which promotes increased resistance to

graphitization at elevated temps

•Alloy 201 

• Food processing equipment

• Caustic handling equipment

• Chemical Shipping drums

• Electrical & electronic parts

• Susceptible to graphitization at grain boundaries

Nickel - Copper (400, R-405)

• Resistance to Sea Water, chlorination

• Naval Application, Chlorination Plants, Water meter 

parts, pump shafts, feed water heaters

Nickel-Chromium (600, 601, 690, 214, 230, G-30, RS-330)

• Corrosion Resistance at Elevated Temp

• Furnace muffles, heat treating equipment, nuclear steam 

tubing, heat exchangers, aircraft engine components

Ni-Fe-Cr (800, 800HT, 825, 20Cb3, N-155, 556)

• High Temp Strength, Resistance to Oxidation

• Heat exchangers, carborizing fixtures, pickling tank heaters, 

spent nuclear fuel element recovery, hydrofluoric acid 

production

Co-Cr-Ni-W (L-605, 188, S-816, 54Co-26Cr)

• Sensitive to Copper contamination

Ni-Cr-Mo (C-22, C-276, G, S, X, 622, 625, 686)

• Corrosion resistance at room temp

Nickel-Molybdenum (B, B-2, N, W)

• Low temp corrosion resistance, some acids

• Cryogenic Service

Nickel-Copper Alloys (K-500)

• Resistant to Sea Water, Chlorine

• Pump shafts, impellers, oil well drill collars, electronic 

components, springs

•Sensitive to strain age cracking

Ni-Cr (713C, X-750, U-500, R-41, Waspalloy)

• Al-Ti-Nb strengthening

• Good high temp oxidation

• Gas turbine components

Ni-Fe-Cr (901, X-750)

• Forging applications

• generally not welded



دمایدرردکارببرایسوپرآلیاژها.باشندمیاکسیداسیونوخوردگیحرارت،برابردرمقاومآلیاژهاییواقعدرسوپرآلیاژها❖

درتشکسوخزشبهزیادیمقاومتوکنندمیحفظباالدمایدرراخوداستحکامآلیاژهااین.اندیافتهتوسعهباال

.دارندباالدمای

.باشندمیکبالتپایهوآهننیکلنیکل،پایهگروهسهشاملشیمیاییترکیبلحاظبه❖

کهایعیصنوشیمیاییصنایعسنگ،ذغالتبدیلهایطرحگازی،هایتوربینساختدرسوپرآلیاژهاازاستفادهاولین❖

.استبودهنداداشتهخوردگیوحرارتیمقاومتبهنیاز

:سوپرآلیاژهاکاربرد❖

سوپرآلیاژها
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گازی هواپیماهای توربین✓

تولید برقهای نیروگاهبخار های توربین✓

کارگرمو ابزارهای گری های ریختهساخت قالب✓

پزشکی و دندانپزشکیمصارف ✓

فضاپیماها✓

عملیات حرارتیتجهیزات ✓

ایهستهنوترونی و های سیستم✓

شیمیایی و پتروشیمیهای سیستم✓

کنترل آلودگیتجهیزات ✓

نورد فلزاتهای کورهو تجهیزات ✓

حرارتی تبدیل ذغال سنگهای مبدل✓



توربینهایپره❖

توربیندیسک❖

توربوشارژر❖

❖...

کاربرد سوپرآلیاژها
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Single Crystal Directionally Polycrystalline



انواع سوپرآلیاژها
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:نیکلپایهسوپرآلیاژهای❖

درهاکامپوزیتواسیدیرسوباتتوسطشدهمستحکموشدهسختیرسوبفازی،تکهایحالتدرنیکلآلیاژهای✓
.گیرندمیقراراستفادهموردمختلفصنعتیمصارف

درصد50حاضرحالدر.روندمیکاربهباالدمایقطعاتدرکهباشندمیترکیباتیترینپیچیدهنیکلپایهسوپرآلیاژهای✓
.باشدمیآلیاژهااینجنسازپیشرفتههواپیماهایموتورهایوزن

.باشدمیشدنمستحکمقابلیتوحرارتیپایدارینیکل،آلیاژهایاصلیخصوصیات✓
مقادیروکبالتدرصد15تا5تیتانیم،وآلومینیومدرصد8حداکثرکرم،درصد20الی10حاویآلیاژهااینازبسیاری✓

.باشندمیتنگستنونیوبیممولیبدن،کمی

:آهن-نیکلپایهسوپرآلیاژهای❖

وآهندجاممحلولازایزمینهدارایکهباشندمیآستینتینزنزنگفوالدهایازگرفتهنشاتآهنپایهسوپرآلیاژهای✓
.استنیکلدرصد25حداقلبهنیاززمینهپایداریبرایوبودهنیکل

ازرخیب.شوندمیمستحکمخاصیهایمکانیزمبایکهرکهاندگردیدهمشخصتاکنونآلیاژهااینازمتعددیهایگروه✓
یومآلومینحضوردلیلبهاستحکامشانوباشندمینیکلوزنیدرصد35تا25حاویA-286وV-57نظیرآلیاژهااین

.باشدمیتیتانیمو
نیکلوزنیدرصد40حداقلباشند،میآنهاینمونه901Incoloyو750Xآلیاژهایکهآهنپایهآلیاژهایدومگروه✓

.گیردمیصورترسوبیسختیتوسطبخشیاستحکامباالترنیکلباهایگروههمانندوداشته
مناسبسانتیگراددرجه650محدودهدرگروهایناستحکاموباشندمیکبالتنیکلآهنپایهبرآلیاژهاایندیگرگروه✓

،903،907،909هایشمارهباIncoloyشاملآلیاژهااین.باشدمیپایینآنهاحرارتیانبساطضریبوبوده
1-1PyrometCTX3و-PyrometCTXباشندمیغیرهو.



:کبالتپایهسوپرآلیاژهای❖

انواع سوپرآلیاژها
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حرارتیواصخودارندمتقاوتیبخشیاستحکاممکانیزمسوپرآلیاژهاسایربرخالفکبالتپایهکارپذیرسوپرآلیاژهای✓
.داشتخواهندسانتیگراددرجه1000حدوددمایدرخوبی

وشکاریجوقابلیتچنینهموداشتهخوبیاکسیداسیونوخوردگیبهمقاومتکرم،حاویکبالتپایهسوپرآلیاژهای✓
اینگریتهریخوذوبامکاندیگرطرفاز.باشدمیباالترنیکلپایهآلیاژهایبهنسبتآنهاحرارتیخستگیبهمقاومت

.باشدمیدارندخالءبهنیازکهسوپرآلیاژهاسایربهنسبتدیگریمزیتآرگوناتمسفرباهوادرآلیاژ،
:گرفتنظردرذیلصورتبهتوانمیراکبالتپایهآلیاژهایاصلیگروهسه✓
آلیاژهایشاملکهگیرندمیقراراستفادهموردسانتیگراددرجه1150تا650محدودةدرباالدماهایدرکهآلیاژهایی-1

816S-،HAYNES25،HAYNES25188،HAYNES55625،UMCO50باشندمی.
MP3TN،MP159نظیرروندمیکاربهسانتیگراددرجه651حدودتاکهآلیاژهایی-2
Stellite6Bسایشبهمقاومآلیاژ-3

اتقطعساختدرواشتداشتهکبالتپایهکارپذیرآلیاژهایمیاندرراکاربردبیشترین2525HAYNESآلیاژ✓
.دانگرفتهقراراستفادهموردغیرهوجراحیهایایمپلنتای،هستهراکتورهایاجزاءگازی،هایتوربیننظیرگرمکار

شدتبهکهبودهSatelliteآلیاژهایبهمعروفباشندمیکربنوتنگستنکرم،شاملکهکبالتپایهگروهآلیاژهای✓
کارهبباشدنیازموردباالهایحرارتدرجهدرسایشیمقاومتکهمواردیدرمعموالًگروهاین.باشندمیسایشبهمقاوم

هبدادانجامروغنکاریکارحیندرتواننمیکهمواقعیدروشدهحفظباالدمایدرمواداینسختیواقعدر.روندمی
گیرندمیقراراستفادهموردخوبی



باالدایکاستسرعت✓
استدایکبارویقطعاتیاکثرپایینذوبنقطهدلیلبه✓

.شوندمیتولید
اتمسفردرخوردگیبرابردرعالیمقاومت✓
فوالدرویبرخوبچسبندگیباپوششتشکیلتوانایی✓
درضمندرویابدمیمجددتبلورمحیطدمایدرروی✓

قابلطوربهلذاکند،میخزشمحیطدماینزدیکی
.شودنمیکارسختایمالحظه

.ارددپایینیخزشیمقاومتوچقرمگیمناسب،استحکام✓

معرفی روی
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http://www.periodictable.com/Samples/030.29/s13.JPG


باالچگالی✓
خوبخوردگیبهمقاومت✓
زیادنرمیوکماستحکام✓
روانکاریخاصیت✓
درصد99/98باسربیهایشمش✓

شوندتولیدتوانندمیخلوص

معرفی سرب
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http://www.periodictable.com/Samples/082.28/s13.JPG


باالخوردگیبهمقاومت✓
باالنرمیوکماستحکام✓
ایسازهقطعاتبراینامناسب✓
روانکاریخاصیت✓
هبسفیدقلعازسانتیگراددرجه13دمایدرقلع✓

.(لعقطاعون)کندمیپیدااستحالهخاکستریقلع

معرفی قلع
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gray, alpha, α
(face centered 
diamond cubic)

white, beta, β 
(tetragonal)

http://www.periodictable.com/Samples/050.23/s13.JPG


فلزات آهنی
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almost exclusively of the ferrite phase at room 

Ferrous

Cast Irons

Low Alloy

Low-carbon Medium-carbon High-carbon

High Alloy

Plain High 

strength, 

low alloy

Heat 

treatable

Plain Plain

Gray 

iron
Ductile 

iron

White 

iron

Steels

Malleable 

iron

Tool Stainless

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)



فوالدهای. وشخنیتروراسیون،سطحی،شوندهسختعمومی،ساختمانی1
تراش

فوالدهای. بلبرینگفوالدشونده،حرارتیعملیات2

فوالدهای. اکستروژنفوالدوسطحیشوندهسختفنر،3

فوالدهای. ساختمانیفشار،تحتمخازنصفر،زیردمایبرایمناسب4
باالدمایدرمقاوم

فوالدهای. ریزدانهسازیماشین5

فوالدهای. تندبرفوالدکربنی،ابزار7

فوالدهای. سردکارابزار8

فوالدهای. کارگرمابزار9
باالدمایدرمقاومآلیاژهایوفوالدهاوسوپاپفوالد11.

مقاومآلیاژهای،(گرمابهمقاوم)نسوزفوالد،(مغناطیسیغیر)نگیرفوالد.12
گرمابرابردر
نزنزنگفوالدهای.13
نسوزونزنزنگریختگیفوالدهای.14
پرآلیاژفوالدهایبرایجوشکاریپرکنندهمواد.15

گروه های مختلف فوالدها
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کاربرد  
آلیاژهای آهنی



چدن ها
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فوالدهای زنگ نزن
مقاومتیتوانایکهمی شودگفتهباالآلیاژیعناصرمقداربافوالدهاییبه➢

.باشندداشتهراباالدماهایوخورندهاتمسفرهایدرخوردگیبه

کههستندکرومدرصد11حداقلحاویمعمولیزنگضدفوالدهای➢
.آنهاستخوردگیبهمقاومتاصلیعامل

:شوندمیتقسیمدسته5بهکارشدهنزنزنگفوالدهای➢
<C%12/0وCr%30-11:فریتی.1

.باشندمیNi%22-6شاملحداقل:آستنیتی.2
Ni%1-7وCr%20-25آستنیتی-فریتیدوفازی.3
C%1-0/1وCr%17-12:مارتنزیتی.4
ادایج-مولیبدنونیکلازمتغیریمقادیروCr%30-10:سختیرسوب.5

,Cuکردناضافهباسختیرسوبفاز Al, Ti, Cb.
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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/lJnbK.gif


کامپوزیت های زمینه فلزی
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 High strength, high stiffness, abrasion resistance, dimensional stability, high

temperature and toughness.

 mostly particulate reinforcement (Al-SiC (silicon carbide), Al-Al2O3 (aluminum

oxide))

- boron-fibre/aluminium used in aerospace

 Composite Applications: MMC’s

- Automotive engine and other “under the hood components”

- Electronic Heat Sink Materials

- Advanced Aerospace Composites for structural elements



کامپوزیت های زمینه فلزی
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The metal matrix composites offer higher modulus of elasticity, ductility, and
resistance to elevated temperature than polymer matrix composites. But,
they are heavier and more difficult to process.



هاMMCانواع 
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(i) particle reinforced MMCs
(ii) short fiber or whisker reinforced MMCs
(iii) continuous fiber or sheet reinforced MMCs



مقایسه استحکام مواد زمینه و مقاوم ساز
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مقایسه خواص فلزات و کامپوزیت ها
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هاMMCخواص مکانیکی 
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هاMMCاستحکام ویژه 
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هاMMCمقاوم سازها و زمینه های رایج مورد استفاده 
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ها در صنایع مختلفMMCروش های تولید
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هاMMCروش های تولید اولیه و ثانویه و مقاوم سازها در 



ها در صنایع مختلفMMCکاربرد 
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موتور هواپیما-هاMMCکاربرد 
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بدنه هواپیما-هاMMCکاربرد 

62



دیسک ترمز قطار-هاMMCکاربرد 
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پیستون، سیلندر و شاتون-هاMMCکاربرد 
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سیلندر اتومبیل-هاMMCکاربرد 
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ابزارها و کاربردهای سایشی-هاMMCکاربرد 
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کاربردهای حرارتی-هاMMCکاربرد 
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ابررساناها-هاMMCکاربرد 
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کابل های برق-هاMMCکاربرد 
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