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 کامپوزیت ها

Composites 
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مقاوم سازها: پنجمفصل   
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 ارزان، خواصی همه جانبه 

 
  ای ذره(particulate, flake) 

 

 
 ویسکرها و الیاف های منقطع 

 

 

 
 الیاف های پیوسته 

 
 
 
  الیه ای به صورت صفحاتی در جهتyz 

 

 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 



 انواع کامپوزیت ها بر اساس شکل مقاوم ساز



 
  طبیعی(natural) 

 

 

 
 
 

 

 
  سنتز شده(synthetic) 

 

 

 انواع فایبرها



 فایبرها بر اساس مواد



  استحکام باال در امتداد طول 

 

 

 انعطاف پذیری کم 

 افزایش قطر، باعث افزایش عیوب سطحی و در نتیجه کاهش استحکام خمشی می شود. 

  (در مواردی که همسویی مطرح است می توان شبکه سه بعدی ایجاد کرد)خواص جهت دار  برتر 

   

 

 

 

  هزینه تولید باال 

 
  (:رشته ای پیوسته)الیافی 

 

 ویژگی کامپوزیت های زمینه فلزی
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  خواص غیر جهت دار 

 خواص مکانیکی پایین تر از الیاف پیوسته 

 هزینه تمام شده کمتر از الیاف پیوسته 

  هر چه نسبتL/D بیشتر        خواص ویسکر بهتر 

 
  (الیاف کوتاه ویسکر)الیاف غیر پیوسته 

 

 ویژگی کامپوزیت های زمینه فلزی



 
  (بور، کربن، سرامیک ها)الیاف ترد و شکننده             روش رسوب دهی شیمیایی بخار 
 
  فلزات، شیشه ها و بسیاری از الیاف های پلیمری              فرآیندهای کششی 

 

 ساخت الیاف های مقاوم ساز

 
 الیاف های پرکاربرد در کامپوزیت های زمینه فلزی 

 الیاف بور  

 الیاف کاربید سیلیسیم 
 الیاف آلومینا 
 الیاف کربنی 
 الیاف های فلزی  

 



 
 ثبات حرارتی باال، تردی و شکنندگی بسیار زیاد: بور 

 
  رسوب دهی بخار حاوی بور روی مغزه ای از مفتول تنگستن 

 

 الیاف بور

BCl3 + 3/2 H2           B + 3HCl 



  استحکام کششی باال 

 مدول االستیک باال 

 نقطه ذوب باال 

 الیاف بور

 

 محدودیت ها 
  افزایش حجم حین واکنشB  وW در فصل مشترک  

  تمایل بور به واکنش با فلزات( لزوم استفاده از پوششSiC روی الیاف) 
  پایین بودن سرعت نفوذW  به داخلB و عکس آن  
 تنش های باقیمانده ناشی از تشکیل محصول واکنش و تفاوت ضریب انبساط حرارتی 
  ایجاد سطح ناپیوسته ای ازB روی Wدر اثر پیشگرم نمودن نادرست 
 یکنواخت نبودن قطر الیاف 
 گران بودن روش 
 سنگین بودن الیاف 

 

     مزایا                   



 الیاف بور

 سطح الیاف

 مقطع الیاف

Figure 16.18 Photomicrographs of two 
fiber-reinforced composites: (a) In 
Borsic fiber-reinforced aluminum, the 
fibers are composed of a thick layer of 
boron deposited on a small-diameter 

tungsten filament ( 1000).  



 
 رسوب دهی بخار حاوی بور روی مغزه ای از مفتول تنگستن 

 
 واکنش زیر در رآکتور حاوی هیدروژن انجام می شود 

 (SiC)  الیاف کاربید سیلیسیم



 

 محدودیت ها 

 قیمت باالی گاز مصرفی  

  تردی باال وسنگین بودن در مقایسه باB 

  تشکیل ترکیبات بین فلزی مثلN5Si3   و... 

  ایجاد واکنش شیمیایی میانSiC  وN  925در دمای باالتر ازºC 

 ایجاد سطح ناپیوسته ای در اثر پیشگرم نمودن نادرست و تمیز نبودن سطح مغزه 

 

     مزایا در مقایسه با الیاف بور                   

  استحکام در دمای باال حفظ 

 پایین بودن سرعت واکنش با زمینه 

 مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون 

 (SiC)  الیاف کاربید سیلیسیم



 
     نقطه ذوب باالTm= 2045ºC 
 
  1000حفظ استحکام تا دمایºC 
 
   داشتن استحکام کششی و مدول االستیسیته 

 
   امکان دستیابی به خواص باالتر در حالت تک کریستال 

 

 (Al2O3)الیاف آلومینا 

 

 روش های تولید 

 رشتن دوغاب سرامیکی  

  Sol- Gel 
 کشش مذاب 
 با استفاده از لیزر 

 



 

  تهیه مخلوط دوغابی از مواد حاویAl (Al2(OH)5Cl) و یک ماده آلی با خاصیت رشته ای شدن مناسب 

 همزدن 

 عبور دادن دوغاب از صفحه سوراخ دار و تولید الیاف 

 عملیات پخت 

  20تهیه الیاف با قطر حدودμm   

 پیچیدن الیاف به دور قرقره    

 

 رشتن دوغاب سرامیکی

 (Al2O3)الیاف آلومینا 



Sol- Gel 

 

  تهیه ماده آلی حاوی آلومینا با فرمول خاصSol به صورت ژله ای 

 تهیه ماده مذکور به حالت ژله ای در اثر گذشت زمان در طی یک سیکل حرارتی مناسب 

 رشته ای نمودن مواد بدست آمده 

  خروج مواد فرار و استحکام بخشی (: پیرولیز)کلسینه کردن 

  کشش الیاف در دمای مناسب جهت افزایش استحکام 

 پیچیدن الیاف به صورت قرقره    

 

 (Al2O3)الیاف آلومینا 



 کشش مذاب

 حل کردن شیشه بوسیله محلول های حکاکی 

  کشیدن مخلوط دوغابی به همراه قالب شیشه ای  

 .این روش مشابه با شیشه گری است •

 استفاده از لیزر

 (Al2O3)الیاف آلومینا 



 (Al2O3 , SiO2)الیاف آلومینو سیلیکاتی 

 
 استفاده از سیستم ذوبی برای تولید الیاف به دلیل 

 واکنش اتکتیک در سیستم مذکور     

 
 تهیه الیاف با استفاده ار نیروهای فشاری و 

 عبور از محفظه    

 
  درصد آلومینا 60-45حاوی 

 
  12-10قطر الیاف تولید شده 

 
  2240-1700استحکام کششی MPa و 
 GPa 220-150مدول االستیسیته      

 



 الیاف کربنی

 
  دیرگدازی باال 

 خواص مکانیکی بسیار باال 

  سبکی 
 حفظ خواص در درجه حرارت باال 
 حفظ خواص در غیاب اکسیژن 
 مدول االستیسیته باال 
 خواص کششی باال در جهت موازی با صفحات الیه ای هگزاگونال 
  هزینه تولید باال 

  

  پیرولز یا تجزیه حرارتی مواد آلی: روش های تولید  
 

  رایون(C6H10O5)n 

  PAN (پلی اکریلونیترال) 

 قیر 



 PANتولید الیاف کربنی از الیاف پیش ساخته 

 
  عبور(CH2- CH- CN)n  از یک صفحه سوراخ دار 

 عملیات پخت 

 کربوره کردن 
 گرافیته کردن 
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 PANتولید الیاف کربنی از الیاف پیش ساخته 



 تولید الیاف کربنی از قیر



 الیاف کربنی



 الیاف کربنی



 الیاف فلزی

   دارا بودن استحکام باال در مقایسه با بدنه فلزی یکسان 

  (بر خالف نوع سرامیکی)تکرار پذیر بودن خواص 

 

 محدودیت ها 

  (تنگستن)سنگین بودن 
 واکنش پذیری با فلزات و تشکیل ترکیبات فلزی در فصل مشترک 
  سمی و گران بودن(Be ,B)  
  محدودیت کاربردی در زمینه فلزی 

 

     مزایا                   



 حل کردن شیشه بوسیله محلول های حکاکی 

  کشیدن فلز به همراه قالب شیشه ای  

(روش تیلور)تولید الیاف فلزی   



 وزن مخصوص کم 

  استحکام و مدول باال)خواص مکانیکی باال 

  وابستگی خواص به نسبت طول به قطر(1< L/D <1000) 

  درجه بندی ویسکرها بر اساس نسبتL/D 

  10-2قطر ویسکرهای صنعتی در محدودهμm 

 

  (  عموما خیلی ظریفند)عمدتا به صورت تک کریستال و چندوجهی هستند 

 از مواد فلزی و سرامیکی ساخته می شوند 

  ویسکرهای فلزی کاربردهای محدودی دارند و اغلب کاربردهای  آزمایشگاهی دارند 
 گرافیت، اکسید آهن، اکسید کروم، اکسید منیزیم، اکسید آلومینیم: ویسکرهای سرامیکی عبارتند از 
 ویسکرها را می توان به صورت جهت دار در زمینه قرار داد و هم به صورت رندوم 

 
 ویژگی ها 

 

 مقاوم سازهای ویسکر 



 VLS (Vapor Liquid Solid)تولید ویسکرها با روش 

 لزوم برقراری گرادیان حرارتی منظم 

 خلوص گازهای مورد استفاده 

 قیمت تمام شده باال 

 عدم تکرارپذیری 

  E= 518GPa , σu= 8.4 GPa 

   10طول و قطر ویسکرهای به ترتیبμm 

  5.9μmو    

ذوب کرون کاتالیزور 
 روی یک زیرالیه 

 تولید ویسکر 

دمش گازهای موردنظر 
به داخل مذاب و فوق 

 اشباع نمودن آن  



 تولید ویسکرها با روش پیرولیز

 (  SiO2+ مواد سلولوزی )سبوس برنج 

 (محیط احیایی) O2حرارت دادن در غیاب 

(C  +SiO2  ) 

SiC + CO (ویسکر ذره ای  ) 

 1600ºC-1500حرارت دادن در دمای 



 (فایبرگالس)شیشه الیاف 

Fiberglass properties vary somewhat according to the type of glass used. However, glass 

in general has several well–known properties that contribute to its great usefulness as a  

reinforcing agent: 

  

–        Tensile strength  

–        Chemical resistance  

–        Moisture resistance  

–        Thermal properties  

–        Electrical properties  

  

There are four main types of glass used in fiberglass: 

   

–        A–glass  

–        C–glass  

–        E–glass  
–        S–glass  



 (فایبرگالس)شیشه الیاف 

The types of glass used are as follows:   

•   E-Glass – the most popular and inexpensive glass fibers. The designation letter “E” means 

“electrical” (E-Glass is excellent insulator). The composition of E-glass ranges from 52-56%  

SiO2, 12-16% A1203, 16-25% CaO, and 8-13% B203   

Tensile strength = 3.44 GPa, E = 72.3 GPa  

 

•   S-Glass – stronger than E-Glass fibers (the letter “S” means strength). High-strength glass 

is generally known as S-type glass in the United States, R-glass in Europe and T-glass in  

Japan.  S-Glass is used in military applications and in aerospace.  65% SiO2 + 25% Al2O3 + 

10% MgO  

Tensile strength = 4.48 GPa, E = 85.4 Gpa  

 

•   C-Glass – corrosion and chemical resistant glass fibers. To  protect against water erosion, 

a moisture-resistant coating such  as a silane compound is coated onto the fibers during 

manufacturing. Adding resin during composite formation provides additional protection. C-

Glass fibers are used for manufacturing storage tanks, pipes and other chemical resistant 
equipment.  



 (فایبرگالس)شیشه الیاف 



 (فایبرگالس)شیشه الیاف 
Glass manufacturing process  

  

•  Raw materials are silica (SiO2), sand, limestone, boric acid, and other minor ingredients 

(e.g., clay, coal, fluorospar)  

•  Materials are dry mixed and melted in a high temperature refractory furnace.  

Temp is about 2300F (1260C)  

 

–  Two processes  

•  Marble process where the glass ingredients are shaped into marbles, sorted by quality, and 

then remelted into fiber strands  

•  Alternatively, the molten glass is introduced directly to fiber strands.  

–  The glass melt flows through formation bushings and then air cooled  

•  Continuous strands are called filaments. Diameter is controlled by hole size, draw speed, 

temperature, viscosity of melt, and cooling rate.  

•  Protective coating or SIZING is applied so that the fibers pass through the mechanical 

equipment without breaking.  
•  Fibers are elongated or drawn and then wound up in rolls or tows. 



 (فایبرگالس)شیشه الیاف 



 ( Fabric structure)ساختار فایبرها 

1D: non woven aligned (Tape)  

2D: Woven (Fabric)  

3D: Quazi(Braided) - Real   

  

 

Nonwoven:  

Oriented fibers either mechanically,        

 chemically, or thermally bonded  

  

Woven:   

 Series of Interlaced yarns at 90° to each other  

   

Knit:           

Series of Interlooped Yarns  

   

Braided:   

Series of Intertwined, Spiral Yarns  
  



 شکل فایبرها

•    Fibers are sold and used in many forms  

–   Strands for chopped, Fabric, or Tape  

•    Types of reinforcements  

–   Fibers: general term for material with a long axis (length) that is many times greater than 

its diameter  

–   Filament: A single fiber that is formed by a single hole in the spinning process.  

–   Strand: Bundle or group of untwisted filaments   

–  Tow: Untwisted bundle of continuous filaments usually with a specific count, e.g., 12,000 

filaments or 48K  

–   Roving: Number of yarns or tows collected into a parallel bundle without twisting.  

–   Tape: Collection of parallel filaments that are held together with a resin (binder) matrix.  

–   Yarn: Twisted bundle of continuous filaments or twisted tow.  

–   Woven fabric: Planar material made by interlacing yarns or tows in various specific 

patterns.  

–   Braiding: Interlacing of yarns or tows into tubular shape instead of flat fabric.  

–   Mat: Sheet-like material consisting of randomly oriented chopped fibers or swirled fibers 

held together loosely by a binder  



 انواع بافت فایبرها



 (Braid)انواع بهم تابیدن 



 خواص مکانیکی فایبرها



 خواص مکانیکی فایبرها


