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  چکیده

   کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة باال در سـال هـاي                     

رار ـعی از قبیل خودرو سازي و هوافضا مورد اسـتفاده قــ           اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای        

در این بین کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي به خاطر ویژگی هاي منحصر بـه فردشـان از                   . می گیرند 

یکـی از موانـع پـیش روي توسـعۀ ایـن            . جایگاه ویژه اي در میان کامپوزیت هاي زمینه فلزي برخوردارند         

بـه دلیـل نقطـه ذوب    . نه فلزي، پیچیدگی و مشکالت فراوري آنها می باشـد         ته از کامپوزیت هاي زمی    ـدس

نسبتاً باالي اغلب ماتریس هاي فلزي و نیز به خاطر مشکالت موجود در دماي باال، روش هاي حالت جامد   

روش هاي متداول فراوري کامپوزیت هاي زمینـه       . براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند         

فویل، پوشش دهی تک نوارهـا بـا فـاز       -الیاف-رشته اي در حالت جامد اغلب شامل فرایندهاي فویل        فلزي  

روش هاي متالورژي . دنزمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش هاي متالورژي پودر دوغابی می باش 

. ذاري شده اند  پارچه پایه گ  -پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گري نواري و بر مبناي روش پودر             

پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهـی الیـاف بـا    -الیاف-این روش ها شامل فرایندهاي پودر    

به طور کلی هر یک از روش هاي ذکــر شده داراي مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر . پودر می باشند

اي فـوق   ـــ ک یکـی از روش ه     ـمـ اســاس خواص مورد نیاز و نیز امکانـات در دسـترس، مـی تـوان بـا ک                 

  .کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي را فراوري نمود
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  مقدمه

دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـاي            .    امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود          

حـال توســـعه   زمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در                

کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي داراي ویژگـی هـایی از                . می باشند 

یکی از انواع دسـته بنـدي کامپوزیـت هـاي زمینـه فلـــزي،           . قبیل استحکام و سفتی ویژه باال می باشند       

این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف بر . طبقه بندي آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد

کامپوزیت هاي . پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي گفته می شود

زمینه فلزي رشته اي، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد،         

این دسته از کامپوزیـت هـاي زمینـه فلــزي،           . ردي می باشــند  داراي خواص و ویژگی هاي منحصر به ف       

داراي استحکام و سفتیِ بیشتري نسبت به کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیـر پیوسـته                   

از طرفی در کامپوزیت هاي زمینه فلــزي رشته اي، به دلیـل اینکـــه الیـاف تقویـت کننـده در                     . هستند

بـه طـور کلـی      . نه قرار می گیرند، لذا داراي خـواص آنیزوتروپیک مـی باشــند           جهات خاصی در فـاز زمی    

کامپوزیت هاي زمینه فلزي در صنایعی از قبیل هوافضـا و خـودروسازي به طور گسـترده مـورد اسـتفاده                 

  .قـرار می گیرند

ده، لـذا در       در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري، استفاده از فاز تقویت کنندة پیوسته چنـدان مـشکل نبـو                

اما در کامپوزیـت هـاي زمینـه     . ساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود            

فلزي به دلیل باال بودن دماي فراوري کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تـر بـوده،                   

بـر ایـن اسـاس روش هـاي       . ود دارد وجـ ) ذوبی(لذا محدودیت هایی در استفاده از روش هاي حالت مایع           

از طرفی اغلب روش هـاي فـراوري کامپوزیـت هـاي            . فراوري حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند        

زمینه فلزي در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویـت کننـده غیـر پیوسـته هـستند، زیـرا          

به طور کلـی روش هـاي     . مشکل تر می باشد   فـراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، پیچیده تر و           

محدودي جهت فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشـته اي در حالـت جامـد وجـود دارد کـه در ایـن                       

  .      اشاره شده استهاسمینار به آن
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  فصل اول

  

  مروري بر کامپوزیت هاي زمینه فلزي
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  فلزي   کلیات و تاریخچه اي از کامپوزیت هاي زمینه : 1-1

 همانند سایر انواع کامپوزیت ها، دست کم از دو فاز، که از لحاظ فیزیکی و 1   کامپوزیت هاي زمینه فلزي

شیمیایی از هم مجزا هستند، تشکیل شده و داراي خواصی می باشند که هر یک از این فازها بـه تنهـایی      

ود دارد، که یـک فـاز ماننـد الیـاف و یـا      در این دسته از کامپوزیت ها معموالً دو فاز وج . فاقـد آن هستند  

به طور مثال می توان از کامپوزیـت زمینـه آلـومینیمیِ    . ذرات در داخل یک زمینه فلزي توزیع شده است      

بـه عنـوان    .  نام برد که از آن در خطوط انتقال نیرو استفاده می شـود             Al2O3تقویت شده با الیاف پیوسته      

، که در ساخـت    Nb-Ti هاي تقویت کننده     2مینه مسی با فیالمنت   مثال هاي دیگر می توان از کامپوزیت ز       

قطعات مغناطیسی ابر رسانا از آنها استفاده می شود و نیـز کامپوزیت زمینه آلـومینیمی تقویـت شـده بـا            

، که در صنایع هوافضا، خودروسازي و کاربردهاي مدیریت گرما مورد استفاده قرار می گیرد، نام   SiCذرات  

  ].1[ نشان داده شده است Al/SiCریز ساختار یک کامپوزیت ) 1-1 (در شـکل. برد

بـه  .    به طور کلی اهداف مختلفی در تولید و به کارگیري کامپوزیت هاي زمینه فلزي دنبـال مـی شـود                   

عنوان مثال با قرار دادن فاز دوم با استحکام باال در فلزات سبک، کامپوزیت هایی تولید می شـوند کـه در     

از این رو می تـوان اهــداف توســعه    . که کاهـش وزن در اولویت می باشد، به کــار می روند عرصه هایی   

  ].2[کامپوزیت هاي زمینه فلزي سبک را به صورت ذیل عنوان نمود 

  افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی در دماي اتاق و دماهاي باالتر با حفظ حداقل داکتیلیتی) الف

ش در دماهاي باال، در مقایسه با آلیاژهاي سنتیافزایش مقاومت به خز) ب

افزایش استحکام خستگی، به خصوص در دماهاي باال) ج

ارتقاء میزان مقاومت در برابر شوك هاي حرارتی) د

ارتقاء میزان مقاومت به خوردگی) ه

افزایش مدول یانگ) و

  کاهش میزان افزایش طول در اثر گرما ) ز

پیش، قبل از اینکه از واژه کامپوزیت هاي زمینه فلـزي اسـتفاده شـود، ایـن      سال 60   در حدود بیش از  

در .  شناخته می شدند؛ که این واژه بر گرفته از نام هاي سـرامیک و فلـز بـود                  3دسته از مواد با نام سِرمت     

ـ  . واقع سرمت ها نمایندة دسته اي از مواد بودند که از ادغام فلز و سرامیک تشکیل شده بودند                  ین براي اول

 WC/Co میالدي شاخص ترین نوع سرمت ها، یعنـی ابـزارآالت برشـی بـر پایـه                  1940بار در حدود سال     

  ].3[معرفی شدند 

                                               
1
 . Metal matrix composite (MMC)

2
 . Filament

3
 . Cermet
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 فلـزات، اندیـشه   2 و سـفتی 1   هرچند راه کار استفاده از الیاف تقویت کننده به منظور افـزایش اسـتحکام       

 الیاف یـا همـان کامپوزیـت هـاي          جدیدي نیست، اما توســعه منظم و سیستماتیک فلزات تقویت شده با          

 مـیالدي، اشـتیاق   1960در اوایل سال هاي .  سال است که آغاز شده است 40زمینه فلزي تنها در حدود      

قابل توجهی در ارتباط با فلزات تقویت شــده با سیم هاي فلــزيِ نازك و مستحـکم وجــود داشـت؛ در                   

هرچند، مشکالت واکنش هاي    .  توجه قرار گرفتند   این سال ها کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي مورد         

 و نیز استحکام در دماي باالي ضعیف الیاف، این کامپوزیت هـا را بـه مقـدار زیـادي از لحـاظ         3بین مرزي 

  . تجاري کم اهمیت کرد

 سال پیش، مــوج جدیدي از تحقیقات در ارتباط با کامپوزیت هــاي زمینه فلـزي               25   مجدداً از حدود    

فضا و اتومبیل سازي بـه مـواد سـاختاريِ بـا     - این امر از یک طرف به خاطر نیاز مبرمِ صنایع هوا     .آغاز شد 

در حـدود   . کارایی باال و از طرف دیگر به خاطر ظهـور تقویت کننده هاي جدید و با کیفیـت بـاال رخ داد                    

رد توجـه قـرار      میالدي کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیر پیوسـته نیـز مـو                1980سال  

گرفته و آلیاژهـاي گوناگونی از آلومینیـــم، منیزیــم و تیتانیــــوم بـه طـور وسـیعی بـراي اسـتفاده در              

امروزه نیز تحقیقـات متعــددي در ارتبـاط بـا           . کامپوزیت هاي زمینـه فلــزي مورد آزمایش قرار گرفتند       

ز مواد جدید، در حال انجام و توسعه        جنبه هاي مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي، به عنوان شاخه اي ا           

  ].4،3[می باشد 

  

  

  .]Al/SiC ]3 ریز ساختار یک کامپوزیت زمینه فلزي): 1-1(شکل

                                               
1
 . Strength

2
 . Stiffness

3
 . Interfacial reactions
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  طبقه بندي کامپوزیت هاي زمینه فلزي: 1-2

هـا داراي   ایـن کامپوزیـت     .    کامپوزیت هاي زمینه فلزي را می توان به طرق گوناگون طبقه بندي کـرد             

بـر  . زمینه اي از یک فلز و یا آلیاژ فلزي هستند که توسط فاز دوم فلزي و یا سرامیکی تقویت شده اسـت                     

این اساس معموالً این کامپوزیت ها را بر اســاس هندســه فاز تقویت کننـده، طبقـه بنـدي مـی کننـد،                      

  :یر هستندلـــذا طبق این دسته بندي، کامپوزیت هاي زمینه فلزي شامل سه گروه ز

  1کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با ذرات.1

4 و یا پلیت ها3، ویسکرها2کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با الیاف کوتاه.2

6 و یا الیه ها5کامپوزیت هاي زمینه فلزي تقویت شده با الیاف پیوسته.3

بـر اسـاس    . ن داده شده است   به صورت شماتیک انواع کامپوزیت هاي زمینه فلزي نشا        ) 2-1(   در شکل   

، داراي )رشته اي(این شکل به راحتی می توان تصور کرد که کامپوزیت هاي زمینه فلزي با الیاف پیوسته 

انـواع فازهـاي تقویـت کننـده متـداول را کـه در سـاخت               ) 1-1(در جـدول    . خواص آنیزوتروپیک هستند  

اه نسبت طول به قطر و قطر آنهـا نـشان داده   کامپوزیت هاي زمینه فلزي از آنها استفاده می شود، به همر    

  ].2،1[شده است 

  

  
  ].1[شماتیک انواع مختلف کامپوزیت هاي زمینه فلزي ): 2-1(شکل

                                               
1
 . Particle

2
 . Short fiber

3
 . Whisker

4
 . Platelet

5
 . Continuous fiber

6
 . Sheet
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  ]1[فازهاي تقویت کننده مرسومِ مورد استفاده در کامپوزیت هاي زمینه فلزي ): 1- 1(جدول

  
  

 دوم غیـر پیوسـته معمـوالً در مـورد              اصــطالح کامپوزیت هاي زمینه فلـــــزي تقویـت شـده بـا فـاز             

ایـن  . کامپوزیت هایی به کار می رود که به کمـک الیـاف کوتـاه، ویـسکــرها یـا ذرات تقویـت شـده انـد              

  ].1[کامپوزیت ها به دالیل زیر داراي اهمیت خاصی می باشند 

لیاف پیوسـته،   کامپوزیت هاي تقویت شده بــا ذرات در مقایسه با کامپوزیت هاي تقویت شده بــا ا              ) الف

همواره هزینــــه تمام شده، به خصوص در کاربردهایی که نیـاز بـه             . کم خــرج تر و ارزان تر می باشند       

حجم باالیی از کامپوزیت ها می باشد، مانند کاربردهاي صنایع خودروسازي، جــزء پارامترهـاي مهـم و                 

  حیاتی است

تـه گـري یـا متـالورژي پـودر و بـه تبـع آن                تکنیک هاي فراوري متالورژیکی مرسـوم، از قبیـل ریخ         ) ب

فرایندهاي ثانویه مرسوم مثل نورد، فورج و اکستروژن براي این دسته از کامپوزیت هـا قابـل استفــــاده      

می باشد

امکان استفاده در دماهاي باالتر در مقایسه با فلزات تقویت نشده وجود دارد) ج

بهبود مدول و استحکام) د

 حرارتیباال بودن پایداري) ه

خواص سایشی بهتر ) و

 در مقایسه با کامپوزیت هاي تقویت شده با الیاف 1دارا بودن خواص نسبی ایزوتروپیک) ز

   باید توجــه داشت که در کامپوزیت هاي  تقویت شده با الیاف پیوسته، از خـواص فـاز تقویـت کننـده                      

ن کامپوزیت ها اثر تقویت کنندگی الیـاف     در ای . به طور کامل تري بهره برده می شود       ) استحکام و سفتی  (

در این کامپوزیـت هـا در اثـر کـرنش شـرایط انتقـال بـار از                . به علت دارا بودن مدول باالتر آنها می باشد        

چنین الیافی معموالً از موادي با پیوندهاي کواالنسی و وزن اتمی پـائین     . ماتریس به الیاف فراهم می شود     

ل کربن و بور و نیز بورایدها، کاربیدها، سیلیسیدها، نیتریدها و اکسید هاي             الیافی از قبی  . ساخته می شوند  

  ].4[و فلزات واسطه، جزء الیاف متداول در تولید کامپوزیت ها هستند ) ‹3(فلزات چند ظرفیتی

                                               
1
 . Isotropic properties
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  مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد و کامپوزیت ها: 1-3

) 2-1(در جـدول  . با سایر مواد، داراي مزایاي متنــوعی هستند     کامپوزیت هاي زمینه فلزي در مقایسه       

 و 1مقایسه اي بین کامپوزیت هاي زمینه فلــزي با فلزات تقویت نشده، کامپوزیـت هـاي زمینـه پلیمـري          

  . انجام شده است2کامپوزیت هاي زمینه سرامیکی

  

  ]3،4،5[ مقایسه کامپوزیت هاي زمینه فلزي با سایر مواد): 2- 1(جدول

  معـــایب  ـــزایامـ

  مقایسه با فلزات تقویت نشده

  استحکام ویژه باالتر -

   سفتی ویژه باالتر-

   بهتر بودن مقاومت خزشی در دماي باال-

   بهتر بودن مقاومت سایشی-

  چقرمگی و داکتیلیتی کمتر -

   پیچیده و گران قیمت تر بودن روش هاي فراوري-

  مقایسه با کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

  استحکام عرضی باالتر -

   چقرمگی بیشتر-

بـه خـصوص    ( مقاومت بیشتر در برابر آسیب هاي محیطی         -

  )در برابر تشعشع

   قابلیت انتقال حرارت و الکتریسیته بهتر-

   قابلیت تحمل دماهاي باالتر-

   توسعه و تکامل کمتر تکنولوژي تولید-

 کمبــود اطالعــات موجــود و در دســترس دربــاره خــواص  -

  زیتکامپو

   قیمت باالتر-

  مقایسه با کامپوزیت هاي زمینه سرامیکی

   چقرمگی و داکتیلیتی بیشتر-

   روش هاي فراوري ساده تر-

   قیمت کمتر-

  عدم تحمل دماهاي بسیار باال -

  

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، کامپوزیت هاي زمینه فلزي نسبت بـه سـایر مـواد داراي                     

 این موضوع باعث می شود تا بتوان از این کامپوزیت ها در کاربردهاي متنوع صنعتی،                مزایایی هستند، که  

در واقع این کامپوزیت ها می توانند در بسیاري از . به خصوص در صنایع هوا فضا و خودرو سازي بهره برد       

  .موارد جایگزین مناسبی براي مواد فوق باشند

                                               
1
 . Polymer matrix composite

2
 . Ceramic matrix composite
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   کامپوزیت هاي زمینه فلزيویژگی هاي ماتریس و فاز تقویت کننده در: 1-4

   به طور کلی ماده فاز زمینه و فاز تقویت کننده در یک کامپوزیت زمینه فلـزي بـه منظـور رسـیدن بـه              

در ذیل به ویژگی هاي مهــم در   . خواص مطلوب و مورد نیاز، می بایست داراي ویژگی هاي خاصی باشند           

  ].  3[ هاي زمینـــه فلزي اشاره شده است انتخاب ماده فاز زمینه و فاز تقویت کننده در کامپوزیت

  ):ماتریس(   ویژگی هاي فاز زمینه 

   مناسب فاز دوم1قابلیت ترکنندگی) الف

   مناسب2قابلیت سیالیت) ب

   با فاز دوم3تطابق) ج

  دانسیته کم) د

  دارا بودن ترکیب شیمیایی مناسب ) ه

  ):فاز تقویت کننده(   ویژگی هاي فاز دوم 

   خواص مناسب فیزیکی، حرارتی و مکانیکیدارا بودن) الف

  ارزان قیمت بودن) ب

   به طور کلی ماده فاز زمینه می بایست به اندازه کافی، با الیاف اتصال داشته و همچنین از سطح آنها در 

مقابل صدمات محافظت کند، به طوریکه تنش هاي وارده، در تنش هایی به مراتب کمتـر از تـنش کـاري       

این آمیزه اي از استحکام و سفتی باال . نند به طور مناسب به فاز تقویت کننده منتقل شوندکامپوزیت، بتوا

به همراه چقرمگی خوب است، که باعث می شود تا مواد تقویت شده با الیاف بیش از بـیش مـورد توجـه                       

پوزیـت از   براي دست یابی به ترکیب مطلوبی از خواص مورد نظر، فرایند فراوري و ساخت کام              . قرار گیرند 

  ].  4[اهمیت شایانی برخوردار است 

   در فصــل بعد برخی از روش هاي فـراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي بررسی شده و مزایا و معایب هر 

  .یک از روش ها و نیز تاثیر پارامترهاي فراوري بر خواص نهایی محصول مشخص می شود

  

  

  

  

  

                                               
1
 . Wettability

2
 . Fluidity

3
 . Compatibility


